
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensstijl als levensvorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensstijl als levensvorm 

Een wijsgerige verkenning van het begrip habitus in het werk 

 van Pierre Bourdieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: prof. dr. B. Pattyn Verhandeling aangeboden tot het 

verkrijgen van de graad van doctor in 

de Wijsbegeerte door:  

 

Jelle Zeedijk 

 

 

 

Leuven, 2012 

 

 
 

KATHOLIEKE  
UNIVERSITEIT 

LEUVEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Rabia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„Hebben jullie dat ook dat de mensen op straat nooit voor je opzij gaan?‟ vroeg 

Frans. Hij keek van de een naar de ander. 

„Sommigen,‟ zei Maarten. 

„Ik kan daar ontzettend kwaad om worden, achteraf.‟ 

„Het is inderdaad om razend te worden.‟ 

„Maar wat gebeurt er als je een keer op je recht gaat staan?‟ Hij stotterde van 

opwinding. „Dan hoor je: Wat doe je vreemd. Je wordt gewoon niet serieus 

genomen.‟ Hij keek naar Nicolien. Nicolien lachte verlegen. 

„Er zijn natuurlijk regels voor,‟ bedacht Maarten. „Als je consequent rechts houdt, 

sta je in je recht. Dan durf je ook beter.‟ 

„Behalve als iemand vlak bij zijn deur is.‟ 

Maarten vond dat een intelligente opmerking. „Of als het regent en iemand aan 

jouw kant onder een markies loopt,‟ zei hij nadenkend, „dan is het heel moeilijk om 

je recht te nemen, vooral als die persoon ouder is, of als het een vrouw is.‟ Hij 

herinnerde zich een incident, niet zo lang geleden, en lachte. „Ik kwam een paar 

dagen geleden de brug over, vlakbij het Bureau, en toen stond er een auto half op 

de stoep, zo dat er nog een smalle doorgang was. En net toen ik daardoorheen 

wilde gaan, kwam er van de andere kant een man van mijn leeftijd, een chinees. Hij 

liep rechts, ik links. Ik aarzelde en toen week hij uit, om de auto heen.‟ Hij had er 

nog plezier over. „De regel is dus: oud voor jong, vrouw voor man, wit voor geel.‟ 

„En normaal voor gek,‟ vulde Frans aan. 

„En normaal voor gek natuurlijk.‟ 

„Maar dat is toch ontzettend racistisch?‟ zei Nicolien ontstemd. 

„Natuurlijk is dat racistisch, maar het is een feit. Als ik in de tram voor een vrouw 

opsta en het is toevallig een Indische vrouw bijvoorbeeld, dan voel ik me veel beter 

dan wanneer het een witte is. Daar kun je niets aan doen.‟ 

„Ja, dat heb ik ook,‟ zei Frans met een schichtige blik naar Nicolien. 

„Maar aardig is het natuurlijk niet.‟ 

„Nee,‟ gaf Frans toe. „Het is niet aardig.‟ 

„Eigenlijk zou je deze dingen heel nauwkeurig moeten noteren,‟ vond Maarten. 

„Dan krijg je een beeld van de krachtsverhoudingen in de maatschappij, want er zit 

natuurlijk ook nog beweging in, als iemand die sterk is oud wordt bijvoorbeeld, 

wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met Beerta als hij straks oud is? Dat is 

verdomd interessant. Alleen daarvoor al is het de moeite waard om te blijven 

leven,‟ hij keek naar Frans. 

Frans lachte verlegen. 

Ze dronken een borrel en aten een stukje kaas. 

 

J.J. Voskuil, Het Bureau 1. Meneer Beerta   
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Voorwoord 

 

 

 

Deze verhandeling is ontstaan in het kader van het project „Culturele Ruimten, 

waardepatronen en levensstijlen‟, dat aan het Overlegcentrum voor Ethiek een 

interdisciplinaire blik op de hedendaagse maatschappij wilde werpen en de 

referentiegroepen binnen de maatschappij zocht in kaart te brengen. Toen ik in 

2005 als wetenschappelijk medewerker op dit project werd aangesteld, had ik net 

mijn licentiethesis over de muziekfilosofie van Roger Scruton afgerond. De 

analyses van media- en smaakvoorkeuren van het Culturele Ruimtenproject 

confronteerde me met een perspectief dat ik tot dan toe weinig serieus had 

genomen, en dat men volgens iemand als Scruton ook niet serieus hoeft te nemen. 

Scruton, die ik nog steeds een van de interessantste auteurs in het domein van de 

muziekfilosofie acht, schuift haast alles wat naar een sociologische analyse neigt 

terzijde. Dergelijke analyses zijn meestal misleidend en zagen de poten onder ons 

hele culturele zelfvertrouwen uit, vooral als ze zich op hoge cultuur richten. Het 

werk van Pierre Bourdieu leerde ik op deze manier van op afstand kennen. 

De weerstand die ik in het werk van Scruton las herkende ik in de 

weerstand die mensen spontaan toonden bij het zien van de analyses die er van 

media- en smaakvoorkeuren werden gemaakt in het Culturele Ruimtenproject, 

zeker als er aan de verschillende clusters ook waardepatronen werden gekoppeld. 

Het werk van Bourdieu geeft echter met het begrip habitus een verklaring voor die 

weerstand, en vanaf het moment dat ik me in zijn werk ben gaan verdiepen vond ik 

er de antwoorden op de vragen, en de reserves, die ik uiteindelijk bij het werk van 

Scruton – ondanks de bewondering – was blijven houden. 

Het sociologische en antropologische perspectief van Bourdieu, waarin we 

het sociale in alles terugvinden, betekende een tamelijk radicale omvorming voor 

iemand die zich tot dan toe voornamelijk voor kunst- en cultuurfilosofie had 

geïnteresseerd. Tevens is het oeuvre van Bourdieu zo rijk dat het in vergelijking 

met hedendaags vooral empirisch georiënteerde cultuursociologie erg „filosofisch‟ 

is. Het heeft filosofen die filosofie nog niet als een domeinspecifieke discipline 

beschouwen dan ook zeker veel te bieden. 
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Het werk aan een doctoraatsverhandeling is waarschijnlijk altijd een beetje 

eenzaam en bij tijd en wijle confronterend, omdat je oude overtuigingen moet 

loslaten zonder dat daar direct duidelijk gevormde nieuwe voor in de plaats 

komen. Zeker in een onderzoek naar de habitus, die zo dicht op de huid zit, vergt 

dat soms stalen zenuwen, een goede omkadering en voldoende afleiding. Ik ben dan 

ook dankbaar dat ik aan het Overlegcentrum voor Ethiek de ruimte en de tijd 

gekregen heb om dit werk in een aangename en stimulerende omgeving af te 

ronden. 

Die dank geldt in eerste instantie mijn promotor, Bart Pattyn, die me 

aanstelde op het Culturele Ruimtenproject, en die tot vandaag een boeiende 

gesprekspartner blijft. Tim Smits, mijn eerste collega, met wie ik het bureau mocht 

delen, heeft me rudimentair in analysetechnieken ingeleid en me de eerste jaren 

meer over levensstijlen geleerd en het leven aan de universiteit dan hij wellicht 

vermoedt. Andere collega‟s van het Overlegcentrum die in de loop der jaren het 

werk aangenamer maakten zijn – in volgorde van opkomst – Marie-Jeanne Bellen, 

Henk Nuyttens, Joseph Okumu, John Hymers, Thomas Nys, Arne Saeys, Veerle 

Achten en Paulus Van Bortel. Paulus was net als Arnold Burms en Bert van 

Roermund zo vriendelijk om de tekst eens door te nemen, en ik heb met hun 

commentaar – zover als dat mogelijk was – mijn voordeel kunnen doen. 

Misschien is het omdat ik als internationaal student Leuven ben 

binnengekomen, dat ik nooit de neiging heb gehad om in het buitenland op 

studiereis te gaan, misschien is dat een gemis geweest. Via mijn familie en 

schoonfamilie, vrienden en buren heb ik echter wel een „rijk‟ leven buiten de 

academie gekend deze jaren, waarin ik op tijd en stond toch van achter de boeken 

weggetrokken werd naar de wereld buiten. Bourdieu spreekt van „le goût de “vivre 

toutes les vies”‟, en hoewel dit een zekere verstrooiing met zich mee brengt, ben ik 

dankbaar dat ik hier ook mijn deel van heb gekregen. Op hun eigen manier hebben 

zeker ook Toon Van Borm, Kristof Tack en John van der Sanden daaraan 

bijgedragen. 

Een reflectie op habitus verwijst je onwillekeurig terug naar het gezin 

waaruit je zelf komt, en ik wil mijn ouders Ton & Denise Zeedijk-Van Laer, zussen 

en broer bedanken omdat dit steeds een warme herinnering voor me is. De blik op 

de wereld die ik van thuis heb meegekregen weegt ook in mijn werk door. Met jullie 
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hulp werd bovendien de „grange restaurée‟ van mijn broer Tim en mij ook een heus 

„manoir de famille‟. 

Rest me nog om mijn echtgenote, Rabia Lamghari te bedanken, die beter 

dan wie weet hoe lastig het werk aan deze verhandeling me soms viel, maar die me 

tevens de moed gaf om het te voltooien.  

 

 

 

 

Jelle Zeedijk 

Leuven/Antwerpen, augustus 2012 
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Ter inleiding 

 

  

Pierre Bourdieu en de hedendaagse wijsbegeerte 

 

Het werk van Pierre Bourdieu komen we slechts in de marge van de hedendaagse 

wijsbegeerte tegen. Vaak dient een verwijzing naar Bourdieu om de positie van een 

filosoof of de filosofie in zijn geheel te bepalen, en om de eigenheid van het 

filosofische spreken af te bakenen ten opzichte van een reductionistische denkwijze 

als die van de sociologie. Het reductionisme, zowel het naturalistische als het 

sociologische, offert namelijk het fenomenale niveau dat de filosofie zich sinds 

Husserl in de twintigste eeuw tot eigen domein had verworven. De filosofie wil als 

fenomenologie op een objectieve wijze spreken over de werkelijkheid zoals die 

zich aan het subject aandient. Dit subject moeten we begrijpen in technisch 

filosofische zin als de waarnemer van de wereld, de plaats waar het fenomenale tot 

stand komt. Elke particuliere vertekening van de fenomenen, bijvoorbeeld door een 

psychische gesteldheid, zou opgeschort moeten worden om de fenomenen op een 

zuivere manier, zoals ze zich voor elk subject kunnen voordoen, te beschrijven. 

Ook een sociologische vertekening van de perceptie moet opgeschort worden om 

uiteindelijk tot het zuivere en algemeen geldende niveau van de fenomenologie te 

komen. Husserl ziet de beperking van deze „eidetische reductie‟ overigens zelf in, 

de fenomenen hebben op zich zelf, losgesneden van elke context vaak geen 

betekenis, maar krijgen die betekenis pas in samenhang met elkaar. Er kondigt zich 

ook bij Husserl reeds een wereld aan die zelf niet direct waargenomen wordt, maar 

wel de mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor het verschijnen van de fenomenen.  

Leerlingen van Husserl zoals Heidegger, maar ook Merleau-Ponty, zullen 

vooral dit laatste benadrukken. Een object is maar een object in samenhang met 

andere objecten waarmee het een wereld vormt. Uit die wereld kan een object 

slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld in een 

laboratorium) losgemaakt worden. Door het object op deze manier los te snijden uit 

zijn omgeving staat het gelijk in een ontluisterend licht dat het object net als de 

ready-mades van Duchamp tegelijkertijd vervreemdt. Deze ontluistering, deze 

epochè, is ambigu in de zin dat ze zowel betekenis kan vernietigen als een bron kan 

zijn om nieuwe betekenissen te genereren; zoals een regelmatig herhaald woord 
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ook zijn betekenis verliest, maar door de concentratie op de materiële klank, ook 

weer mogelijkheden toont voor nieuwe betekenissen. In de hedendaagse 

wijsbegeerte staat de spanning tussen de betekenis en de materialiteit van het object 

dan ook meer dan eens centraal. Vaak maakt zo‟n analyse eerst gebruik van de 

analogie van de taal – een analogie waarmee filosofen als „geletterden‟ zich goed 

vertrouwd voelen – maar ze strekt zich vervolgens gemakkelijk uit tot het hele 

domein van de esthetica, waarin we over beeldende kunst of muziek ook 

gemakkelijk spreken als waren de verschillende elementen gerangschikt in een 

code, een taal die uiteindelijk zinvolle gehelen schept. Het onderscheid tussen 

banale en oorspronkelijke uitingen is vanuit dat perspectief gemakkelijk te 

begrijpen, en de kunst- en muziekgeschiedenis laat zich grif als een exploratie van 

het zichtbare of van de geluidenwereld lezen, al dan niet gericht op een uiteindelijk 

doel.   

De filosofie lijkt zich op deze manier met recht en rede als koningin der 

wetenschappen te doen gelden. Ze neemt haar positie boven de disciplines in als de 

kennis van de mogelijkheidsvoorwaarden van de betekenissen zoals die bovendien 

voor alle subjecten geconstrueerd worden. Het gaat hierbij niet meer om de 

universele transcendentale subjecten van de klassieke systeemdenkers, maar om 

subjecten die belichaamd zijn. Net als de de betekenis van objecten afhankelijk is 

van de onderlinge samenhang, is betekenis in de hedendaagse wijsbegeerte immers 

afhankelijk van het perspectief dat het subject inneemt, en dat perspectief is in 

eerste instantie een lichaam aan de grens waarvan zich een wereld vormt. Merleau-

Ponty bijvoorbeeld zal het belang van het lichamelijke voor de perceptie in zijn 

fenomenologie uitwerken. 

Bourdieu, die nog toelatingsexamen bij Merleau-Ponty deed, was zeker 

geïnteresseerd in deze fenomenologische wijsbegeerte, zozeer zelfs dat hij ooit het 

plan opvatte om een proefschrift onder de titel Les structures temporelles de la vie 

affective te maken bij Georges Canguilhem. Bourdieu is echter nooit een 

academisch filosoof geworden. Zijn eigen sociaal en scolair „traject‟, van het 

Franse platteland tot het Collège de France, en de ervaringen die hij opdeed tijdens 

de onafhankelijkheidsoorlog in Algerije, maakte hem zeer bewust van het feit dat 

de werkelijkheid er voor verschillende mensen, met verschillende posities in de 

maatschappij anders uit kan zien. De fenomenologische vraag hoe de werkelijkheid 

zich aan een mens op zich, los van zijn positie opdringt, blijkt dan uitermate 
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toegesneden op de situatie van de studeerkamer, waar de fenomenoloog zich in alle 

rust en met afstand van de praktijk kan buigen over die vraag. Bourdieu benadrukt 

dat de fenomenoloog-filosoof, die zichzelf niet als een particulier gevormd persoon 

beschouwt, maar de plaats inneemt van een abstract subject, zijn eigen 

vooringenomenheid niet kan zien. De les van Heidegger en Merleau-Ponty wordt 

radicaal doorgedacht: als elk subject belichaamd is, dan is een objectieve 

fenomenologie onmogelijk. Je kan niet meer vanuit een eerste persoonsperspectief 

over de werkelijkheid spreken zoals die zich voor iedereen voor zou doen. De 

filosoof wordt gedwongen om – abstracter – over mogelijkheidsvoorwaarden voor 

de waarneming te spreken, maar daarmee verliest ze wel een deel van haar 

overtuigingskracht. Uiteindelijk ontleent de filosofie die overtuigingskracht immers 

niet louter aan een logische samenhang van het denken, maar aan een concrete 

invulling van dat denken, waarmee de lezer of toehoorder kan instemmen. Voor 

een fenomenologische analyse betekent dit bijvoorbeeld dat de lezer de filosoof 

moet kunnen volgen en de voorbeelden die gegeven worden aan zijn eigen ervaring 

kan toetsen. In bepaalde voorbeelden die we bijvoorbeeld bij Wittgenstein of 

Merleau-Ponty tegenkomen, lijkt dit heel goed te lukken. Wanneer ze schrijven dat 

we met een stok onze tastzin lijken te verlengen – we „voelen‟ dan niet meer met 

de palm van onze hand, maar met de punt van de stok – dan is dat een analyse die 

iedereen kan bevestigen vanuit zijn eigen ervaring. Wanneer de filosoof zich echter 

richt op complexere, minder geïsoleerde voorbeelden, waarin onze waarneming 

nauw samenhangt met het lustoordeel of een praktische belang, dan is een 

fenomenologische analyse al snel veel minder overtuigend. In confrontatie met het 

volle leven lijkt de fenomenologie dan machteloos te zijn.  

Als voorbeeld mag hier de muziekfilosofie van Roger Scruton gelden. In 

zijn Aesthetics of Music zien we hoe hij in de eerste hoofdstukken vertrekt van een 

zinvolle fenomenologische beschrijving van het verschil tussen geluid en toon, om  

daaruit af te leiden wat muziek is en waarop we reageren wanneer we naar muziek 

luisteren. Naarmate de hoofdstukken vorderen en de lezer steeds meer 

geconfronteerd wordt met grotere muzikale gehelen, zal hij – geconfronteerd met 

steeds meer voorbeelden uit de westerse, klassieke tonale traditie – ofwel gretig en 

instemmend verder lezen, ofwel afhaken, met het gevoel dat Scruton een apologie 

voor zijn eigen particuliere smaak aan het schrijven is.  
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Een fenomenologische, eerste persoonsanalyse leidt misschien alleen in de meest 

elementaire beschouwing van geluid en toon in de eerste hoofdstukken van The 

Aesthetics of Music tot objectieve waarheid. Als we echter over muziek in de volle 

betekenis van het woord willen spreken, dan begeven we ons onwillekeurig op het 

domein van de smaakvoorkeur, waar een andere methode voor nodig is. Scruton 

kiest voor een vrij retorische methode, maar selecteert daarmee zijn 

geestverwanten, van wie hij gelijk zal krijgen. Iemand als Wittgenstein is veel 

voorzichtiger, en lijkt – op wat Vermischte Bemerkungen na – te stoppen op het 

moment dat hij de grens van het redelijke bereikt en retorisch zou moeten worden; 

dit levert hem weliswaar een breder lezerspubliek op, maar hij kan daardoor veel 

minder over muziek zeggen dan Scruton.  

Pierre Bourdieu heeft zich zijn hele leven beziggehouden met de vraag hoe 

de affiniteit of afkeer die door retoriek kan worden gemobiliseerd ontstaat en 

doorweegt in ons praktische handelen en in onze smaakvoorkeur. Het gaat voor 

Bourdieu dan niet meer om de fenomenologische analyse van de kleinste eenheid 

in onze waarneming, waar de muziekfilosofie van Scruton bijvoorbeeld op is 

gebouwd, want strikt genomen komt die kleinste eenheid nooit voor in de 

werkelijkheid. Mensen luisteren in eerste instantie niet naar een melodie op zich, 

laat staan naar de motieven waaruit een melodie kan zijn opgebouwd. Mensen 

luisteren naar een uitvoering door een bepaalde zanger of muzikant in een bepaalde 

setting die hun sympathie of antipathie kan wekken of hen eigenlijk geheel 

onverschillig is. Voor Scruton is dit allemaal van secundair belang. In zijn 

muziekesthetica is hij haast de fenomenoloog die hij op andere vlakken 

verafschuwt, en wil hij met Husserl terugkeren naar „de muziek zelf‟. Of nog: de 

aanpak van Scruton lijkt in zeker zin op die van Wittgenstein, die met zijn 

tekeningetjes en gestaltpsychologische voorbeelden een soort 

laboratoriumwerkelijkheid creëert waarin de echte werkelijkheid gecondenseerd is. 

Waar Wittgenstein, in zijn bekende aforistische stijl, echter vooral vragen 

formuleert over die werkelijkheid, daar geeft Scruton in een betogende stijl 

antwoorden en stoot vanuit het laboratorium ook door naar het volle leven van de 

muziekcultuur. Scruton werpt zich op als een gevreesd criticaster van de 

hedendaagse muziekcultuur, zowel als het om Nieuwe Muziek gaat als om 

popmuziek. Wat dit laatste betreft is hij een soort Britse Adorno en stemt hij – net 
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als Adorno uiteindelijk – van harte in met een kantiaans paradigma dat als het om 

het esthetische oordeel gaat de fijnzinnige geiten van de barbaarse bokken scheidt.   

Voor Bourdieu gaat het echter van meet af aan om een analyse van de 

werkelijkheid zoals die zich feitelijk in het volle leven aandient. Daarbij is het een 

gegeven dat mensen verschillende smaakvoorkeuren hebben, en is het niet direct de 

vraag of de ene voorkeur waardevoller is dan de andere, maar wel welke betekenis 

die smaak heeft voor de mensen op zich en voor de mensen onderling. Het 

kantiaanse discours dat de filosofische esthetica toch geruime tijd heeft 

gedomineerd, wordt in het nawoord van La distinction, met als ondertitel „critique 

social du jugement‟, radicaal in vraag gesteld. Het kantiaanse discours in de Kritik 

der Urteilskraft dat gebaseerd is op een voortdurende tegenstelling tussen zuiver en 

onzuiver, gecultiveerd en barbaars, het schone en het aangename, het oordeel en de 

zinnen vormt eigenlijk een symbool van de filosofische distinctie die we ook in het 

onthechte, belangeloze, ahistorische filosofische spreken terugzien. De 

overtuigingskracht van dit discours is vooral gebaseerd op het lidmaatschap van 

een particuliere groep, die wordt voorgesteld als universeel – het is de mensheid in 

ieder van ons waaraan wordt geappelleerd – maar deze groep is sociologisch gezien 

best goed te onderscheiden van andere groepen. Wie lid is van deze groep, door 

opvoeding of als aspirant, voelt aan wat triviaal is en wat niet, wat een geoorloofd 

reductionisme is en wat niet, wat diepzinnig-filosofisch is en wat louter positieve 

kennis is. Het is deze manier van spreken en denken die in een opleiding filosofie 

net als in de meeste humane wetenschappen gecultiveerd wordt en waarop ook 

geselecteerd wordt bij de herhaalde toelatingsproeven tot de club der wijsgeren. 

Binnen die groep kan ook het eigen discours ondervraagd en ondergraven worden, 

zoals door collega‟s van Bourdieu, Foucault of Derrida is gebeurd. Hun denken aan 

de grens van het discours is echter tevens een bevestiging van het discours, zoals 

de experimenten van de moderne kunst ook steeds de kunst bevestigen. Wie buiten 

de grenzen treedt, zoals Bourdieu, wanneer hij het filosofische discours aan een 

sociologische analyse onderwerpt, wordt een persona non grata. 

Bourdieu heeft precies dit gedaan: hij is buiten de grens van het filosofisch 

discours getreden en toont vanuit de sociologie en de antropologie de beperking 

van de filosofie die niet meer op basis van een fenomenologische analyse voor heel 

de mensheid kan spreken. De sociologische analyse toont vrij eenvoudig hoe 

particulier bepaalde smaakvoorkeuren zijn. De analyse van het museumbezoek die 
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Bourdieu bijvoorbeeld midden jaren zestig met Alain Darbel maakte, verschilt 

daarbij niet of nauwelijks van de analyse die we een aantal jaar geleden op vraag 

van het Ministerie van Cultuur zagen verschijnen. De conclusie kan daarbij zijn dat 

een groot deel van de bevolking geen, of geen goede smaak heeft (iets dat Kant ook 

al wist), maar geconfronteerd met de sociale distributie van die smaak is het toch 

zeer moeilijk vol te houden dat het hebben of niet hebben van smaak een natuurlijk 

gegeven is. 

De objectieve blik van de socioloog heeft volgens Bourdieu echter ook een 

belangrijk gebrek. Voor wie bedreven is in statistiek is het niet zo moeilijk om 

bepaalde correlaties naar voor te halen, bijvoorbeeld die tussen scholingsgraad en 

museumbezoek, zoals Bourdieu in genoemde studie L‟amour de l‟art zelf doet. 

Zelfs een hele verzameling van dit soort correlaties geeft echter nog geen 

verklaring voor het handelen, en zal ook door mensen zelf zelden als oorzaak of 

reden voor hun handelen worden herkend. Eventueel kan deze correlatie als een 

dieper liggende oorzaak worden aangemerkt, als een regel die verborgen is in de 

culturele natuur van mensen en die onbewust gevolgd wordt, omdat hij in de 

praktijk als juist wordt ervaren. Wederom ontstaat er nu echter een onaantastbare 

structuur waarin de eventuele weerbarstige werkelijkheid gewrongen moet worden. 

De regelmatigheid die een objectivistische analyse ontdekt in het gedrag van 

mensen in een bepaalde context is immers nog iets anders dan de regel waardoor 

diezelfde mensen geleid worden in hun gedrag. Mensen volgen niet direct een 

bepaalde regel in hun handelen, maar ze handelen spontaan, voor de 

regelmatigheid uit. Bourdieu tracht de determinatie en de spontaneïteit in één 

beweging te denken, maar daarvoor moet hij een nieuw conceptueel 

instrumentarium smeden.  

 

 

Habitus, tussen een subjectief en een transsubjectief gezichtspunt 

 

Om te begrijpen dat mensen tegelijkertijd spontaan en gedetermineerd zijn in hun 

handelen gebruikt Bourdieu het begrip habitus. De habitus is de eenheid van de 

verschillende neigingen en disposities die we ons eigen hebben gemaakt. Die 

vorming geschiedt deels thuis in familiale kring en deels op school, waar we 

worden voorbereid op een leven in de samenleving. Hoewel Bourdieu de 
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lichamelijkheid van de habitus sterk zal benadrukken, moeten we niet louter aan 

lichamelijke neigingen en disposities denken. Het gaat in onze vorming ook om 

een gewoonte om de wereld op een bepaalde manier te percipiëren en in die 

perceptie te categoriseren. We leren wat schoon is en wat vies, beleefd en brutaal, 

normaal en afwijkend. Het gaat in de categorisering niet alleen om gedrag, maar 

ook om eten, kleding, gebruiksvoorwerpen, en de verschillende contexten waarin 

ze voorkomen. We leren wat eetbaar is en oneetbaar, wat voor wie gepast of 

ongepast is om te dragen. Voeding is altijd een dankbaar onderwerp voor 

antropologen, omdat de verschillende gewoonten zo enorm kunnen verschillen bij 

verschillende volkeren, en in verschillende tijden. Die verschillen hebben zelden 

een duidelijk biomedische grond, en als die er al zou zijn, dan is die voor de 

mensen zelf van secundair belang. Het vlees van bepaalde dieren wordt gemeden 

omdat het walgelijk is, of verboden om te eten, niet omdat het ongezond zou zijn. 

Kannibalisme is voor veel volkeren het voorbeeld bij uitstek, maar zelfs dit is geen 

universele regel.  

Wanneer we leren praten, leren we niet alleen de primaire betekenis van de 

woorden gebruiken, maar raken we tegelijkertijd vertrouwd met alle assonanties en 

associaties die niet zelden sociaal gekleurd zijn. We kunnen ons voorstellen dat 

juist door de associaties bepaalde woorden of zegswijzen – al naargelang de 

context, de spreker of de toehoorder – van betekenis zullen verschillen. De 

vorming van de habitus zal afhankelijk zijn van de sociale en materiële 

omstandigheden waarin iemand wordt grootgebracht. Wanneer die omstandigheden 

vergelijkbaar zijn, dan zal er een zekere affiniteit tussen personen met een 

gelijkaardige habitus bestaan. Ze delen immers een referentiekader, een manier van 

categoriseren. Ze zullen elkaar spontaan begrijpen en ook bepaalde 

smaakvoorkeuren delen. In antropologisch onderzoek en soms ook in historisch 

onderzoek – de zogenaamde mentaliteitsgeschiedenis – wordt dit verband 

gereconstrueerd, en wordt benadrukt hoe verschillend de middeleeuwer is van de 

moderne mens, of een Aziaat van een westerling. Ook Bourdieu doet 

antropologisch veldwerk, bij de Kabylen in Algerije, tijdens de 

onafhankelijkheidsoorlog. Als hij echter terugkomt naar Europa en zich eerder op 

de eigen Europese samenleving richt zal hij met de blik van de antropoloog blijven 

kijken, een omgekeerde Tristes tropiques, naar hij later zal zeggen. Met deze 

antropologische blik op de eigen samenleving wordt hij de facto socioloog. In 
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moderne, ontwikkelde maatschappijen kunnen de omstandigheden waarin iemand 

wordt gevormd zodanig verschillen dat het in een verschillende habitus resulteert. 

De spontane perceptie van de werkelijkheid zal dan ook verschillen. Niet direct 

voor wat het meest primaire niveau betreft; er wordt zeer veel gedeeld binnen een 

samenleving: denk aan de taal, de instituties, de geschiedenis en de sociale 

ordening waar iedereen deel van uitmaakt. Toch maakt juist die sociale ordening, 

en vooral de plaats die iemand daarin inneemt dat de werkelijkheid anders 

gepercipieerd kan worden. Wat voor de één luxueus en aantrekkelijk is, is voor de 

ander ordinair. Wat voor de één een gezonde dagelijkse maaltijd is, is voor de 

ander te vettig en absoluut ongezond. Voor Bourdieu zijn deze verschillende 

sociale omstandigheden fundamenteel voor de vorming van de habitus, voor de 

vorming van de „tweede natuur‟ van de mens. Door de vorming van de habitus zijn 

we lid van een gemeenschap die zich via ons voortzet en aan wier greep we ons 

slechts met moeite zullen kunnen ontworstelen. Sociale mobiliteit gaat steeds 

gepaard met het verwerven van een nieuw referentiesysteem, nieuwe gewoontes 

die door de sociale groep van herkomst vaak als een soort verraad worden 

begrepen of soms vergoelijkt door het ambivalente compliment dat hij of zij „toch 

zo gewoon is gebleven‟. 

Het spontane handelen en de spontane categoriseringen en appreciaties van 

mensen zijn getekend door hun habitus, en dit maakt dat we op geaggregeerd 

niveau tal van correlaties kunnen vinden die soms als een sociaal determinisme 

worden begrepen. Voor de persoon in kwestie is zijn handeling of overtuiging 

echter de meest evidente of natuurlijke, en hij voelt zich geenszins gedwongen 

door externe omstandigheden noch belemmerd in zijn mogelijkheden. De habituele 

beperking van iemands keuzes, die mede veroorzaakt wordt door de materiële 

omstandigheden waarin zijn vorming plaatsvindt, sluit in Bourdieus model het 

spontane handelen, de beleefde vrijheid niet uit. De habitus is immers ook niet van 

dien aard dat hij een eenheid van mechanische Pavlov reacties impliceert. Bourdieu 

gebruikt liever de metafoor van het spel en het speelveld. Een bedreven speler zal 

zich binnen een speelveld, bijvoorbeeld een voetbalveld of tennisveld, gemakkelijk 

bewegen, en hij zal zich als vanzelf wenden of keren al naargelang de spelsituatie. 

Deze speler kan op lichamelijke manier anticiperen op een situatie, hij weet waar 

de bal zal komen. De schijnbeweging is in deze zin een anticipatie van de aanvaller 

op de anticipatie van de verdediger, waardoor de verdediger op het verkeerde been 
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wordt gezet. De aanpassing van de speler aan het speelveld is als de habituele 

aanpassing van een subject aan een handelingsveld. Voorbeelden van de „velden‟ 

die Bourdieu bestudeert zijn het veld van de kunst, van het onderwijs, van de 

politiek of de religie. In zulke velden zijn er net als op sportvelden gunstige en 

minder gunstige posities die ingenomen kunnen worden. Net als op een schaakbord 

zijn er posities van waaruit de stukken „machtiger‟ zijn en posities waarin zelfs 

waardevolle stukken nutteloos zijn. In principe zijn de stukken in de beginpositie 

tamelijk waardeloos, ze moeten nog „ontwikkeld‟ worden.  

De habitus is een subjectieve eigenschap, en naar zal blijken is hij voor 

Bourdieu eigenlijk de eigenschap par excellence die het meest bepalend is voor 

iemands identiteit. De habitus is te vergelijken met de waarde van het stuk op het 

schaakbord, die de mogelijkheden van het stuk bepaalt. Pas in de positie op het 

bord of in het veld kan deze habitus zijn waarde echter laten blijken, elke habitus 

wordt pas manifest binnen een specifiek veld, waarin het tot volle ontplooiing kan 

komen en waarin hij te gelde gemaakt kan worden. Wie bijvoorbeeld zeer goed 

Nederlands spreekt heeft daar in de internationale context van vandaag betrekkelijk 

weinig aan. Beter is het om goed Engels te spreken, zodat op sommige 

humaniora‟s tegenwoordig al in het Engels wordt lesgegeven. Een specifieke 

habitus zal dus goed aansluiten op een specifiek veld en in een ander veld 

waardeloos blijken. Tegelijkertijd zijn deze velden geen statische gehelen. Ze zijn 

aan verandering onderhevig. Een subject dat zich habitueel niet aan de 

veranderende context aanpast, zal niet meer mee kunnen, en zijn „vrijheid van 

handelen‟ verliezen. 

Toch moeten we de habitus niet als een veldspecifieke vaardigheid 

begrijpen, hetgeen in een al te snelle sociologische receptie van Bourdieu soms wel 

gebeurt. Er is dan voor elk veld een specifieke habitus. Een habitus voor politiek, 

een habitus voor kunst, een habitus voor sport, en daarbinnen dan nog 

verschillende habitus voor alle verschillende sporten, verschillende kunstvormen 

etc. Dit is wat Bourdieu eigenlijk altijd heeft willen vermijden, hoewel het voort 

lijkt te komen uit zijn veldbegrip, dat misschien om deze rede niet zo goed is 

uitgewerkt in zijn werk. Zo klagen sommige commentatoren over de onmogelijke 

demarcatie van een veld. Waar stopt bijvoorbeeld het literaire veld en waar begint 

het veld van de beeldende kunst? Iedereen begrijpt intuïtief dat een schrijver zich 

geconfronteerd weet met andere instellingen en een andere „markt‟ dan een 
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beeldend kunstenaar. Iedereen begrijpt dat er misschien een specifieke 

verstandhouding heerst binnen die velden waar je je beter of slechter in thuis voelt. 

Tegelijkertijd zal er enige overlap tussen deze velden zijn, met als omvattend veld 

dat van de kunst in het algemeen, zodat er bijvoorbeeld meer affiniteit is tussen 

schrijvers en beeldend kunstenaars dan tussen schrijvers en sporters. De 

verschillende velden zullen met tal van overlappingen uiteindelijk moeilijk te 

demarqueren zijn, hetgeen voor lokaal sociologisch onderzoek lastig is, maar wat 

voor het begrip habitus eigenlijk van secundair belang is, omdat Bourdieu zal 

benadrukken dat habitus eerder bij het geheel van de sociale ruimte hoort, bij de 

gehele maatschappelijke ordening, dan bij een specifiek veld. 

Een ander mogelijk misverstand is dat de habitus een vorm van kapitaal is. 

Bourdieu onderscheidt in zijn werk verschillende soorten kapitaal. Naast het 

economisch kapitaal is er allereerst sprake van cultureel kapitaal (meestal 

geoperationaliseerd als „het genoten onderwijs‟), sociaal kapitaal (de mate waarin 

je „netwerken‟ kan mobiliseren) en symbolisch kapitaal. Dat laatste begrip 

overstijgt de andere vormen van kapitaal en bepaalt eerder het aanzien of de 

legitimiteit van het kapitaal dat je bezit, en daarmee ook de mogelijkheden om het 

kapitaal in te zetten en te gelde te maken. Een dure auto die op een malafide manier 

bijeen gespaard is, heeft een andere betekenis dan een auto verdiend met een 

succesvolle onderneming. De kwaliteit of legitimiteit van je sociale netwerk schuilt 

er bijvoorbeeld in de juiste mensen te kennen en niet teveel „verkeerde vrienden‟ te 

hebben.  

Dat Bourdieu veel in termen van kapitaal spreekt heeft zeker te maken met 

het verleggen van zijn onderzoeksdomein, van het antropologische naar het 

sociologische onderzoek. Waar de concepten „habitus‟ en „ethos‟ echt thuishoren in 

een antropologische context, daar is het spreken in termen van kapitaal meer 

geëigend voor een sociologische analyse die geïnspireerd is op een marxistisch 

model, waarin bezit van kapitaal direct gelinkt is aan macht, aan dominantie in de 

maatschappij. De sociologische analyse is met de verschillende kapitaalconcepten 

beter vertrouwd; ze zijn gemakkelijker te hanteren en te operationaliseren dan het 

concept habitus, dat door empirische sociologen wel eens terzijde wordt geschoven 

als een „containerbegrip‟. Ook Bourdieu zal de kapitaalbegrippen inzetten om de 

sociale ruimte uit te tekenen. Het economisch en het cultureel kapitaal zijn in zijn 

ogen van primair belang om de verschillende posities en relaties die samengaan 
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met dominantie binnen een ontwikkelde samenleving in kaart te brengen. Net als in 

Marx‟ theorie blijft het economisch kapitaal doorslaggevend om een dominante 

positie te verwerven, maar Bourdieu, die zelf zijn hele maatschappelijke leven aan 

het onderwijs te danken heeft, benadrukt daarnaast het belang van cultureel 

kapitaal. Dit kapitaal wordt voornamelijk uit opvoeding en onderwijs verworven, 

en wordt zodoende vaak geoperationaliseerd als „hoogst genoten opleiding‟. 

Diploma‟s zijn in een moderne maatschappij vergelijkbaar met de adeltitels van het 

ancien régime, het zijn de geloofsbrieven die deuren openen en mogelijkheden 

creëren. Net als in het ancien régime kan er een zwendel in deze titels ontstaan, en 

kunnen titels gekocht worden, hetgeen met inflatie van de titels gepaard gaat. Het 

onderwijs als bron van cultureel kapitaal is, naast geslaagd economisch 

ondernemerschap, de weg van de sociale mobiliteit. Het zijn de twee wegen om 

een dominante maatschappelijke positie te verwerven. Het onderscheid dat 

Bourdieu maakt tussen economisch en cultureel kapitaal, stelt ons in staat om 

bepaalde dynamieken binnen de dominante klasse te begrijpen. Zo zullen de 

culturele fracties gedomineerd blijven door de fractie die over economisch kapitaal 

beschikt.  

De sociologische reconstructie van de sociale ruimte die we in La 

distinction vinden, gebruikt een assenstelsel, waarbij de y-as het totaal volume van 

het kapitaal representeert en de x-as de samenstelling van dat kapitaal. Bourdieu 

brengt hierbij alleen het economische en culturele kapitaal in rekening. Helemaal 

onderin de figuur zullen dan de subjecten staan die geld noch opleiding hebben, 

terwijl bovenin over het algemeen de mensen met zowel geld als een goede 

opleiding staan. In het linker kwadrant zijn dat mensen die vooral dankzij hun 

cultureel kapitaal een dominante positie hebben, terwijl in het rechter kwadrant de 

ondernemers staan, het oude en het nieuwe geld, dat zijn dominantie vooral aan 

economische slagkracht te danken heeft. Vraag je nu aan mensen in een enquête 

wat hun beroep, hun opleiding en inkomen is, dan kan je na wat statistische 

reductie in het assenstelsel invullen welke plaats de verschillende beroepsgroepen 

globaal innemen. Vraag je bovendien naar hun levensomstandigheden, hun 

gewoontes, smaakvoorkeuren en mediagebruik, dan blijken ook die niet zo gelijk 

over de geschetste ruimte verdeeld te zijn als men zou verwachten op basis van 

louter persoonlijke preferenties en een autonome keuze. Ingetekend in de sociale 
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ruimte zoals Bourdieu die voor Frankrijk in de jaren zestig analyseert ziet dat er als 

volgt uit. 

 

 

  

De sociale ruimte die op deze manier geconstrueerd wordt, heeft denk ik nog steeds 

een grote verklarende kracht. De sociale afstand die er tussen verschillende 

groepen bestaat, en de verschillende symbolische betekenis die bepaalde 

smaakvoorkeuren en gewoontes hebben, komt duidelijk en op een plausibele 

manier naar voor. Deze ruimte zal in een ander land en in een andere tijd 

inhoudelijk kunnen verschillen, maar Bourdieu maakt zich sterk dat het formele 

raster voor ontwikkelde samenlevingen toch algemeen geldig is.  

Bourdieu werkt deze analyse van de sociale en symbolische ruimte in La 

distinction uit. Een van de misverstanden over dit werk is dat het vooral een 

analyse zou zijn van het cultureel snobisme, en dat Bourdieu wil aantonen dat 

„hoge cultuur‟ alleen gesmaakt wordt omdat er dominante posities mee te 

verdedigen of te veroveren zouden zijn. De titel verwijst echter naar een andere 

gedachte: symbolische betekenis ontstaat pas in het onderscheid van verschillende 

tekens ten opzichte van elkaar. Omdat de ene krant de andere niet is en ze 

gescheiden zijn in de sociale ruimte, zullen ze ook een verschillende aura rond zich 
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dragen en verschillend gepercipieerd worden door alle mensen in de samenleving. 

Betekenis is geen intrinsieke eigenschap maar de resultante van een bepaalde 

constellatie, en dit geldt niet alleen voor betekenisstichting zoals we die in de taal 

kennen sinds Saussure definitief brak met etymologische taaltheorieën, maar ook 

voor alle zaken en praktijken in een samenleving die als een teken symbolisch 

geladen kunnen worden.  

Als we met de verschillende kapitaalsbegrippen de sociale ruimte kunnen 

reconstrueren, dan kunnen we met het concept habitus begrijpen hoe mensen zich 

binnen die ruimte zullen gedragen. Ze zullen op basis van hun eigen plaats in die 

ruimte en het sociale traject dat ze eventueel hebben afgelegd affiniteiten en 

voorkeuren hebben. Ze zullen voor zichzelf mogelijkheden zien die er voor 

anderen met een andere habitus niet zijn. Die habitus is het resultaat van de plaats 

in de sociale ruimte waar men opgroeit en van het sociale traject dat men aflegt. In 

plaats van een specifieke habitus voor een specifiek handelingsveld is Bourdieu 

geïnteresseerd in de habitus die men ontwikkelt binnen de sociale ruimte, en op 

basis waarvan men zich beweegt binnen die sociale ruimte. 

Ons handelen is daarbij niet direct bemiddeld door een analyse van de 

sociale ruimte waarbij we onze keuzes voortdurend strategisch maken, gericht op 

zoveel mogelijk gewin of op gunstige gevolgen. We handelen spontaan, zoals een 

sporter in een vertrouwd veld, maar zijn tevens net als die sporter op voorhand 

bepaald door de mogelijkheden van onze positie in het veld. De habitus moet het 

individuele, subjectieve gezichtspunt verzoenen met de objectieve, transsubjectieve 

structuur die aan de persoonlijke mogelijkheden ten grondslag ligt. De mens zal 

dus redelijk handelen, binnen de grenzen van zijn (gepercipieerde) mogelijkheden, 

maar dat is daarom nog geen rationele handelingswijze. Een rationele 

handelingswijze maakt immers abstractie van de verschillende betekenissen die er 

in de sociale en symbolische ruimte aan de werkelijkheid gegeven worden en houdt 

slechts rekening met betekenissen in zoverre ze objectief met elkaar vergeleken 

kunnen worden. Meestal draait dit uit op een kosten-batenanalyse die op 

verschillende vlakken schromelijk tekort schiet.  

We kunnen uit dit alles twee belangrijke conclusies trekken wat betreft de 

handelingstheorie van Bourdieu. Ten eerste is het een theorie die radicaal 

relationeel is. Zaken hebben geen betekenis op zich, maar slechts in relatie tot 

elkaar. Verandering van de context kan alle betekenissen doen verschuiven. Ten 



Ter inleiding 

 

 

26 

tweede is het een dispositionele theorie waarin de belichaming van de habitus 

centraal staat. Mensen handelen naar eigen aanvoelen altijd spontaan, en ze ervaren 

hun gedrag en hun neiging niet als sociaal gedetermineerd, of als louter strategisch 

geïnteresseerd. Zelden zijn mensen de snobs waar anderen ze soms voor houden. 

Ze handelen niet om expliciet indruk te maken, maar omdat iets hun oprecht de 

moeite waard lijkt. De habitus als belichaamd systeem van disposities onttrekt de 

impliciete determinering en de impliciete strategie van ons handelen aan het oog. 

Ten eerste aan het oog van onszelf, omdat we nergens meer echt voor gemotiveerd 

zouden zijn mochten we de bron van onze interesse voortdurend analyseren; en ten 

tweede aan het oog van de ander, die ons zou misprijzen wanneer al onze 

handelingen strategisch op eigenbelang gericht blijken te zijn. 

 

 

Het plan van deze verhandeling 

 

In deze verhandeling willen we de filosofische achtergrond en de reikwijdte van 

het habitusbegrip bespreken in het kader van de praktische filosofie van Bourdieu. 

Daarmee wordt Bourdieu misschien tegen wil en dank weer teruggeleid naar de 

filosofie waar hij zelf afscheid van heeft genomen. Ik ben er echter van overtuigd 

dat de reden waarom en de manier waarop Bourdieu gebroken heeft met de 

filosofie voor de filosofie zelf vandaag van belang is. Het is niet de bedoeling om 

Bourdieu daarmee in te lijven bij de wijsbegeerte, al was het maar in de marges, 

waar zijn collega‟s Foucault en Derrida zich in het begin van hun carrière 

comfortabel voelden. Bourdieu levert in zijn antropologisch en sociologisch werk 

echter op overtuigende wijze een bijdrage aan de praktische filosofie en de 

wijsgerige antropologie. Tevens is het zo dat Bourdieus dissidentie een eigen, zij 

het dwarse, lezing van enkele filosofische auteurs en concepten oplevert die ook 

voor de wijsbegeerte interessant kan zijn. Auteurs die aan bod komen en die we 

door het oog van Bourdieu zullen lezen zijn onder andere Wittgenstein, Mauss, 

Lévi-Strauss, Sartre en Jon Elster. Uiteindelijk denkt Bourdieu een belangrijke 

wijsgerig-antropologische traditie voort die vandaag de dag in de verdrukking lijkt 

te zijn. De empirisch-sociologische methode die hij hierbij hanteert mag de filosoof 

tegenstaan, het is niettemin een uitgelezen kans voor de filosofie om weer aan te 

sluiten bij de wetenschappelijke ontwikkelingen van vandaag. 
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In het eerste hoofdstuk knopen we ter inleiding aan bij de bekende vraag die 

Wittgenstein stelt naar het volgen van een regel. Wittgenstein stelde dat er voor het 

volgen van een regel, en bij uitbreiding voor het hele talige betekenisproces, geen 

ultieme rechtvaardiging te geven is. Uiteindelijk wortelt het volgen van een regel in 

geplogenheden of in een levensvorm die de zinshorizon van ons handelen vormt. 

Bourdieu verwijst af en toe zelf naar deze discussie, maar zal met zijn 

habitusbegrip veel verder gaan in de analyse van een levensvorm, die wat hem 

betreft net zo relevant is als het niveau dat filosofen soms misprijzend „een 

levensstijl‟ noemen. 

Vervolgens staat de habitus in het tweede hoofdstuk op een meer 

systematische wijze centraal. De habitus wordt voorgesteld als het concept dat in 

de praktische filosofie de antinomie tussen objectivisme en subjectivisme kan 

opheffen. Drie aspecten van de habitus, het feit dat hij gevormd is, een duurzaam 

karakter heeft en generatief is, zijn hierbij van groot belang voor Bourdieu. Hij 

gebruikt dit concept reeds terloops in het begin van de jaren zestig, bijvoorbeeld in 

Un art moyen, maar een centrale plaats verwerft het na zijn lezing van en zijn 

nawoord bij een tekst van Erwin Panofsky, die daarom op het einde van dit 

hoofdstuk besproken wordt. 

In hoofdstuk drie en vier gaan we dieper in op de twee doodlopende sporen 

in de praktische filosofie die respectievelijk exemplarisch vertegenwoordigd zijn in 

het structuralisme van Lévi-Strauss en het subjectivisme van Sartre. Om het 

structuralisme van Lévis-Strauss te begrijpen moeten we het Essai sur le don van 

Mauss eerst lezen. Dit is in veel opzichten een centrale tekst voor het werk van 

Bourdieu, omdat in de dynamiek van de gift zoals die door Mauss is geanalyseerd 

eigenlijk alle elementen op preliminaire wijze vervat zijn die Bourdieu in zijn 

sociologie met behulp van het habitusbegrip zal uitwerken. 

Met de bespreking van Sartre in hoofdstuk vier wordt het „gematigd 

rationalisme‟ van Elster voorbereid dat in hoofdstuk vijf aan bod komt. Het 

verweer tegen de rational action theory, een theorie die volgens Bourdieu wortelt 

in de imaginaire subjectfilosofie die Sartre ons heeft nagelaten, is een constante in 

het werk van Bourdieu. De discussie met de gematigde variant hiervan die Elster te 

berde brengt is interessant, omdat de posities van Elster en Bourdieu elkaar 

hierdoor naderen en er ook enige filosofische commentaren over en weer tussen 
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hen zijn opgetekend. We bespreken – en weerleggen – meer bepaald twee kritieken 

die Elster bij Bourdieu formuleert.  

In de hoofdstukken zes en zeven gaan we tenslotte nog in op een aantal 

aspecten van de habitus. In hoofdstuk zes staat in de nasleep van de discussie met 

Jon Elster de belichaming van de habitus centraal. Zowel Elster als Bourdieu 

bespreken met veel plezier een paar fragmenten van Pascal, waar ze zo allebei hun 

eigen uitleg aan geven. Het feit dat de habitus belichaamd is zal voor Bourdieu van 

groot belang zijn, omdat die belichaming een sluier vormt voor de belangen die 

mensen in bepaalde praktijken hebben, hetgeen als naakte waarheid stokken in de 

wielen zou steken van elke sociale dynamiek.  

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk zeven, behandelt de vorming van een 

habitus en de collectieve illusie waarmee dit gepaard gaat. Hierin komt uiteindelijk 

ook de politieke en misschien ethische motivatie van Bourdieus werk naar voren. 

Hoewel dit aspect van zijn werk zeker vanaf de jaren negentig erg belangrijk 

wordt, staat het niet centraal in deze verhandeling. De politieke en ethische 

motivatie die uit Bourdieus werk opklinkt komt uiteindelijk voort uit zijn 

antropologische en sociologische analyse, een beetje op dezelfde manier als dat 

Heideggers morele overtuiging voortkomt uit zijn ontologische analyse. De 

keerzijde van een begrip als de habitus, zo lijkt Bourdieu te zeggen, is dat er 

onwillekeurig symbolisch geweld gepleegd wordt in een samenleving. De „eeuwige 

vrede‟ is niet bedreigd omdat mensen elkaar alleen in een fictieve natuurtoestand 

bij het „schon neben einander leben lädieren‟, maar omdat mensen – ook in de 

„bürgerlich-gesetzlichen Zustande‟ – zonder uitzondering opgenomen zijn in een 

sociaal en symbolisch spel waarin het verlies van de een de winst van de ander is.
1
 

Met de samenhang tussen vorming van een habitus, de verbeelding en symbolische 

macht sluiten we deze verhandeling daarom af. 

In de tekst zijn ook drie excursussen opgenomen. De eerste excursus geeft 

een biografische schets van Bourdieu die grotendeels gebaseerd is op de postuum 

verschenen sociale analyse van zijn eigen werk. Ik denk dat het in het licht van zijn 

eigen theorie belangrijk is om iets van het intellectuele veld te tonen waarin 

Bourdieu zich eind jaren vijftig begeeft. In deze excursus zal ook Bourdieus 

                                                 
1  We zouden dus kunnen zeggen dat het fysieke geweld van de natuurtoestand waar Kant naar  

verwijst weliswaar opgelost wordt met de overgang naar de burgerlijke samenleving, maar dat 

dit geweld in die overgang symbolisch wordt, en daarom niet minder gewelddadig is. 

Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, p. 24 (voetnoot). 
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verhouding tot de filosofie toegelicht worden. De laatste excursus is een uitwerking 

van een van de vele uitweidingen die het werk van Bourdieu rijk is. Hij verwijst 

terloops naar het werk van Albert B. Lord dat ik kort uitwerk als illustratie bij de 

vorming van een habitus en bij de generatieve werking van de habitus. 

Het werk van Bourdieu bestrijkt meer dan veertig jaar en is misschien in te 

delen in verschillende periodes en in verschillende thema‟s. In deze verhandeling 

doe ik die verscheidenheid geen recht, en concentreer ik me op wat volgens mij de 

wijsgerig-antropologische kern is van zijn werk: het begrip habitus. Van alle 

boeken en artikels die Bourdieu schreef concentereren we ons op Le sens pratique, 

dat samen met La distinction misschien zou volstaan als primaire literatuur voor 

deze verhandeling.    
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Wittgenstein est sans doute le philosophe 

qui m‟a été le plus utile dans les moments 

difficile. C‟est une sorte de sauveur pour les 

temps de grande détresse intellectuelle: 

quand il s‟agit de mettre en question des 

choses aussi évidentes que “obéir à une 

règle”. Ou quand il s‟agit de dire des choses 

aussi simples (et, du même coup, presque 

ineffables) que pratiquer une pratique. 

Pierre Bourdieu, Choses dites  
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 Levensvorm en habitus 

  

 

„Philosophy, as we use the word, is a fight against the fascination which forms of 

expression exert upon us‟, zo luidt een van de gebalde omschrijvingen van 

Wittgensteins project in The Blue and Brown Books.
2
 Bourdieu noemt de 

sociologie op zijn beurt een vechtsport, ter zelfverdediging welteverstaan.
3
 In dit 

inleidend hoofdstuk zal duidelijk worden in welke zin Bourdieu voortbouwt op het 

werk van Wittgenstein. Daarbij moeten we niet denken aan een systematische 

commentaar van Bourdieu bij Wittgenstein, zoals we dat eerder in de 

Angelsaksische filosofie bij auteurs als Baker en Hacker, of – minder systematisch 

– bij Kripke vinden.
4
 Wittgenstein is in het oeuvre van Bourdieu eerder op de 

achtergrond aanwezig; de tientallen letterlijke verwijzingen zijn gezien het aantal 

pagina‟s van het oeuvre zelfs niet echt talrijk te noemen. Toch ben ik ervan 

overtuigd dat Wittgenstein van grote betekenis is voor het denken van Bourdieu, en 

dat Bourdieus verwerking van Wittgenstein voor de filosofie vandaag niet zonder 

betekenis is. 

                                                 
2  Ludwig Wittgenstein, The Blue and the Brown Books, p. 27. 
3  Naar de titel van de film van Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat, 2001. 
4  Gordon P. Baker & Peter M.S. Hacker, Wittgenstein: Understanding and Meaning, 1980;  

 Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Exposition, 1982. 
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In dit hoofdstuk volgen we een gedachte van Charles Taylor die in „To Follow a 

Rule‟ het verband tussen Wittgensteins „levensvorm‟ en Bourdieus „habitus‟ heeft 

gereconstrueerd. Het zijn voor beide auteurs wezenlijke concepten, hoewel dat op 

verschillende manieren in hun werk tot uiting komt. Wittgenstein spreekt 

nauwelijks over „levensvorm‟. Die uitdrukking komt slechts een vijftal keren in de 

Philosophische Untersuchungen voor. Wel vinden we in zijn werk soms verwante 

verwijzingen, bijvoorbeeld naar „eine stillschweigende Voraussetzung‟ of „the 

whole life of the tribe‟
5
 die in het verlengde liggen van de levensvorm, of dit 

concept al voorbereiden. Maar net als de levensvorm zelf vormen elk van deze 

omschrijvingen zowel het verdwijnpunt van de redenering als datgene waaraan de 

redenering zijn zin ontleent. Iets gelijkaardigs geldt overigens voor de notie 

„subject‟ van Tractatus 5.633. Ook dat begrip fungeert als een grensbegrip dat niet 

zinvol ter sprake kan worden gebracht, omdat het de voorwaarde is voor het zinvol 

spreken zelf. 

 Als Bourdieus habitus een vergelijkbaar „laatste woord‟ is, dan stuit hij er 

wel vaker op dan Wittgenstein.
6
 Vanaf het moment dat hij gewag maakt van de 

habitus zal dit concept in alle registers van zijn werken een duidelijke plaats 

innemen.
7
 Habitus is voor Bourdieu de middenweg die een alternatief vormt voor 

een al te uitgesproken idealisme of determinisme, dat in de gedragswetenschappen 

geregeld de kop op steekt. Een soortgelijke middenweg wordt in de twintigste 

eeuwse filosofie wel vaker gezocht, en ook Wittgenstein laat zich soms zo lezen. 

Bijvoorbeeld wanneer hij zich enerzijds afkeert van het mentalisme dat de taal 

voorstelt als een heldere spiegel van onze gedachten, en anderzijds in zijn afkeer 

van een biologisch determinisme, tenminste wanneer dat als een ultieme verklaring 

gehypostaseerd wordt. Wittgenstein richt zich als een taalbehaviorist consequent op 

ons observeerbaar gedrag en ons gebruik van woorden, maar de regels of 

                                                 
5  Respectievelijk in de Philosophische Untersuchungen, V [voortaan PU] en The Blue and the  

 Brown Books, p. 103. 
6  Dit komt deels ook voort uit de stijl van beide oeuvres. Waar Wittgenstein zich in een  

 minimum aan woorden uitdrukt, en in een minimum aan tijdens zijn leven gepubliceerde  

werken (twee, als we alleen het filosofische werk tellen), daar lijkt Bourdieu soms zoveel 

mogelijk woorden en publicaties te gebruiken om zijn gedachten neer te schrijven en te 

herschrijven. 
7  Vanaf het nawoord bij zijn vertaling van Panofsky‟s Gothic Architecture and Scholastic  

 Thought (1967) zal Bourdieu systematisch met het concept habitus werken. Een eerder  

gebruik vinden we in de inleiding van Un art moyen (1965), waar het echter nog afwisselend 

met „ethos‟ gebruikt wordt. 
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mechanismen die we hierin kunnen ontdekken missen een eigen, zelfstandige 

realiteit; ze blijven „slechts‟ hypothesen, „Modelle zur Erklärung, zur 

Zusammenfassung dessen, was du wahrnimmst‟.
8
 Filosofen zouden zich vaak 

bezondigen aan essentialisme, een metafysische veronderstelling die Wittgenstein 

aan het begin van het blauwe boek wijt aan de „zucht naar algemeenheid‟. 

Philosophers constantly see the method of science before their eyes, 

and are irresistibly tempted to ask and answer questions in the way 

science does. This tendency is the real source of metaphysics, and 

leads the philosopher into complete darkness. I want to say here that it 

can never be our job to reduce anything to anything, or to explain 

anything. Philosophy really is „purely descriptive‟.
9
 

 

Nu lijkt precies dit laatste tegen iemand als Bourdieu gericht te zijn die vooral 

vanuit conservatieve hoek vaak wordt afgeschilderd als een exponent van een 

reductionistische „culture of repudiation‟ zoals die in de jaren zestig ontstaan zou 

zijn.
10

 We willen ons ten doel stellen om duidelijk te maken dat Bourdieu geen 

reductionisme beoogt, maar dat hij zich daarentegen – net als Wittgenstein – tegen 

een haast metafysische verduistering keert die hij het „scholastische standpunt‟ 

noemt. De dwaling van de scholastische rede kan verschillende vormen aannemen 

variërend van de rational action theory tot een ver doorgedreven culturalisme of 

historicisme. In beide uitersten verliezen we een redelijk zicht op het menselijk 

handelen, vandaar dat de werken van Bourdieu die in deze verhandeling centraal 

staan ook oxymoretische titels dragen als Esquisse d‟une théorie de la pratique, Le 

sens pratique en Raisons pratiques. De fascinatie die uitgaat van de manier van 

spreken over ons handelen kan alleen maar worden gebroken door een zuiver 

descriptieve filosofie. Bij Wittgenstein uit zich dit in een haast tot wanhoop 

drijvende taalkritiek, en bij Bourdieu in een even schizofrene poging om de 

                                                 
8  Ludwig Wittgenstein, PU, §156. 
9 Ludwig Wittgenstein, The Blue and the Brown Books, p. 18. 
10 We denken hierbij vooral aan de Britse conservatieve cultuurfilosofie zoals die verwoord  

wordt door Roger Scruton. Hoewel hij de aandacht voor het oordeel in machtsaanspraken tot 

de interessantste ondernemingen van de soixant-huitards rekent, heeft hij er in het algemeen 

geen goed woord voor over (Roger Scruton, An Intelligent Person‟s Guide to Modern 

Culture, 1998, pp. 112-113, voetnoot 46). Ook hier te lande wordt Bourdieu geprezen, 

bijvoorbeeld door Arnold Burms en Herman De Dijn, omdat hij de erkenningsproblematiek in 

zijn theorie tracht te integreren. Maar tegelijkertijd betreuren deze auteurs het dat Bourdieu 

over „symbolisch kapitaal‟ spreekt, waarna hij meteen in het kamp van de reductionisten 

geklasseerd wordt (Arnold Burms en Herman De Dijn, De rationaliteit en haar grenzen, p. 

18).  
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voorwaarden voor een objectiverende blik zelf te objectiveren. Daarbij is Bourdieu 

er van overtuigd dat het niet aan de filosofie is om die zuivere blik te ontwikkelen, 

maar dat ze daar de instrumenten van de sociale wetenschap voor nodig heeft.

 Om te tonen in welke zin Wittgenstein en Bourdieu eenzelfde benadering 

van het menselijk handelen hebben, moeten we eerst Wittgensteins gedachten over 

het volgen van een regel uiteenzetten. Dit is een van de belangrijkste gedachten van 

Wittgenstein waar Bourdieu naar verwijst, en die achtergrond kan ons helpen om 

zijn habitusconcept beter te begrijpen. 

 

 

§1 Levensvorm als sluitsteen voor het volgen van een regel 

 

In Philosophische Untersuchungen deel I bundelt Wittgenstein aforismen voor 

publicatie die voornamelijk ontstonden in de jaren 1933-1934 en 1944-1945. Deel 

II dat tussen 1947 en 1949 ontstaat, wordt ons door Gertrude E.M. Anscombe en 

Rush Rhees bezorgd. De aforismen van deel I zijn doorlopend genummerd van 1 

tot en met 692 en variëren in lengte van een enkele regel tot een enkele bladzijde. 

In deel II zijn de aforismen in 14 kleine groepen min of meer thematisch geordend, 

waarbij alleen sectie 11, waarin „das Bemerken eines Aspekts‟ aan bod komt, 

opvalt door zijn lengte.
11

 „Min of meer‟ thematisch geordend, want hoewel de 

neiging om enige geleding in de stroom aforismen aan te brengen groot is, is dit 

geen gemakkelijke opgave. Wittgenstein verzamelt zijn werk uit de jaren 1946-

1949 in een manuscript dat met een paar kleine volgordewijzigingen die hij erbij 

noteerde dient als basis voor de tekst die we nu kennen. Anscombe en Rhees 

hebben een los blad dat tussen het manuscript was gevoegd als sectie 14 helemaal 

achteraan geplaatst, maar ze hebben de verschillende secties geen titels gegeven, 

daarvoor missen ze een duidelijke eenheid.
12

 

De genummerde aforismen van het eerste deel laten de ordening in elk 

geval aan de lezer, dit in tegenstelling tot de aforismen van de Tractatus logico-

philosophicus. De nummering van de Tractatus doet samen met de ingefluisterde 

titel een hecht logisch bouwwerk vermoeden, waarin elke hoofdstelling, eventueel 

                                                 
11 Afdeling 11 beslaat ongeveer twee derde van het aantal pagina‟s dat de 14 afdelingen van  

 deel II in totaal telt.  
12  Zie voor het ontstaan van de Philosophische Untersuchungen Georg Henrik von Wright, „The 

 origin and composition of the Philosophical Investigations‟, 1982. 
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gesteund door aantekeningen en aantekeningen bij aantekeningen, noodzakelijk tot 

de volgende leidt.
13

 Voor de gemiddelde lezer lijkt de lectuur van de Tractatus 

daarmee op renaissance polyfonie, waarvan men weet dat de compositie zich op 

basis van een enkele soggetto ontvouwt. Er is ontegensprekelijk een gevoel van 

noodzakelijkheid dat elke nieuwe inzet blijft begeleiden, maar strikt genomen ben 

je de draad bij de derde of vierde inzet toch kwijt. Van de Tractatus te zeggen dat 

het een logische strengheid mist, of dat haar vormgeving niet meer is dan een 

rookgordijn is geenszins mijn bedoeling, maar het zij opgemerkt dat de breuk 

tussen de stijl van de Tractatus en de Philosophische Untersuchungen misschien 

iets minder groot is dan we op basis van de uiterlijke vormgeving zouden kunnen 

vermoeden. De Tractatus heeft in zijn logisch onderschikkende vorm ook vele 

zijwegen en losse eindjes, en de aforismen van de Philosophische Untersuchungen 

zijn zorgvuldiger geordend dan dat we van een loutere nevenschikking zouden 

verwachten. We vinden er bijvoorbeeld duidelijke clusters van thematisch 

samenhangende aforismen, die onderling ook nog voortdenken op eenzelfde 

gedachte. Ook is bekend hoe Wittgenstein bij de samenstelling van het boek nog 

schuift met verschillende gedeeltes, het lijken dan eerder fragmenten van één 

gedachte te zijn, dan dat het echt zelfstandige aforismen zijn – wat bij elke goede 

aforismebundel natuurlijk het geval is. Met die clusters werd wat geschoven: zo 

zouden de fragmenten over het volgen van een regel eerst vooraf zijn gegaan aan 

een gedeelte over wiskundige problemen en dienen ze vanaf de zomer van 1944 als 

inleiding tot de beschouwingen over de mogelijkheid van een privétaal en de 

filosofie van de psychologie. We staan hier even stil bij die vormgeving van de 

twee belangrijkste werken van Wittgenstein omdat het enerzijds de zogenaamde 

„Wende‟ markeert en getuigt van een nieuwe kijk op taal, en anderzijds omdat het 

feit dat de stilistische breuk uiteindelijk niet zo groot is getuigt van het feit dat de 

„ordinary language‟ uiteindelijk aan het langste eind trekt. Zoals we met Bourdieu 

later zullen zien loopt de weg van de Tractatus uiteindelijk dood, terwijl het 

zelfrelexieve onderzoek van de Philosophische Untersuchungen een voorwaarde is 

voor echte wetenschap. 

                                                 
13  De enige voetnoot van Wittgenstein in de Tractatus gaat over dit systeem van nummeren:  

„Die Dezimalzahlen als Nummern der einzelnen Sätze deuten das logische Gewicht der Sätze 

an, den Nachdruck, der auf ihnen in meiner Darstellung liegt. Die Sätze n.1, n.2, n.3, etc. sind 

Bemerkungen zum Satze No.n; die Sätze n.m1, n.m2, etc. Bemerkungen zum Satze No. n.m; 

und so weiter.‟ Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, p. 12. 
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In de uiteindelijke versie van de Philosophische Untersuchungen zijn de thema‟s 

niet heel erg duidelijk afgelijnd; daarmee is elke demarcatie niet per se zinloos, 

maar wel vaak ter discussie te stellen. Zo is een van de strijdpunten de vraag wat 

nu eigenlijk het centrale punt van de Philosophische Untersuchungen is. Volgens 

een klassieke interpretatie is dat het deel wat bekend staat als het „private 

language-argument‟. Hans Johann Glock bakent dit argument als volgt af: het gaat 

ruim genomen om de paragrafen 243-315, waarin de relatie tussen het mentale en 

gedrag onderzocht wordt.
14

 Tot en met §255 wordt de notie van een privétaal 

geïntroduceerd als een taal die niet feitelijk privé is, omdat ze door de 

omstandigheden geen andere toehoorder dan de spreker zelf zou hebben, maar als 

een taal die privé is omdat ze in principe niet geleerd kan worden door of gedeeld 

kan worden met iemand anders. Zo zijn de feitelijke privétalen, zoals de taal van 

Robinson Crusoe of de gedachten die we voor ons houden, talen die wel gedeeld 

zouden kunnen worden. Ook een persoonlijk gecodeerd geheimschrift is nog geen 

privétaal, aangezien we iemand zouden kunnen introduceren in de code. De 

privétaal die Wittgenstein opvoert heeft echter betrekking op de onmiddellijke 

private ervaring die alleen voor de spreker zelf toegankelijk is.  

 In §256-271 wordt de mogelijkheid van zo‟n privétaal onderzocht. De 

eerste moeilijkheid is de vraag hoe je gewaarwordingen in woorden kan vatten 

waar je alleen zelf toegang toe hebt. 

Wie ist es nun mit der Sprache, die meine innern Erlebnisse beschreibt 

und die nur ich selbst verstehen kann? Wie bezeichne ich meine 

Empfindungen mit Worten? – So wie wir‟s gewöhnlich tun? Sind also 

meine Empfindungensworte mit meine natürlichen 

Empfindungsäuβerungen verknüpft? – In diesem Falle ist meine 

Sprache nicht „privat‟. Ein Anderer könnte sie verstehen, wie ich. – 

Aber wie, wenn ich keine natürlichen Äuβerungen der Empfindung, 

sondern nur die Empfindung besäβe? Und nun assoziiere ich einfach 

Namen mit Empfindungen und verwende diese Namen in einer 

Beschreibung.
15

 

 

Taal bestaat voor een deel uit woorden die kunnen ontstaan via een deiktische 

definitie: „dit noem ik een tafel, dat noem ik een stoel‟. Maar wie over 

Empfindungen wil spreken komt met die definitie niet erg ver. Niet alleen kan je je 

eigen moeheid of pijn niet aanwijzen, maar strikt genomen geldt dit ook voor de 

                                                 
14  Hans-Johann Glock, A Wittgenstein Dictionary, pp. 309 e.v. 
15  Ludwig Wittgenstein, PU, §256. 
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gewaarwording van een tafel of een stoel. Deze gewaarwording is een interne 

voorstelling, waarvan Wittgenstein in §301 zal zeggen: „Eine Vorstellung ist kein 

Bild, aber ein Bild kann ihr entsprechen.‟
16

 We hebben dus ook een „voorstelling‟ 

van pijn of van een geluid of een melodie. Deze gewaarwordingen in een privétaal 

vast te leggen is echter onbegonnen werk. Wittgenstein schetst ons vanaf §258 de 

situatie waarin een dagboekschrijver een bepaalde gewaarwording (Empfindung) 

aanduidt met de letter „E‟. Dit innerlijk aanduiden zou een fenomenologische 

concentratie op die gewaarwording kunnen zijn, bijvoorbeeld op de pijn. Elke keer 

dat dezelfde ervaring terugkeert moet er een „E‟ geschreven worden, maar de 

dagboekschrijver begint al snel te twijfelen bij gebrek aan een criterium om de 

gewaarwording te identificeren. Natuurlijk kan hij sterk overtuigd zijn dat het om 

hetzelfde hongergevoel als vorige week gaat, maar de lastige gesprekspartner van 

de Philosophische Untersuchungen antwoordt: „du glaubst es wohl zu glauben‟ 

(§260).  

 Voor de gewone taal waarmee we onze gewaarwordingen beschrijven 

lijken we criteria voor een juist gebruik te hebben. We herkennen bijvoorbeeld de 

gedragingen van iemand die een woord niet begrijpt: „daβ es ihm nichts sagt, er 

nichts damit anzufangen weiβ‟ (§269). Ook kunnen we iemand herkennen die een 

woord „denkt te begrijpen‟ maar er een verkeerde betekenis aan verbindt, zoals 

komische personnages in de klassieke toneelliteratuur zich vaak geleerder denken 

voor te kunnen doen dan ze zijn. In de gewone taal zijn de woorden voor 

gewaarwordingen verbonden met de natuurlijke uitdrukkingen van een 

gewaarwording, bijvoorbeeld een zekere gezichtsuitdrukking of lichaamshouding 

bij pijn. Dit geeft een mogelijk criterium voor het juist en herhaald gebruik van die 

woorden, maar daarmee is deze taal juist geen privétaal, maar een gedeelde taal. 

Een privétaal bestaat immers uit klanken „die kein Andrer versteht, ich aber “zu 

verstehen scheine”‟(§269). Dat laatste vormt echter een probleem, want als je 

evenmin als andere mensen over een criterium beschikt dat een klank aan een 

bepaalde gewaarwording bindt, dan kunnen we bezwaarlijk over een taal spreken. 

De privétaal mag geen loutere associatie van klank en gewaarwording zijn. 

Op deze manier lijkt niet alleen de idee van een privétaal incoherent te zijn, 

maar opent zich de sceptische mogelijkheid voor de taal tout court, zoals 

Wittgenstein in §272-315 betoogt: 

                                                 
16  Ludwig Wittgenstein, PU, §301. 
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Das Wesentliche am privaten Erlebnis ist eigentlich nicht, daβ Jeder 

sein eigenes Exemplar besitzt, sondern daβ keiner weiβ, ob der 

Andere auch dies hat, oder etwas anderes. Es wäre also die Annahme 

möglich – obwohl nicht verifizierbar – ein Teil der Menschheit habe 

eine Rotempfindung, ein anderer Teil eine andere.
17

 

         

Hoewel er dus een talige gemeenschap kan bestaan waarin de mensen elkaar 

verstaan als ze woordbetekenissen vastleggen door dingen aan te wijzen, is 

daarmee nog niet gegeven dat mensen ook dezelfde waarnemingen aan bepaalde 

woorden koppelen. Het is een bekend sceptisch probleem dat na Wittgenstein nog 

druk besproken zal worden in de Anglo-Amerikaanse filosofie, en dat al een lange 

geschiedenis heeft. John Locke bespreekt bijvoorbeeld reeds de mogelijkheid „that 

the same object should produce in several men‟s minds different ideas at the same 

time‟, zodat twee mensen zich een verschillende kleur voorstellen wanneer ze het 

woord „rood‟ horen. Sterker nog: geconfronteerd met een rood voorwerp ziet de 

een dat zijn hele leven misschien als blauw, terwijl een ander het als groen ziet. 

Locke acht dit zelf echter onwaarschijnlijk, en hij zal zijn lezer niet lastigvallen 

met dergelijke veronderstellingen, het is immers „of little use either for the 

improvement of our knowledge or conveniency of life, and so we need not trouble 

ourselves to examine it.‟
18

 

 Voor Wittgenstein is het echter lastiger om deze problemen op die manier 

naast zich neer te leggen omdat ze hem nopen tot een serieuze perspectiefwijziging 

op de taal. Waar hij zich in de Tractatus nog op een correspondentietheorie lijkt te 

beroepen, neemt hij daar in de Philosophische Untersuchungen afstand van in het 

voordeel van een coherentietheorie.
19

 De correspondentie tussen een interne 

                                                 
17  Ludwig Wittgenstein, PU, §272. 
18

  John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book II, Chapter 32, §15. 
19  Het is misschien niet zo duidelijk of de Tractatus wel een correspondentietheorie propageert.  

Glock beweert dat Wittgenstein in zijn „verificationistische‟ periode uitgaat van een 

„“phenomenological” language which refers to immediate experiences‟ (Hans-Johann Glock, 

A Wittgenstein Dictionary, p. 310). Zo‟n ervaring zou misschien een atomic fact kunnen zijn 

(de door Wittgenstein geautoriseerde vertaling van het Duitse Sachverhalt). Willem Frederik 

Hermans merkt in de aantekeningen bij zijn vertaling van de Tractatus echter op dat dit 

Sachverhalt in het Nederlands toch eerder vertaald zou moeten worden met „connectie‟ dan 

met „stand van zaken‟, waar het meestal mee vertaald wordt. Die courante vertaling 

suggereert in het Nederlands immers een doorgaans ingewikkelde verwikkeling, terwijl het 

Wittgenstein te doen zou zijn geweest om een doorgedreven analyse van feiten (Tatsachen) 

tot een laatste feit „dat niet meer is dan een verbinding tussen enkelvoudige voorwerpen‟. Van 

zo‟n voorwerp heeft hij echter nooit een concreet voorbeeld kunnen geven. Zie de 

aantekeningen bij Hermans‟ vertaling van de Tractatus, p. 172.  
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voorstelling en de wereld zoals die buiten ons zou zijn, is niet meer van belang – of 

liever: wordt gezien als een probleem dat toch onoplosbaar is omdat het een 

probleem is dat is ontstaan als een eigenaardig bijproduct van onze manier van 

spreken over de wereld. We spreken over de mentale voorstelling die we van een 

idee of een concept hebben als over een object dat we in een enorme psychische 

letterkast voorhanden hebben. Op het moment dat we een woord horen of lezen 

zouden we als het ware met onze intentie het overeenkomstige vakje in de 

letterkast kunnen aanwijzen. Op dezelfde manier zou Adam Eva de 

woordbetekenissen geleerd hebben, en vertelt Augustinus ons bij aanvang van de 

Philosophische Untersuchungen hoe hij van oudere mensen heeft leren spreken: 

alsof hij al een taal bezat. Wittgenstein keert zich met de Philosophische 

Untersuchungen echter tegen de correspondentietheorie en tegen de idee van een 

privétaal die aan de eigenlijke taalverwerving vooraf zou gaan. 

 Het sceptische probleem dat Locke niet de moeite waard vindt om 

uitgebreid te bespreken wordt in eenzelfde beweging door Wittgenstein opgelost. 

Stel, zegt hij in §293, dat iedereen een kever in een doosje bewaart waarop het 

woord „kever‟ geschreven staat; niemand kan in het doosje van een ander kijken, 

en vreemd genoeg doet de inhoud van het doosje er in het gebruik van het woord 

„kever‟ niet toe. De kever zou gedurig van vorm kunnen veranderen, of het doosje 

zou leeg kunnen zijn. 

 – Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann „gekürzt werden‟; es 

hebt sich weg, was immer es ist. 

Das heiβt: Wenn mann die Grammatik des Ausdrucks der 

Empfindung nach dem Muster von „Gegenstand und Bezeichnung‟ 

konstruiert, dann fällt der gegenstand als irrelevant aus der 

Betrachtung heraus.
20

 

 

Wittgenstein zegt het sceptische probleem waar het private language-argument in 

uitmondt dus te elimineren zoals je in een wiskundige vergelijking ook termen 

tegen elkaar kan wegstrepen die toch onbekend zullen blijven. Je moet het 

probleem dus zodanig herformuleren dat je tot een antwoord kan komen. Nu kan 

dit in de klassieke algebra misschien binnen hetzelfde systeem, maar een paradox 

duidt er vaak op dat het systeem of de benaderingswijze zelf niet deugt. „Door wie 

wordt de kapper geschoren?‟, vraagt Russell in de bekende paradox waarin hij 

                                                 
20  Ludwig Wittgenstein, PU, §293. 
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vertelt over een dorp waarvan de kapper alle mannen scheert die zichzelf niet 

scheren. Het antwoord moeten we binnen onze eigen taal schuldig blijven, zodat 

ons niets rest dan het hele dorp te elimineren: zo‟n dorp bestaat niet en kan zelfs 

niet bestaan. Wittgenstein elimineert, geconfronteerd met de onmogelijkheid van 

een privétaal, de hele correspondentietheorie. De problemen ontstaan door de taal 

voor te stellen als een afspiegeling van onze gedachten, dus dan moet er iets mis 

zijn met deze voorstelling van zaken. 

 Aangezien we niet beschikken over een privétaal waarop we onze gewone 

taal kunnen ijken, zoals we zinnen uit een vreemde taal vertalen in onze 

moedertaal,  moeten we betekenis op een andere manier, door een andere 

voorstelling proberen te begrijpen. Wittgenstein verschuift de nadruk van het 

„mentale beeld‟ dat ons bij de betekenis van woorden voor ogen staat naar het 

observeerbare gebruik van woorden.
21

 Daarbij verdwijnt het sceptische probleem 

niet zozeer omdat we er van wegkijken, maar eerder omdat er geen reden meer is 

om er een probleem van te maken; niemand voelt nog de neiging om de inhoud van 

de kever-doosjes te controleren. Deze taalfilosofische wending mag behavioristisch 

lijken, wat Wittgenstein door zijn gesprekspartner in §307 ook wordt aangewreven, 

maar dit „verwijt‟ getuigt zelf van een zekere essentialistische vooringenomenheid. 

Wittgenstein verzet zich juist tegen die vooringenomenheid als hij zegt dat het 

spreken over een band tussen de taal en de mentale representatie illusoir is, of 

fictief. In zo‟n scheiding van de taal en het mentale klinkt meteen een klassiek 

idealistisch misprijzen voor de gewone taal door. Daarin zou de taal als afbeelding 

van het denken minder werkelijkheid hebben. Wittgenstein lijkt de idealistische 

hiërarchie in een soort behavioristische reactie om te draaien, waarbij het gedrag de 

enige echte werkelijkheid is, terwijl elke band met het mentale als „fictief‟ wordt 

voorgesteld. Strikt genomen is dit misschien niet wat behavioristen zeggen – ze 

laten wellicht eerder methodisch buiten beschouwing wat er in „the black box‟ 

gebeurt – maar zelfs deze methodische keuze heeft nooit een erg goede filosofische 

pers gekregen. Wittgenstein lijkt in elk geval buiten deze contramine te willen 

                                                 
21  Zowel het „voor ogen staan‟ als het „observeerbare gebruik‟ (waarbij we de neiging hebben  

om observeren met „waarnemen‟ te vertalen in plaats van „in acht nemen‟) duiden op de 

grondmetafoor van het begrijpen, waarin al het begrijpbare als object wordt voorgesteld en 

waarin aan elk woord een mentaal concept wordt gekoppeld, hetgeen ons op een dood spoor 

zette. Wie in taal de taal zelf ter sprake wilt brengen begint aan een lastige klus; in een beeld 

van Wittgenstein: „Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem 

Fliegenglas zeigen.‟ Ludwig Wittgenstein, PU, §309).   
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blijven en antwoordt: „Wenn ich von einer Fiktion rede, dann von einer 

grammatischen Fiktion.‟
22

      

 De taalkritiek die Wittgenstein als een soort filosofisch programma opvoert 

en waar we dit hoofdstuk mee openden probeert te tonen hoe onze filosofische 

problemen ontstaan vanuit de grammatica van onze taal en hoe we tegelijkertijd 

aan onze taal gebonden zijn. Wittgenstein spreekt in The Blue and Brown Books 

bijvoorbeeld over “our craving for generality”.
23

 Deze filosofische neiging is als 

het ware al ingeschreven in de grammatica van onze taal die achter elk zelfstandig 

naamwoord een soort mentale essentie lijkt te suggereren. Alles wat „stoel‟ heet zal 

wel op een bepaalde manier aan dezelfde mentale of conceptuele essentie 

deelhebben. Elk zelfstandig naamwoord zal bovendien ook als onderwerp kunnen 

optreden, waardoor we niet alleen meer door andere mensen bevolen kunnen 

worden, maar ook door „het recht‟ of „de rechtvaardigheid‟. Het is echter een 

hopeloze onderneming om te denken dat we helemaal los kunnen komen van elke 

vorm van fascinatie die de taal op ons uitoefent, of dat taal geen enkele fictie meer 

zal genereren als ongewenst bijproduct. Toch lijkt Wittgenstein zich ten doel te 

stellen om zo min mogelijk fascinatie toe te laten, en zich daarom telkens af te 

vragen wat we precies bedoelen wanneer we dit of dat zeggen. Deze reflexieve 

houding vergt stalen zenuwen, en wordt door een gesprekspartner meestal als 

„lastig‟ ervaren. We herkennen deze houding ook bij Bourdieu. We zullen later 

zien hoe Bourdieu in navolging van Bachelard de voorwaarden van het 

wetenschappelijk-objectieve standpunt probeert uit te klaren, om zo de ficties en de 

fascinaties die dit standpunt met zich meebrengt in elk geval kritisch te kunnen 

evalueren om zo tot betere, meer wetenschappelijke methodes te komen.  

 Voordat we bij Bourdieu zijn moeten we eerst „some adherents of a 

community-view of rule-following‟ bespreken, die volgens Glock echter het 

private language-argument niet het juiste gewicht geven.
24

 Een notoire verdediger 

van het gemeenschapsstandpunt is Saul Kripke die zegt dat:  

the real „private language argument‟ is to be found in the sections 

preceding §243. Indeed, in §202 the conclusion is already stated 

explicitly: „Hence it is not possible to obey a rule “privately”: otherwise 

                                                 
22  Ludwig Wittgenstein, PU, §307. 
23  Ludwig Wittgenstein, The Blue and the Brown Books, pp. 17-18. 
24  Hans-Johann Glock, A Wittgenstein Dictionary, pp. 310-311. 
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thinking one was obeying a rule would be the same thing as obeying 

it.‟
25

  

 

Volgens Kripke is dit geen anticipatie op het argument dat tussen §243 en §315 

uitgewerkt zal worden, maar moet deze laatste sectie eerder als een uitwerking of 

een voorbeeld bij de in §202 voorlopig afgesloten gedachte over het regel-volgen 

worden gelezen. Niet het private language-argument zoals dat klassiek 

geïnterpreteerd wordt is het eigenlijke hart van de Philosophische Untersuchungen, 

maar „to follow a rule‟. Het private language-argument is volgens Kripke een 

ogenschijnlijk overtuigend tegenvoorbeeld van wat Wittgenstein tot dan toe over 

het volgen van een regel heeft beweerd. Wittgenstein haalt dit tegenvoorbeeld wind 

uit de zeilen door te tonen dat de veronderstelling van een privétaal incoherent is.
26

 

Kripke weet dit in Wittgenstein on Rules and Private Language overtuigend uiteen 

te zetten, en hoewel er zeker tegenkanting komt, weet hij de aandacht vanaf het 

begin van de jaren tachtig wel degelijk op het volgen van een regel te vestigen. 

Kripke leest in de Philosophische Untersuchungen een radicalisering van 

de sceptische vraag die Hume stelde bij het causaliteitsbegrip. Bij Wittgenstein 

gaat het niet zozeer om een sceptische houding ten opzichte van causale relaties 

tussen fysische objecten, maar om „the determination of future usage by the past 

contents of my mind‟.
27

 Het begint met de vraag wat we bedoelen wanneer we 

zeggen een regel te volgen. Wittgenstein start dit onderzoek met een voorbeeld van 

een taalspel waarin individu B op bevel van A bepaalde tekenreeksen moet 

opschrijven volgens een bepaalde regel (PU, §143), het zou om de reeks 

natuurlijke getallen kunnen gaan, waarbij B zich eerst de reeks eigen moet maken 

door hem bijvoorbeeld over te schrijven.
28

 A kan B eerst helpen door hem letterlijk 

                                                 
25  Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 3. 
26  Glock (ibid.) werpt een beetje triomfantelijk op dat de beslissende §202 in de originele  

manuscripten (MS 180a 68-72; MS 129 116-17 om precies te zijn) helemaal niet vóór, maar 

ná Wittgensteins „final version‟ van het private language-argument komt. Daarmee zou de 

sectie over het regel-volgen een inleiding bij de beschouwing over de privétaal worden, in 

plaats van dat die beschouwing een soort weerlegging van een tegenvoorbeeld is die ná de 

hoofdstelling komt. Het is duidelijk dat zich hier een schisma voltrekt in de Wittgenstein-

uitlegkunde, en dat zo‟n huiselijke twist ons te ver van ons onderwerp doet afwijken. 
27  Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 107. We volgen hier Kripke, die  

zijn versie van het private language-argument op de pagina‟s 107-109 bondig samenvat. 
28  Kripke deelt het eerste deel van de Philosophische Untersuchungen in drie secties, waarvan  

de eerste (§1-§137) gelezen moet worden als een verwijdering van het Tractatus-standpunt in 

het algemeen en de correspondentie-theorie in het bijzonder. In de tweede sectie (§138-§242) 

volgt het sceptische probleem en de oplossing onder verwijzing naar een taalgemeenschap. In 
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de hand vast te houden bij het produceren van de reeks, en vanaf het moment dat B 

de reeks zelfstandig kan voortzetten heeft hij de reeks, of de regel van de reeks 

begrepen. Er kunnen allerlei fouten optreden, van willekeurige (0, 1, 2, 3, 7, 4, 5, 

…) tot systematische (1, 0, 3, 2, 5, 4, …) waarbij we de neiging hebben te zeggen 

dat B de regel niet, of „verkeerd‟ begrepen heeft. „Aber merke: Es gibt keine 

scharfe Grenze zwischen einem regellosen und einem systematischen Fehler.‟
29

 

Wat op het eerste gezicht een willekeurige fout lijkt kan bij nader inzien toch een 

systematische fout blijken te zijn. In ons voorbeeld zou de regel wel eens als volgt 

begrepen kunnen zijn: onderbreek de reeks van natuurlijke getallen na elke vier 

cijfers met de tafel van 7 (0, 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 14, 8, 9, 10, 11, 21, 12, 13, …). 

Elke reeks is zo onder een regelmatigheid te brengen, zodat we strikt genomen 

nooit weten of B zomaar wat raadt, of dat hij een (verkeerd begrepen) regel volgt. 

Bovendien kunnen verschillende regels tot hetzelfde resultaat leiden, zodat we 

zelfs in die gevallen waarin B een correcte reeks produceert niet kunnen weten of 

hij „onze‟ regel volgt, of een eigen interpretatie van die regel die toevallig hetzelfde 

resultaat oplevert.  

 Kripke geeft het voorbeeld van de optelregel. Iemand die deze regel goed 

begrijpt, zal allerlei soorten optelsommen kunnen maken, en niet alleen de sommen 

die hem in de klas zijn voorgerekend. Het is echter iets anders om vast te stellen 

dat iemand feitelijk steeds de juiste antwoorden geeft, dan te zeggen dat hij dat 

doet omdat hij de optelregel toepast op dezelfde manier als wij dat doen. De 

scepticus zal met Wittgenstein zeggen dat het goed mogelijk is dat iemand de 

optelregel altijd als „qoptelregel‟ heeft begrepen, een variant van de optelregel die 

voor een belangrijk deel van de sommen hetzelfde resultaat geeft als de optelregel, 

maar niet altijd. 68 + 57 = 125, zegt de optelregel, maar het is niet ondenkbaar dat 

deze som niet letterlijk aan bod is gekomen in de rekenles. Misschien heeft een 

leerling wel begrepen dat optellen voor getallen boven de 50 aan een andere regel 

gebonden is, bijvoorbeeld de „qoptelregel‟, en dat elke som van twee getallen 

                                                                                                                            
de derde en laatste sectie (vanaf §243) wordt de conclusie toegepast op een specifiek domein 

via de bespreking van een mogelijk tegenargument dat er voor de zintuiglijke waarneming 

wél een privétaal mogelijk zou zijn; niet alleen voor sensaties of gevoelens als pijn vormde de 

conclusie uit de tweede sectie een probleem, maar ook voor de wiskunde. Zelfs voor 

eenvoudige sommen moet je een regel kunnen „vatten‟ en toepassen. De wiskunde verliest 

door Wittgensteins scepsis alle rechtvaardigende grond. De „opmerkingen over de 

grondbeginselen van de wiskunde‟ zal hij echter uit de Philosophische Untersuchungen 

terugtrekken, zie Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, pp. 78-80. 
29  Ludwig Wittgenstein, PU, §143. 
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boven de 50 tot de uitkomst 5 leidt. De zelfzekerheid van deze leerling is dezelfde 

als die van iemand die op de gangbare manier rekent, op basis van zijn toon en 

houding moeten we veronderstellen dat hij volkomen te goeder trouw antwoordt. 

We kunnen ons ook voorstellen dat de optelregel onder invloed van medicijnen of 

een kleine neurologische kortsluiting veranderd is in de „qoptelregel‟, waarna 5 het 

enige juiste antwoord is op de som 68 + 57. Hiermee wordt de rechtvaardiging van 

ons normale optellen wel heel erg wankel, want eigenlijk kan iedereen er alleen 

nog maar „van overtuigd zijn‟ dat hij de regel volgt, maar weet niemand meer wie 

er nu precies wat onder optellen verstaat. Ook van jezelf kan je alleen nog zeggen 

dat je nu denkt dit of dat onder optellen te verstaan, zonder dat je zeker weet of je 

gisteren „optelde‟ of „qoptelde‟.  

 Het rekenvoorbeeld mag wat gratuit lijken, omdat we daarmee toch een 

functie raken die bijna exemplarisch abstract en universeel is; als er al een 

universele taal bestaat, dan toch die van de wiskunde. Wittgenstein stapt zelf al 

snel over op een beschouwing van het woord „lezen‟ (§156), aan de hand waarvan 

het misschien duidelijker wordt waar hij heen wil. Het gaat om te beginnen niet om 

„das Verstehen des Sinns des Gelesenen‟, maar om alles wat we „technisch lezen‟ 

zouden kunnen noemen, zowel het omzetten van schrift in klank (ook notenlezen 

dus) als het overschrijven van een tekst of het opschrijven van een dictee. We 

gebruiken het woord „lezen‟ in tal van verschillende situaties, waarin de lezer meer 

of minder aandachtig de woorden uitspreekt, of ze haast mechanisch „stil‟ tegen 

zichzelf zegt. We zeggen dat iemand gelezen heeft ook zonder enig uiterlijk teken 

daarvan, bijvoorbeeld wanneer de lezer vervolgens de woorden of het gelezene kan 

herhalen of parafraseren. Vergelijken we dit nu met een kind dat het lezen nog 

leren moet. Het leest letter voor letter, lettergreep voor lettergreep en vult soms een 

woord aan dat het verwacht zonder dat hij het echt gelezen heeft: „Der Lehrer sagt 

dann, daβ er die Wörter nicht wirklich liest (und in gewissen Fällen, daβ er nur 

vorgibt, sie zu lesen.‟
30

 De gesprekspartner van Wittgenstein zegt nu dat we voor 

het woord „lezen‟ twee verschillende gebruiken hebben, die ook op twee 

verschillende zaken duiden: bij de geoefende lezer gebeurt er tijdens het lezen iets 

in het bewustzijn of in zijn „onbewuste‟, of desnoods louter in zijn hersenen, dat bij 

de beginneling nog afwezig is. 

                                                 
30  Ludwig Wittgenstein, PU, §156. 
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Onwillekeurig neigen we ertoe een mentaal proces als criterium te beschouwen 

waarmee we het „echte lezen‟ kunnen onderscheiden van „nog niet echt kunnen 

lezen‟. Het is het klassieke idealistische model dat voor deze vragen een pasklaar 

antwoord heeft: je moet eerst de regel of het concept vatten, en vanaf dan is alle 

lezen, of optellen de steeds weer aan de omstandigheden aangepaste toepassing van 

eenzelfde principe. Dit „vatten‟ van het concept doet ons denken aan een passage 

uit het verslag van Tolstojs onderwijsexperiment in Jasnaja Poljana, een tekst die 

Wittgenstein misschien ook aan zijn eigen onderwijservaringen heeft kunnen 

toetsen.
31

 Tolstoj eindigt het hoofdstuk „technisch en progressief lezen‟ als volgt: 

Diezelfde dag protesteerde Tsj. op tekenles tegen de eis van de leraar 

om op de kaften van hun schrift „Tekeningen van Romasjka‟ te 

schrijven. Hij verklaarde dat er niet „Tekeningen van Romasjka‟ 

moest staan maar „Composities van Romasjka‟, omdat Romasjka 

alleen de ontwerpen had bedacht, maar de leerlingen de tekeningen 

zelf hadden gemaakt. Hoe het verschil tussen beide begrippen hem 

duidelijk was geworden zal wel altijd een raadsel voor mij blijven, 

waarin ik mij net zoals in het sporadische gebruik van voegwoorden 

en tussenzinnen in hun opstellen, ook maar beter niet kan verdiepen. 

Men moet de leerlingen in de gelegenheid stellen om zich nieuwe 

begrippen eigen te maken en om uit de algemene betekenis van een 

zin nieuwe woorden te distilleren. Als hij een onbegrijpelijk woord 

leest of hoort in een zin die hij wel vat, zal hij zich een volgende keer 

een vage voorstelling beginnen te vormen van dit nieuwe begrip en 

tenslotte zal hij zich gedrongen voelen om het toe te passen. En als hij 

het eenmaal gebruikt heeft, behoort het woord tot zijn vocabulaire. En 

zo zijn er nog duizend andere manieren. Maar het is volgens mij net 

zo onmogelijk en nutteloos om een kind bewust nieuwe begrippen en 

woordvormen bij te brengen als om hem te leren lopen volgens de 

wetten van het evenwicht. Elke poging in die richting zal het kind 

eerder verwijderen van het doel dan het er nader toe te brengen, zoals 

een ruwe knuist van een man die, om een bloem te helpen ontluiken, 

bloemblaadje voor bloemblaadje zou openvouwen, haar aldus totaal 

zou verfrommelen.
32

 

                                                 
31  Wittgenstein publiceerde in 1926, het jaar dat hij zijn schoolmeesterschap op het  

Oostenrijkste platteland (Trattenbach) opgaf, een Wörterbuch für Volksschulen, een lexicon. 

Samen met de Tractatus en de Philosophische Untersuchungen is dit het enige werk dat hij 

voor publicatie gereed maakte. Zie Willem Frederik Hermans, Wittgenstein, pp. 204-205. 
32  Leo N. Tolstoj, Jasnaja Poljana. Verslag van een onderwijs-experiment, p. 46. Het moet  

Wittgenstein hebben aangesproken hoe Tolstoj zich zo moedwillig uit de mondaine wereld 

heeft teruggetrokken om zich aan het onderricht van boerenkinderen te wijden. Net als voor 

Tolstoj zal het onderwijs voor hem echter regelmatig een frustrerende bezigheid zijn geweest, 

en het is zelfs de vraag of Wittgensteins Wörterbuch für Volksschulen niet eigenlijk een 
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Hoewel Tolstoj met veel gevoel voor de pedagogische praktijk beschrijft hoe 

kinderen uiteindelijk toch op een haast onvoorspelbare en onbeheersbare manier 

nieuwe woorden leren gebruiken, is de basisvoorstelling van de taalverwerving er 

een waar Wittgenstein zich tegen afzet. De kinderen lijken uit de gewone taal 

langzaam concepten te distilleren die zich van een vage voorstelling opwerken 

totdat het kind zich „gedrongen voelt‟ het toe te passen. De voltooiing van de vage 

voorstelling lijkt met het gebruik te geschieden. Met wat er letterlijk staat zou 

Wittgenstein wellicht akkoord kunnen gaan – er blijven immers genoeg vage 

marges over, zodat je op verschillende manieren bij Tolstoj aan kan sluiten – maar 

we zouden Tolstojs beeld ook gemakkelijk kunnen aanvullen tot een klassieke 

taaltheorie. De grond van zo‟n theorie mag dan empirisch zijn – de concepten 

worden immers aan de werkelijkheid van de gewone taal ontleend –, maar in het 

spreken zelf gaat het denken de taal toch vooraf, en daarin herkennen we de 

klassiek-idealistische structuur. Het concept dat „gevat‟ wordt dirigeert de 

toepassing van het woord. Langue als partituur, parole als uitvoering.
33

 

Wittgenstein verzet zich tegen deze voorstelling, zelfs als de oorsprong van de 

concepten niet ingeboren of buitentijdelijk is, maar als het ware op Aristotelische 

wijze uit het gewone taalgebruik geabstraheerd is. Het punt is dat de concepten 

geen mentale objecten zijn die de gevorderde leerling voor de geest staan. De 

betekenis bestaat pas ín het gebruik van woorden. We ervaren dit misschien eerder 

in poëzie dan in „zakelijk proza‟, maar strikt genomen geldt het voor alle taal.
34

 

 Kripke zal in zijn samenvatting van het private language-argument op de 

eerste plaats benadrukken dat de zelfstandige concepten van het mentalisme altijd 

vatbaar zullen blijven voor een radicale scepsis. De oplossing voor die sceptische 

mogelijkheid bestaat er voor Wittgenstein in de vraag naar een essentie te laten 

                                                                                                                            
poging is geweest om de kinderen te leren lopen aan de hand van de evenwichtswetten. „De 

mensen van Trattenbach zijn slecht‟, schrijft hij naar Russell, en ondanks zijn Tolstojaanse 

nederigheid keert hij terug naar Wenen om een huis voor zijn zus Gretel te bouwen. Zie 

Willem Frederik Hermans, Wittgenstein, p. 198 en p. 206. 
33  Ferdinand de Saussure maakt in de Cours de linguistique générale een onderscheid tussen de  

chronologische en de logische orde van de taal. In de eerste orde gaat parole de langue 

vooraf, maar in de logische orde is het andersom. We denken bij dit Tolstoj-citaat niet alleen 

aan Saussure, maar horen in het „vatten‟ van het concept ook de „klik‟ terug waarover 

Vygotsky schrijft, die overigens ook naar Tolstoj verwijst in Thought and Language (p. 85; 

zie verder hoofdstuk 7, p. 241, voetnoot 424). 
34  Arnold Burms bespreekt in de „De klank van woorden‟ ook eerst de voor de hand liggende  

plausibiliteit van het „mentalisme‟ voordat hij over dit „onderbelichte aspect‟ van de 

Philosophische Untersuchungen begint.  
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varen en ons voortaan op de gewone taal te richten. In de eerste plaats op het 

normale gebruik van de categorische bewering („dat iemand een regel volgt‟) en 

vervolgens op de conditionele bewering („indien iemand de optelregel volgt dan is 

68 + 57 gelijk aan 125). „We must look at the circumstances under which these 

assertions are introduced into discourse, and their role and utility in our lives‟, zegt 

Kripke.
35

 Als we dit nagaan bij een geïsoleerd individu dan kunnen we zien dat hij 

of zij ervan overtuigd is de regel te vatten, en ook met het nodige zelfvertrouwen 

regelmatige antwoorden geeft. Deze overtuiging en regelmatigheid staan echter los 

van de conditionele rechtvaardiging. De zelfzekerheid kan een zelfbegoocheling 

zijn, en de regelmatigheid louter toeval of het gevolg van „qoptellen‟ in plaats van 

„optellen‟. 

 De samenhang tussen de categorische en conditionele bewering wordt 

volgens Kripke pas duidelijk wanneer we het individu in een gemeenschap 

plaatsen. De gemeenschap kan een bepaalde regel accepteren, en daarmee wordt 

ook de overtreding van die regel, of het verkeerd gebruik van een woord 

vastgelegd: „the failure of an individual to come up with the particular responses 

the community regards as right leads the community to suppose that he is not 

following the rule.‟
36

 Het individu kan echter opgenomen worden in de 

gemeenschap van regelvolgers als hij maar vaak genoeg en overtuigend genoeg het 

juiste gedrag stelt. De rechtvaardiging van het volgen van de regel komt nu niet 

van het „vatten‟ van hetzelfde concept, maar van het feit dat de mensen in de 

regelgemeenschap met elkaar overeenstemmen in hun reacties. De leraar die 

Wittgenstein in §156 en §157 opvoert mag de autoriteit zijn die bepaalt of een 

leerling kan lezen of niet, maar hij kan dit alleen bepalen aan de hand van het door 

de leerling gestelde gedrag, hetgeen zijn oordeel altijd een beetje arbitrair maakt. 

Het eerste woord, het punt waarop de leerling echt begint te lezen, kan eigenlijk 

niet worden vastgesteld. Het uiteindelijke oordeel blijft dus zweven „in de lucht‟, 

maar volgens Kripke geeft een gemeenschap van regelvolgers genoeg basis voor 

een criterium voor correct gebruik. Die regelvolgers zullen elkaars gedrag in de 

gehele context evalueren en ze zullen kijken in hoeverre het overeenstemt met de 

manier waarop ze zelf zouden reageren. Daarmee is nog niet gezegd dat de 

waarheid samenvalt met wat de meeste mensen voor waar houden, maar wel dat 

                                                 
35  Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 108. 
36  Ibidem, p. 108. 
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iemand zich niet gerechtvaardigd zal weten wanneer hij als enige van het 

gemeenschapsstandpunt afwijkt. Als je de enige bent die „optelt‟ terwijl je leeft in 

een gemeenschap van „qoptellers‟, dan kan er een regelmatigheid in je antwoorden 

worden vastgesteld, maar valt de conditionele bewering altijd ten prooi aan de 

sceptische regressie: hoe weet ik zelf wat ik met „optellen‟ bedoel, en hoe weet ik 

dat ik daar gisteren hetzelfde mee bedoelde? In de gemeenschap wordt deze 

regressie op een praktische manier afgestopt door de feitelijke instemming of 

afkeuring van de gemeenschap. 

 De overeenstemming die we over heel veel zaken hebben, beschouwt 

Wittgenstein als een naakt feit. Mocht deze overeenstemming niet of onvoldoende 

aanwezig zijn, dan zouden we het taalspel waarin regelmatigheden vergeleken 

worden en als regelgestuurd gedrag beschreven worden waarschijnlijk niet kunnen 

spelen. We reageren spontaan en zonder aarzelen met grote overeenstemming 

wanneer we een eenvoudige som moeten oplossen, „such agreement is essential for 

our game of ascribing rules and concepts to each other.‟
37

 De beschouwingen over 

het volgen van een regel eindigen volgens Kripke dan ook met de levensvorm als 

sluitsteen (§240, §241, §242), waarna Wittgenstein verder gaat met een mogelijk 

tegenargument, het bestaan van een privétaal. Die levensvorm is „the set of 

responses in which we agree, and the way they interweave with our activities.‟
38

 

Hoewel we ons een andere levensvorm kunnen voorstellen blijft dit toch een 

abstracte mogelijkheid voor Kripke, die per definitie „bizarre and 

incomprehensible‟ voor ons is. Wittgenstein spreekt in de Philosophische 

Untersuchungen maar vijf keer letterlijk over de levensvorm of over levensvormen 

(§19, §23, §241, §209 en p. 226), en we zullen in de volgende paragraaf nader 

bekijken wat de levensvorm als „achtergrond‟ voor ons handelen kan betekenen. 

 Ondertussen is het feit van de gedeelde levensvorm volgens Kripke de 

sluitsteen van de sceptische oplossing en tevens de toetssteen, het criterium. De 

notie van een criterium is belangrijk voor Wittgenstein in zijn bespreking van de 

mogelijkheid van een privétaal. Het woord criterium heeft wat ongewenste 

verificationistische connotaties, alsof er wel haast ideële vaste grond kan worden 

gevonden voor het gebruik van concepten en het volgen van een regel. Maar voor 

Kripke hangt het criterium samen met de overeenstemming die er tussen mensen is, 

                                                 
37  Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 96. 
38  Ibidem, p. 96. 
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de overeenstemming waar betekenis op rust. Een kind leert de betekenis van 

woorden door trial and error, waarbij zijn gebrabbel de pogingen zijn en de 

positieve of negatieve bekrachtiging van de ouders bepalen of de poging geslaagd 

is. Cornelis Verhoeven merkt in zijn beschrijving van de taalontwikkeling van zijn 

dochter op hoe ze bepaalde woorden ook voor zichzelf spelend kan roepen met 

inachtneming van „het publiek‟, vader en moeder die op de achtergrond aanwezig 

zijn.
39

 De gemeenschap is dus vanaf het begin van de taalontwikkeling niet alleen 

aanwezig als een bekrachtiger van het juiste of onjuiste gebruik van woorden, maar 

ze is ook zelf de omgeving waarin verschillende taalspelen gespeeld worden. 

Tegen de buren of de oppas wordt op een andere manier gesproken dan tegen de 

eigen ouders.  

 In dit laatste voorbeeld wordt de gedachte van Kripke echter uitgebreid. 

Kripke lijkt het in eerste instantie om het leren van een taal te gaan. Voor concrete 

woorden lijkt een taalspel gespeeld te kunnen worden dat we „deiktische definitie‟ 

zouden kunnen noemen, maar voor interne ervaringen mislukt dit spel, zoals we 

gezien hebben. Het is juist als het over kleurgewaarwordingen gaat (§238, §239) of 

over pijn (§288) dat Wittgenstein over een criterium zal spreken. „Ein “innerer 

Vorgang” bedarf äuβerer Kriterien‟ (§580). Die criteria zijn dan geen vastgestelde 

codes, maar een oriëntatie op het geheel van het gedrag dat we dan ook alleen 

binnen een gedeelde levensvorm als betekenisvol kunnen beschouwen. Een kind 

dat wordt opgenomen in een levensvorm zal deze gedragingen met een zekere 

regelmatigheid leren stellen, waarna het bijvoorbeeld ook de betekenis van 

misselijkheid en buikpijn leert onderscheiden, fenomenen die aanvankelijk nog 

aanschouwelijk werden uitgedrukt met de woorden „een vogeltje in mijn buik‟. 

Wittgenstein benadrukt op deze manier het empirische karakter van het criterium, 

dat uiteindelijk gebaseerd is op uitwendig, publiek observeerbaar gedrag. Het 

criterium voor het volgen van een regel is vervolgens gelegen in de instemming die 

anderen uit de gemeenschap van regelvolgers kunnen geven op basis van hun 

observatie. 

The solution turns on the idea that each person who claims to be 

following a rule can be checked by others. Others in the community 

can check whether the putative rule follower is or is not giving 

particular responses that they endorse, that agree with their own.
40

 

                                                 
39  Cornelis Verhoeven, Een vogeltje in mijn buik, p. 74. 
40  Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 101. 
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Uiteindelijk is dat ook de reden waarom Wittgenstein van bewijzen vraagt dat ze 

„surveyable‟ zouden zijn, want het onderzoek is de voorwaarde om tot 

overeenstemming in oordelen te komen.
41

 Dát we tot overeenstemming kunnen 

komen en voor het leeuwendeel van onze oordelen al spontaan in overeenstemming 

leven is te danken aan het feit dat we een levensvorm delen. 

Nu zijn er een aantal reacties op Kripke gekomen die vooral problemen 

hebben met het feit dat het volgen van een regel voor Kripke „nog steeds‟ een 

interpretatie is, en niet een actie of een handeling. Daarmee zou de oude 

voorstelling van de klassieke taalfilosofie nog steeds niet verlaten zijn, terwijl 

Wittgenstein daar nu juist beweging in probeerde te krijgen. 

 Die klassieke visie is volgens Meredith Williams een sluitend antwoord op 

de twee aspecten die er in het volgen van een regel van belang zijn: ten eerste het 

praktische of psychologische aspect waarin gekeken wordt hoe het gedrag in feite 

bepaald wordt door regels, en ten tweede een rechtvaardigend of epistemisch 

aspect. In dit aspect staat de manier centraal waarop we kunnen besluiten of een 

regel correct is gevolgd, of dat een oordeel correct is. In de klassieke theorie is het 

verstandelijk „vatten‟ van het concept, of het begrijpen van de regel zowel de 

verklaring voor het gestelde gedrag als het criterium voor de juistheid van het 

gedrag.
42

 

Wittgensteins aanval op dit beeld van de taal bestaat volgens Williams uit 

twee argumenten die vaak te weinig onderscheiden worden behandeld: het 

argument van de oneindige regressie en de interpretatieparadox. Het eerste 

argument blaast de brug op die er werd verondersteld in het praktische aspect van 

het volgen van een regel. Een regel kan op verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden en kan zich daarom nooit als een noodzakelijke oorzaak voor een bepaald 

gedrag opdringen. Wie een bepaalde regel begrijpt, en wil toepassen moet die regel 

interpreteren, en de regel zelf dwingt niet tot één interpretatie. Je zou dan een regel 

voor de interpretatie van de regel moeten hebben, en vervolgens een regel voor de 

interpretatie van de interpretatie van de regel. Dat proces is eindeloos. Analoog aan 

deze regressie kennen we de oneindige regressie die er ontstaat op het moment dat 

we de toepassing van een onbekend woord zouden willen leren kennen met behulp 

                                                 
41  Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 106. 
42  Ik volg hier het artikel „Blind Obedience. Rules, Community, and the Individual‟, de bijdrage  

van Meredith Williams in de bundel Wittgenstein‟s Philosophical Investigations. Critical 

essays, die onder haar eigen redactie verscheen. 
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van een woordenboek. Een woordenboek is eigenlijk nuttiger naarmate je de taal 

beter beheerst. Als we dankzij een woordenboek tot een bepaalde toepassing van 

een concept komen, dan wordt dit niet afgedwongen door het feit dat we de 

betekenis helemaal „vatten‟ en compleet beheersen, maar omdat we in het 

woordenboek vinden wat we kunnen gebruiken; of omdat het gesprek waarin we 

verwikkeld zijn geen uitstel meer toelaat; of omdat we er genoeg van hebben in het 

woordenboek te bladeren.
43

 

 Bij Wittgenstein staat niet direct de woordbetekenis, maar het volgen van 

een regel centraal. In §198 wordt gevraagd hoe een regel kan bepalen wat iemand 

in een specifieke situatie moet doen. Eigenlijk kan elke handeling met de regel 

verbonden worden door een bepaalde interpretatie van die regel; net zoals we met 

kwaadwillend woordenboekgebruik elke vertaling in het honderd kunnen doen 

lopen. De mogelijke proliferatie, en de onmogelijkheid van betekenis is echter niet 

de pointe van Wittgensteins argument. Het duidt er voor hem eerder op dat de 

betekenissen die we toekennen aan woorden en aan bepaalde regels geen laatste 

zekere grond nodig hebben om toch te kunnen bestaan: 

– Nein, so sollte es nicht heiβen. Sondern so: Jede Deutung hängt, 

mitsamt dem Gedeuteten, in der Luft; sie kann ihm nicht als Stütze 

dienen. Die Deutungen allein bestimmen die Bedeutung nicht.
44

 

 

Dit regressie-argument duidt dus op de inmiddels bekende overtuiging dat er geen 

vaste en definitieve grond is voor betekenis, en dat betekenis in zekere zin altijd „in 

de lucht hangt‟. 

 Dit laatste verwijst ons direct naar het tweede aspect dat in de klassieke 

taaltheorie van belang is, namelijk dat we met de vaste grond voor betekenis ook 

een definitief criterium voor correcte toepassing verliezen. Williams wijst erop dat 

                                                 
43  Willem Frederik Hermans schrijft in zijn Boze brieven van Bijkaart een even hilarische als  

bijtende kritiek over het „Groot woordenboek der Nederlandse taal‟ van Van Dale. Hoewel 

het handwoordenboek al veel beter aan Hermans‟ norm, de Petit Robert, voldoet, botst ook 

dat op het probleem van de regressie. Dat probleem van de regressie is echter niet op te lossen 

door, zoals de grote Van Dale, uitgebreide beschrijvingen en encyclopedische verklaringen 

aan elk lemma toe te voegen. Hermans laakt ook de gewoonte van Van Dale om „literaire‟ 

voorbeelden op te nemen. Hij voert twee buitenlandse toeristen op die in een Babylonische 

verwarring geraken naar aanleiding van het woord „zwijgen‟ dat Van Dale in 1974 blijkbaar 

nog probeert te verhelderen aan de hand van een citaat uit Van Schendel: „het was een 

gewoon gesprek, want zij zwegen van de treurigheid‟. Willem Frederik Hermans, „Hollands 

Heilige Woordenboek‟, p. 63. 
44  Ludwig Wittgenstein, PU, §198. 
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de oneindige regressie zo tot een tweede argument leidt dat ze de „paradox of 

interpretation‟ noemt. In §201 spreekt Wittgenstein over deze paradox: 

Unser Paradox war dies: eine Regel könnte keine Handlungsweise 

bestimmen, da jede Handlungsweise mit der Regel in 

Übereinstimmung zu bringen sei. Die Antwort war: Ist jede mit der 

Regel in Übereinstimmung zu bringen, dann auch zum Widerspruch. 

Daher gäbe es hier weder Übereinstimmung noch Widerspruch.
45

 

 

De „agreement‟ die bij Kripke als een „brute fact‟ wordt geïntroduceerd als 

oplossing voor de paradox wordt door Williams als een ad hoc oplossing gezien, 

waarbij het psychologische feit van de gedeelde interpretatie („community 

consensus‟) de epistemische dimensie helemaal opslokt. Kripke propageert een 

hybride scepticisme: Alle betekenis hangt in de lucht en een individu kan niet 

anders dan zich baseren op een neiging waarvan hij het gevoel heeft dat het de 

juiste interpretatie is; elk criterium gaat hierbij verloren, want je kan een regel niet 

privé-rechtvaardigen (PU, §202). Toch verzanden we niet in een scepticisme, omdat 

een gemeenschappelijke consensus zich opwerpt als de toetssteen die onze 

oordelen enige vastigheid geeft en ons gedrag rechtvaardigt. „What we have here is 

a hybrid skepticism. Kripke has retained the idea found so clearly in the Classical 

View that applications of a rule must be guided and justified by something‟, 

concludeert Williams, en daarmee zou Kripke toch nog binnen het model van een 

klassieke taaltheorie blijven.
46

 

 Bij Kripke lijkt het volgen van een regel nog steeds een „denken‟ te zijn, 

een interpretatie, ook al spreekt hij over „inclinations‟, „dispositions‟ en „feeling of 

confidence‟. Dit komt vooral tot uiting in het tweede aspect van het probleem, de 

rechtvaardiging van een bepaalde handeling, dat door Kripke niet duidelijk van het 

eerste aspect wordt gescheiden. Kripke spreekt dan ook over een „sceptische 

oplossing‟ van de paradox, terwijl Wittgenstein die paradox helemaal niet wil 

oplossen, maar wil tonen dat ze veroorzaakt wordt door een verkeerde – klassieke – 

voorstelling van zaken: 

Wittgenstein‟s alternative is not a skeptical solution at all, for the 

point of the Paradox of Interpretation and related arguments is to show 

the bankruptcy of a certain philosophical picture, the very picture that 

makes the skeptical problem possible. Wittgenstein‟s alternative is 

                                                 
45  Ludwig Wittgenstein, PU, §201. 
46  Meredith Williams, „Blind Obedience. Rules, Community, and the Individual‟, p. 67. 
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just that; it describes rule-following and understanding in a way that is 

quite foreign to the ideal captured by the Classical View.
47

 

 

Twee bekende Wittgenstein-exegeten, Baker en Hacker, worden door Williams 

opgevoerd om Kripkes interpretatie verder te problematiseren. Wittgenstein 

beschouwt het volgen van een regel inderdaad als een praxis, en niet zozeer als een 

interpretatie, die we zouden kunnen delen met andere leden van de gemeenschap. 

Heel het idee van een rechtvaardigende gemeenschap wordt door Baker en Hacker 

overigens op een zijspoor gezet, omdat bepaald gedrag er gewoonweg is. We 

moeten hierbij misschien denken aan de gebruiken, de geplogenheden en de 

instituties waar in §198 en §199 sprake van is, en die we bij Kripke zouden 

begrijpen als deel van de levensvorm en uiting van de „agreement‟ die er feitelijk 

bestaat. Baker en Hacker willen echter niet echt stil staan bij de 

ontstaansgeschiedenis van zulke gebruiken, zij benadrukken vooral het feit dat 

binnen bepaalde sferen het volgen van een regel een puur interne aangelegenheid 

is. Geconfronteerd met een optelsom weet ik gewoon wat ik moet doen; een 

wegwijzer stelt mij niet voor een rechtvaardigingsprobleem van mijn interpretatie. 

De optelregel en de wegwijzer functioneren autonoom, we hebben daar geen 

„community consensus‟ voor nodig. Ook de grammatica van onze taal is autonoom 

en het is onzinnig om al te veel vragen te stellen bij haar werking. Alle sceptische 

vragen en tegenvoorbeelden die Kripke opwerpt doen inderdaad absurd aan, en 

lijken zelfs futiel: 

Internal relations are the product of grammar, of linguistic convention. 

Hence skeptical doubt about whether what is laid down in grammar 

as grounds for a proposition are really adequate grounds is not merely 

unjustified, it is literally senseless. For a denial that such-and-such is a 

ground disrupts an internal relation…
48

 

 

We horen hier ook John Lockes pragmatische antwoord in door op de 

kleurenparadox: waarom zou je je vragen stellen bij een linguïstische conventie die 

zo algemeen is dat je niemand kan vinden die er buiten valt, sterker nog, een 

conventie die zo sterk werkt dat je je vragen alleen maar binnen die conventie kan 

stellen? Volgens Williams betalen Baker en Hacker echter ook een prijs voor dit 

                                                 
47  Meredith Williams, „Blind Obedience. Rules, Community, and the Individual‟, p. 68. 
48  Gordon P. Baker & Peter M.S. Hacker, Wittgenstein, respectievelijk p. 124 en 99. Geciteerd  

door Meredith Williams, ibidem, p. 69. 
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standpunt. Grammatica krijgt in hun visie haast een transcendentale status, temeer 

omdat Baker en Hacker de inhoud van regels alleen nog negatief kunnen 

definiëren: ze vormen geen verklarende hypothesen, noch statistische 

generalisaties. Williams lijkt terecht van een mystificatie te spreken: 

It seems that Baker and Hacker take an abstract characterization of 

grammar to be basic as the only way of accounting from the fact that a 

particular isolated behavior could embody or instance a grammatical 

structure independently of any social structure. What we have here is 

the mystification of grammar, captured in the phrase „autonomy of 

grammar‟. Grammar is autonomous just because it is, not because of 

the structure of human society or because of any mental apparatus.
49

 

 

Meredith Williams heeft met de twee lezingen van Wittgenstein bewust 

aangestuurd op een antinomie die er tussen het hybride scepticisme van Kripke en 

de autonome grammatica van Baker en Hacker oplicht. Betekenis lijkt óf te zweven 

en slechts een relatieve steun te krijgen van een gemeenschapsconsensus, óf 

betekenis is gegrond in een autonome grammatica, die misschien niet door de 

natuur wordt voorgeschreven, maar die zo robuust is dat we zelfs aan een 

kantiaanse transcendentale universaliteit zouden kunnen denken. De soep wordt 

meestal niet zo heet gegeten als Williams ze hier opdient, en we zouden ons 

kunnen afvragen of er in de „linguïstische conventie‟ waar Baker en Hacker het 

over hebben geen „levensvorm‟ doorklinkt die ook bij Kripke de sluitsteen vormt. 

Zijn de twee standpunten inhoudelijk wel zo radicaal verschillend, of zijn ze eerder 

door een verschillende achtergrond (bijvoorbeeld conservatief-progressief) 

vertekend? Kleeft er een andere smaak aan? Een progressieve instelling zou eerder 

het arbitraire van alle betekenis willen benadrukken en oog hebben voor 

verschillende gemeenschappen (en levensvormen?) die tot verschillende 

betekenisstichtingen aanleiding geven, terwijl een conservatieve gezindheid juist 

de integrerende en onveranderlijke aspecten benadrukt. 

 Hoe het ook zij, Williams schetst in elk geval de mogelijke posities in een 

veld waarin „haar Wittgenstein‟ – en dat was misschien te verwachten – als een 

derde en min of meer synthetiserende mogelijkheid een plaats in vindt. Ze leest 

daartoe §198 helemaal ten einde, waaruit een aantal punten naar voren komen die 

de kernelementen zullen zijn van Wittgensteins positie: 

                                                 
49  Meredith Williams, „Blind Obedience. Rules, Community, and the Individual‟, p. 70. 
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„Also ist, was immer ich tue, mit der Regel vereinbar?‟ – Laβ mich so 

fragen: Was hat der Ausdruck der Regel – sagen wir, der Wegweiser – 

mit meinen Handlungen zu tun? Was für eine Verbindung besteht da? 

– Nun, etwa diese: ich bin zu einem bestimmten Reagieren auf dieses 

Zeichen abgerichtet worden, und so reagiere ich nun. 

Aber damit hast du nur einen kausalen Zusammenhang angegeben, 

nur erklärt, wie es dazu kam, daβ wir uns jetzt nach dem Wegweiser 

richten; nicht, worin diese Dem-Zeichen-Folgen eigentlich besteht. 

Nein, ich habe auch noch angedeutet, daβ sich Einer nur insofern nach 

dem Wegweiser richtet, als es einem ständigen Gebrauch, eine 

Gepflogenheit, gibt.
50

 

 

Vier kernelementen distilleert Williams uit deze paragraaf: Wittgenstein verandert 

de beschouwingswijze, waarbij het volgen van een regel geen intellectueel proces 

meer is, maar een praxis. Vervolgens ligt er een training of inprenting aan de basis 

van het volgen van een regel. Ten derde gaat het om een sociaal fenomeen. 

Betekenis of regelvolgen kan nooit geïsoleerd van een groep op zinvolle wijze 

ontstaan. En tot slot heeft het goed getrainde individu zich de regel eigen gemaakt. 

Voor dit laatste verwijst ze naar §199: „Einen Satz verstehen, heiβt, eine Sprache 

verstehen. Eine Sprache verstehen, heiβt, eine Technik beherrschen.‟
51

 

Williams zet ons hiermee op een goed spoor, waarop we verder kunnen 

gaan, voorbereid op eventuele valkuilen die er op de weg liggen. Het lijkt ook de 

weg te zijn die ons naar het werk van Bourdieu leidt, waarin begrippen als praxis, 

gebruik en geplogenheid handen en voeten zullen krijgen in hun vertaling naar 

socialisatie en statistische regelmatigheden. Bourdieu is echter volkomen afwezig 

in de Wittgenstein literatuur, behalve bij Charles Taylor, die we daarom in de 

volgende paragraaf aan het woord zullen laten om de relatie tussen de begrippen 

„levensvorm‟ en „habitus‟ toe te lichten. 

 

 

§2 De onvermijdelijke achtergrond van zinvol handelen 

 

In de tekst van Charles Taylor die in deze paragraaf centraal staat, spreekt hij niet 

letterlijk over de levensvorm. „To Follow a Rule‟ cirkelt echter rond dezelfde

                                                 
50  Ludwig Wittgenstein, PU, §198. 
51  Ludwig Wittgenstein, PU, §199. Naar deze passages verwijst Williams in „Blind Obedience.  

Rules, Community, and the Individual‟, pp. 70-71. 
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 vragen die Taylor ook elders stelt omtrent individualisme, instrumenteel 

rationalisme, het „monologisch zelfverstaan‟ en de „inescapable horizon‟ die de 

noodzakelijke achtergrond vormt van al ons betekenisvol spreken.
52

 De 

„inescapable role of the background‟
53

 uit „To Follow a Rule‟ mogen we wellicht in 

verband brengen met Wittgensteins levensvorm zoals die in een ander essay van 

Taylor wel letterlijk besproken wordt. Om over de intelligibiliteit van bepaalde 

woorden te kunnen spreken doet Taylor daar een beroep op „our “world being 

shaped” by body, culture, form of life‟.
54

 Het crescendo waarin lichaam, cultuur en 

levensvorm genoemd worden, maakt van de levensvorm weer het grensbegrip dat 

het ook bij Wittgenstein is, wat misschien ook de reden is waarom het zo lastig is 

om het ter sprake te brengen. In „To Follow a Rule‟ heeft Taylor het in elk geval 

niet letterlijk over de levensvorm en zo maakt hij ruimte om zijn eigen interesse in 

de filosofie van Wittgenstein uiteen te zetten en te verduidelijken aan de hand van 

het habitusbegrip van Bourdieu. In de tweede helft van het essay bespreekt hij, zich 

baserend op Le sens pratique, de tweede herwerking van een tekst waarin Bourdieu 

een theoretisch fundament legt voor zijn antropologisch en sociologisch werk.
55

 

Maar Taylor begint met een kleine uiteenzetting van Kripkes lezing van de 

Philosophische Untersuchungen. 

 

Wittgenstein heeft ons getoond dat we regels niet alleen de facto „blind‟ volgen, 

maar dat we ze, om ze te volgen, noodzakelijkerwijze blind volgen. We kunnen ons 

eigen volgen van een regel niet rechtvaardigen door naar een laatste grond te 

verwijzen waaruit we dan stap voor stap ons uiteindelijke gedrag kunnen verklaren, 

                                                 
52  Charles Taylor, „To Follow a Rule‟, in Idem, Philosophical Arguments, 1995, pp. 165-180  

[voortaan TFR].   
53  Ibidem, p. 170. 
54  Charles Taylor, „Lichtung or Lebensform: Parallels between Heidegger and Wittgenstein‟, in  

Idem, Philosophical Arguments, p. 63. 
55  Een vroege aanzet tot dit werk is „The Sentiment of Honour in Kabyle Society‟, in J.G.  

Peristiany (ed.) Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society. In 1972 volgt de 

Esquisse d‟une théorie de la pratique. Précédé de trois études d‟ethnologie Kabyle, dat opent 

met „Le sens de l‟honeur‟. In de eigenlijke Esquisse, die het tweede deel van het boek vormt, 

wordt expliciet de antropologische methode in vraag gesteld. Er wordt gevraagd naar het 

statuut dat onze theoretische kennis van culturele praktijken heeft, wanneer die praktijken zich 

eigenlijk niet anders dan in die praktijken zelf laten kennen. De Duitse vertaling (Entwurf 

einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der Kabylischen Gesellschaft) en 

de Engelse vertaling (Outline of a Theory of Practice) uit respectievelijk 1976 en 1977, zijn 

twee grondige herwerkingen van de Esquisse en vormen een brug naar Le sens pratique 

(1980), een tekst die achteraf beschouwd de meest definitieve gebleken is. 
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als ware het een logische of noodzakelijke interpretatie van die grondregel. De 

mogelijkheid om een regel verkeerd te begrijpen, zegt Taylor, wordt door Kripke 

en Wittgenstein naar voor gebracht als een „radical undercutting of any such 

foundationalism‟ dat we herkennen als „an obsession of the modern intellectual 

tradition, from Descartes on.‟
56

 Het verkeerd begrijpen van een optelregel of de 

richting waarin een pijl wijst, door iemand die niet vertrouwd is met deze 

conventies, doet ons inzien dat de regel soms wat toelichting nodig heeft. Die 

toelichting kunnen we normaal gezien zonder veel problemen geven: we 

beschikken reeds over de oppervlakkige redenen waarom een „→‟ naar rechts 

wijst. Kripke toonde ons echter dat deze redenen steeds weer op een verkeerde 

manier begrepen kunnen worden.  

 Taylor geeft ook het voorbeeld van de Mozesdefinitie uit §87 van de 

Philosophische Untersuchungen. Naar een historische referent kunnen we slechts 

met taal verwijzen, en woorden als „Egypte‟ of „Farao‟ die in zo‟n verwijzing 

zullen voorkomen, hebben op hun beurt een definitie nodig. We hebben al gezien 

dat deze poging eindeloos is, en net als in §198 stuit Wittgenstein hier op onze 

verzwegen veronderstelling dat een echte verklaring uiteindelijk vaste grond zou 

moeten geven aan onze regels en betekenissen:  

Als hinge eine Erklärung, gleichsam, in der Luft, wenn nicht eine 

andere sie stützte. (…) Es kann leicht so scheinen, als zeigte jeder 

Zweifel nur reine vorhandene Lücke im Fundament; so daß ein 

sicheres Verständnis nur dann möglich ist, wenn wir zuerst an allem 

zweifeln, woran gezweifelt werden kann, und dann alle diese Zweifel 

beheben.
57

 

 

Voor Taylor rijzen er twee vragen in het sceptische probleem: Waarom is het altijd 

mogelijk dat iemand ons niet begrijpt, zelfs in voor de hand liggende zaken als de 

richting die een pijl aanduidt? En: Waarom hoeven we niet eerst alle „gaten in het 

fundament‟ te dichten voordat we onszelf begrijpen wanneer we een pijl of een 

regel volgen? „The answer to these questions is the same. Understanding is always 

against a background of what is taken for granted, just relied on.‟
58

 Dat we zelf niet 

hoeven na te denken bij de pijlrichting komt omdat we vertrouwen op de 

achtergrond, van waaruit een pijl in onze wereld altijd op dezelfde manier de 

                                                 
56  Charles Taylor, TFR, p. 167. 
57  Ludwig Wittgenstein, PU, §87. 
58  Charles Taylor, TFR, p. 167. 
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richting aanduidt. Dat een ander ons niet kan begrijpen komt voort uit het feit dat 

we niet dezelfde betekenishorizon of achtergrond delen. We zullen ons in zo‟n 

geval voor de soms lastige opgave geplaatst weten om die achtergrond, die we 

altijd voor lief hadden genomen, te articuleren. De ervaring leert dat dit 

gemakkelijker is naarmate er een grotere overlap is tussen de twee verschillende 

achtergronden. Taylor leest bij Wittgenstein echter een dramatisering van dit 

fenomeen in tal van aforismen waarin Wittgenstein de nadruk legt op het 

ongearticuleerde en zelfs onarticuleerbare van de achtergrond. 

Wittgenstein stresses the unarticulated – at some points even 

unarticulable – nature of this understanding: „“obeying a rule” is a 

practice‟ (202). Giving reasons for one‟s practice in following a rule 

has come to an end. „My reason will soon give out. And then I shall 

act, without reasons‟ (211). Or later: „If I have exhausted my 

justifications I have reached bedrock, and my spade is turned. Then I 

am inclined to say: “This is simply what I do”‟ (217). More 

laconically: „When I obey a rule, I do not choose. I obey the rule 

blindly‟ (219).
59

 

 

Taylor onderscheidt twee manieren waarop we Wittgenstein kunnen begrijpen, 

afhankelijk van de wijze waarop we de ongearticuleerde achtergrond opvatten. 

Taylor identificeert de eerste interpretatie min of meer met de positie van Kripke. 

Daarin zijn onze reacties op een sterke manier door de samenleving 

geconditioneerd. De sociale conditionering is als een tweede natuur en werkt zo 

sterk dat er zelfs geen rechtvaardigingsvraag meer gesteld kan worden. We kúnnen 

geen redenen voor onze interpretatie geven. De achtergrond waarin we thuis zijn 

bepaalt ons gedrag „de facto‟, „automatic‟, en het gaat hier om een „brute 

connection‟.
60

 

In de tweede interpretatie, die Taylor de juiste lijkt en die hij zal uitwerken, 

worden we niet mechanisch vanuit de achtergrond bepaald, maar is die achtergrond 

niet los te zien van onze betekeniswereld. Zelf mag de achtergrond ongearticuleerd 

zijn, maar het is daarom nog niet onmogelijk haar te articuleren. Sterker nog, we 

                                                 
59  Charles Taylor, TFR, p. 167. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de  

aforismen uit het eerste deel van de Philosophische Untersuchungen.  
60  Charles Taylor, TFR, pp. 167-168. Dit is „min of meer‟ Kripkes positie. Taylor geeft op  

dezelfde pagina echter in de marge toe dat Kripke nog wel wat ruimte laat aan een lezing die 

wat minder mechanistisch-deterministisch is dan dat Taylor hier doet voorkomen. Zo 

afgeschilderd contrasteert Kripkes positie in elk geval goed met Taylors eigen argument. 
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proberen juist zin te geven aan ons gedrag en onze reacties en worden voortdurend 

uitgedaagd om redenen te geven en zo de verzwegen achtergrond te articuleren.  

Het volgen van een regel, benadrukt Taylor, is een sociale praktijk, en 

daarmee schiet ons monologisch en individualistisch filosofisch jargon tekort. 

Toegegeven, we volgen de richting van de pijl automatisch en mechanisch, nog 

voordat we de richting „gelezen‟ hebben; zoals we een boek onwillekeurig 

openslaan met de rug aan de linkerkant, zo zijn ook sociale praktijken zodanig 

ingeprent en geconditioneerd, dat het wel reflexen lijken. Deze interpretatie maakt 

van Wittgenstein echter een behaviorist die louter in de naakte (eventueel sociale) 

machinaties geïnteresseerd zou zijn, waarbij de subjecten zelf als willoze 

biljartballen over het laken schieten. Dat mensen niet alleen door externe oorzaken 

bewogen worden, maar ook een eigen kijk op de wereld hebben en van daaruit ook 

motivaties voor hun handelen en intenties formuleren, kortom dat de wereld hun 

als zinvol en zinrijk voorkomt, dat blijft in de eerste Wittgenstein-interpretatie 

onderbelicht. „What the first can‟t account for is the fact that we do give 

explanations, that we often articulate reasons when challenged.‟
61

 

 Taylor zet zogezegd dus in op de „understanding‟-interpretatie van 

Wittgensteins argument omtrent het volgen van een regel, en hij doet dit met een 

welbepaald doel voor ogen. De praktische filosofie is immers doordrenkt van een 

dominante filosofische tendens die teruggaat op de moderne epistemologie van 

denkers als Descartes en Locke. Het subject dat in die epistemologie wordt 

opgevoerd is naar Taylors zeggen „monologisch‟. Het is losgekoppeld van zijn 

eigen lichamelijkheid en van de sociale omkadering waarin het altijd al is 

opgenomen. Dit subject is een „disengaged first-person-singular self‟, het is „first 

of all an inner space, a “mind”‟, in dit „stripped-down view of the subject‟ fungeert 

het subject nog louter als „a center of monological consciousness‟.
62

 Hoewel deze 

subjectsopvatting een lange en niet onsuccesvolle traditie heeft in de epistemologie 

wordt haar invloed problematisch door de stempel die ze drukt op de sociale 

wetenschappen. In de sociale wetenschappen heeft deze opvatting een centrale en 

dominante positie verworven, soms zelfs in een radicale en expliciete vorm, zoals 

de rational choice theory of rational action theory. In dergelijke theorieën 

reduceert men het menselijk handelen tot een economische interactie, die zoals het 

                                                 
61  Charles Taylor, TFR, p. 168. 
62  Ibidem, p. 169. 
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handelen van een economische actor gebaseerd zou zijn op een rationele kosten-

batenanalyse. Afhankelijk van het model dat men kiest kunnen er ook risico‟s of 

onzekerheden opgenomen worden in de calculus, of kunnen bepaalde preferenties 

als „ononderhandelbare waarden‟ buiten de rekening gehouden worden. Hoe het 

ook zij, de actor of het subject bepaalt in deze theorie zijn handelen op basis van de 

representatie van zijn verlangens en preferenties. Daarmee wordt zowel de 

lichamelijkheid als de relatie tot andere mensen uit dit mensbeeld geweerd, hetgeen 

voor de sociale wetenschappen eigenlijk een ontoelaatbare verarming is. Taylor wil 

deze twee noties allebei terug opnemen in een rijker mensbeeld. Op basis van dit 

mensbeeld is het mogelijk om Wittgensteins „background understanding‟ – 

waaraan ons handelen en regelvolgen uiteindelijk zijn zin ontleent – te begrijpen. 

De eerste stap is de lichamelijkheid. Zodra die weer binnen is gebracht in het 

mensbeeld, dan volgt „de ander‟ vanzelf, zo zegt Taylor.
63

 

Het filosofisch project dat Taylor in Wittgenstein leest, is ook aanwezig bij 

contemporaine denkers als Heidegger en Merleau-Ponty. „What these men have in 

common is that they see the agent not primarily as the locus of representations, but 

as engaged in practices, as a being who acts in and on a world.‟
64

 Wat bij deze 

filosofen een centrale plaats inneemt is het gegeven dat hetgeen ons onderscheidt 

van de dieren en wat in de Engelstalige literatuur „understanding‟ heet, impliciet in 

onze praxis gegeven is. Deze „understanding‟ wordt in het monologische 

zelfverstaan vaak als een expliciete representatie begrepen, waarbij het distinctieve 

onderscheid met de dieren dan ook als „rede‟ of „ratio‟ begrepen wordt. Taal 

moeten we in deze interpretatie denken als een systeem van correspondentie met de 

wereld, waardoor we een stevigere greep óp die wereld kunnen hebben. Filosofen 

als Wittgenstein, Heidegger en Merleau-Ponty breken met een dergelijk 

idealistische voorstelling door er op te wijzen dat de „understanding‟ meestal niet 

als expliciete representatie aanwezig is, maar dat ze reeds gegeven is, impliciet in 

onze praktijken zelf. We hoeven geen woorddefinities te bezitten om ons uit te 

drukken en de juiste woordvolgordes uit te spreken. Sterker nog, Wittgenstein 

toont ons dat we nooit tot een laatste definitie kunnen komen en dat alle betekenis 

uiteindelijk „in de lucht zweeft‟. Het Engelse „understanding‟ is ook ambigu 

genoeg om deze interpretatie te schragen, en iemand als Taylor maakt van deze 
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ruimte dankbaar gebruik. Van de drie hoofdbetekenissen die Van Dale geeft 

(afspraak; [onderling] begrip; verstand) verwijst alleen de laatste naar de expliciete 

representaties zoals een modern subject die zou kunnen hebben. Daar gaat het om 

intelligentie en inzicht in een situatie, of om een beoordeling, een opinie over een 

situatie. In de eerste twee betekenissen is een expliciete representatie weliswaar 

niet uitgesloten, maar wordt de relatie met anderen binnen gebracht die onze 

„understanding‟ haast automatisch minder claire et distincte maakt. 

„Understanding‟ betekent dan dat mensen het „met elkaar eens worden‟ of „elkaar 

ergens in vinden‟. Ze hebben „onderling begrip‟ voor elkaar of „hun 

verstandhouding laat veel te wensen over‟. In al deze vertalingen van Van Dale 

doemt de ongearticuleerde achtergrond op waar Taylor het in navolging 

vanWittgenstein over wil hebben. Het „begrip‟ dat we voor iemand hebben of voor 

iemands situatie is haast per definitie confuus en ongearticuleerd; vaak begint de 

dissensus met een poging om dit begrip te articuleren. Natuurlijk articuleren we dit 

begrip voortdurend, maar de „understanding‟ die op de achtergrond speelt en die in 

onze praktijken altijd al belichaamd is, is fundamenteler, en wel om twee redenen: 

Ten eerste is dit impliciet begrip „always there‟, en handelen we er ook naar, ook al 

zijn we ons er niet expliciet van bewust. En ten tweede worden de representaties 

pas betekenisvol tegen de achtergrond van het ongearticuleerde begrip: 

It provides the context within which alone they make the sense they 

do. Rather than representations being the primary locus of 

understanding, they are only islands in the sea of our unformulated 

practical grasp on the world.
65

 

 

Denk misschien aan de manier waarop we muziek soms proberen te duiden door 

haar inhoud in expressieve termen te omschrijven. In het beste geval kan de 

duiding ons als treffend voorkomen, maar het behoeft geen betoog dat een 

recensent zich hiermee op glad ijs begeeft. De betekenis van de muziek is niet 

gelegen in de representatie die we ons er van maken, zoals een bepaalde 

romantisch-geïnspireerde esthetica die nog steeds in een symfonisch gedicht zou 

willen lezen. Als de betekenis wél restloos in de representatie werd weergegeven, 

dan is daarmee de muziek te vervangen door die representatie en is er eigenlijk 

geen reden meer waarom we onze tijd zouden verdoen met het (tijdrovende) 

beluisteren er van. Toch kunnen de titels van symfonische gedichten „treffend‟ zijn, 
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en dit kunnen we slechts begrijpen wanneer de titel of het motto iets expliciet 

maakt dat in de beluistering al aanwezig was. We moeten dat expliciteren echter 

niet naar talig model begrijpen waarin het expliciete een verduidelijking is van het 

impliciete, helderder en beter geformuleerd. Het gaat eerder om een „juiste 

aansluiting bij‟ een juiste toevoeging, zoals een bepaalde dans of beweging ook een 

aanvulling op de muziek kan zijn. De achtergrond waartegen onze expressieve 

duiding zin heeft, is in dit voorbeeld onze muzikale ervaring zelf. Die ervaring is er 

reeds voordat we er bewust zin aan proberen te geven. Ons begrip bestaat bij gratie 

van ons opgenomen zijn in die achtergrond. De muzikale ervaring fungeert als een 

„inescapable horizon‟, en als achtergrond moeten we er een „inescapable role‟ aan 

toeschrijven.
66

 

 Voor Taylor is praktische kennis in de eerste plaats noodzakelijk 

belichaamde kennis, kennis die we via ons lichaam al op een verzwegen manier 

bezitten en die onze „stance in the world‟ voor een groot deel bepaalt. Deze 

belichaamde oriëntatie op de wereld moeten we letterlijk nemen als ons lichaam 

dat zijn weg in de wereld al weet voordat er een mentale representatie aan te pas 

komt. Taylor geeft het voorbeeld van de vertrouwde omgeving waarin we onze 

weg weten zonder een stadsplan te moeten raadplegen. De vertrouwde omgeving is 

niet vertrouwd omdat we die kaart uit ons hoofd kennen, we kennen haar op een 

praktische manier. De oriëntatie die we op onze omgeving hebben is in zekere zin 

een uitbreiding van de proprioceptie die er voor zorgt dat we ons zonder 

ongelukken langs allerlei meubilair kunnen bewegen, of zonder ons hoofd te stoten 

een te laag deurgat kunnen passeren. Deze proprioceptie vatten we in eerste 

instantie letterlijk op als praktische kennis van het eigen lichaam en zijn situering 

in de ruimte, maar we kunnen het begrip ook oprekken. Via instrumenten 

verlengen we ons lichaam en daarmee zijn gevoeligheid. We tasten met de punt 

van een stok zodat onze tastzin niet meer in onze hand ligt, maar in de punt van de 

stok. „Ik kan er niet uit‟, zeggen we wanneer we zien dat onze auto geblokkeerd 

staat.
67

 

                                                 
66  Charles Taylor, TFR, p. 170.  
67  Dit thema dat al bij Wittgenstein aanwezig is (PU, §626), wordt ook in de Phénoménogie de  

la Perception door Merleau-Ponty uitgewerkt (zie hoofdstuk 3 van het eerste deel „La 

spatialité du corps propre et la motricité‟). Harry Mulisch verwerkt deze gedachten in Voer 

voor psychologen onder de titel „De gedaante der techniek (pp. 119-128) en – meer 

systematisch – in de eerste twee hoofdstukken van het vierde boek van De compositie van de 

wereld (pp. 231-266). 
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Taylor heeft echter Le sens pratique van Bourdieu gelezen en zal deze 

proprioceptie nog veel verder uitbreiden. Bourdieu speelde al in zijn Outline of a 

Theory of Practice met het dubbelzinnige „sense‟ dat in een „socially informed 

body‟ niet beperkt kan blijven tot de klassieke vijf zintuigen. Het lichaam wordt 

uitgebreid tot het lichaam als expressie van de habitus: 

This principle [de habitus, JZ] is nothing other than the socially 

informed body, with its tastes and distastes, its compulsions and 

repulsions, with, in a word, all its senses, that is to say, not only the 

traditional five senses – which never escape the structuring action of 

social determinisms – but also the sense of necessity and the sense of 

duty, the sense of direction and the sense of reality, the sense of 

balance and the sense of beauty, common sense and the sense of the 

sacred, tactical sense and the sense of responsibility, business sense 

and the sense of propriety, the sense of humour and the sense of 

absurdity, moral sense and the sense of practicality, and so on.
68

 

 

 Al onze „zinnen‟ worden terug gebracht tot iets lichamelijks, en het lichamelijke 

wordt opgewerkt tot een „sociaal geïnformeerd lichaam‟. Het lijkt inderdaad 

duidelijk dat onze „zin voor het schone‟ niet de louter geestelijke eigenschap is die 

Van Dale suggereert in haar definitie als een „vermogen tot waardering van niet 

direct waarneembare, geestelijke werkelijkheden‟. Zo‟n definitie doet nogal 

platonistisch aan, en het is de vraag of dat de beste manier is om te begrijpen wat 

we bedoelen als we over de „zin voor het schone‟ spreken. Misschien – en dat is de 

suggestie van Taylor, in navolging van Bourdieu – bedoelen we er zoiets mee als 

„gevoel voor muziek‟ of „zin voor het spel‟; wat de Engelsen – en we komen hier in 

verband met de habitus nog op terug – een „feel for the game‟ noemen. 

 

Al deze zintuiglijkheid die uit ons belichaamde begrip voortspruit – „our 

understanding itself is embodied‟
69

 – slaat ook de brug van het lichaam naar de 

ander, het tweede element dat in de praktische filosofie binnengebracht moest 

worden, wil ze die naam waardig zijn. Veel van onze houdingen en de manieren 

waarop we onszelf verstaan hebben immers pas zin in relatie tot andere mensen. 

We beschouwen onszelf als een „macho‟ of als een gedistingeerde man of vrouw, 

als iemand die assertief voor zijn mening opkomt, of juist als iemand die eerder 

afwachtend is en zijn standpunt pas inneemt nadat andere mensen zich hebben 

                                                 
68  Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, p. 124 [voortaan OTP]. 
69  Charles Taylor, TFR, p. 170. 
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uitgesproken. Onze lichamelijke dispositie is niet alleen op de fysieke ruimte 

afgestemd, maar vooral ook op een sociale ruimte. Wanneer we met iemand in 

contact komen die omwille van zijn leeftijd of functie een bepaalde eerbied 

verdiend, dan horen daar meteen een aantal houdingen en quasi-rituele elementen 

in een conversatie bij. Vaak wordt de eerbiedige afstand die er tussen mensen moet 

worden bewaard in „small, usually focally unnoticed rituals‟ uitgespeeld en 

opgevangen. Het gaat hier wederom niet om loutere toepassing van expliciete 

beleefdheidsregels, maar om een „tacit knowledge‟ waarin heel het lichaam 

betrokken is, en die juist daarom in staat is tot zeer fijngevoelige onderscheidingen. 

Alleen „een handje geven‟ en „met twee woorden spreken‟ is niet noodzakelijk 

voldoende om een beleefde indruk te wekken. Niet alleen de contextuele factoren – 

wie geef je waar en wanneer een hand – maar ook de context die het lichaam zelf 

maakt (intonatie van de stem, houding en soort handdruk) moet in acht genomen 

worden. Het is inderdaad mogelijk om aan alle beleefdheidsregels te hebben 

voldaan en toch onbeleefd over te komen.  

Voor Taylor is de overgang van „het lichaam‟ naar „de ander‟ belangrijk 

omdat hij een onderscheid wil introduceren dat voor hem van groot belang is om 

een volwaardige handelingstheorie te ontwikkelen. Waar hij het verarmde 

mensbeeld van de hedendaagse sociale wetenschappen „monologisch‟ noemde, 

daar wil hij, op dit punt aangekomen, van een dialogisch mensbeeld spreken. We 

moeten ons handelen niet meer begrijpen vanuit de intenties van één, monologische 

actor of agent, maar we moeten alle zaken die we doen begrijpen naar het 

(dialogische) model van de dans, of van het zagen met een trekzaag. 

Now in cases like log sawing and ballroom dancing, it is crucial to 

their rhythming that they be shared. They come off only when we can 

place ourselves in a common rhythm, in which our component action 

is taken up. This is a different experience from coordinating my action 

with yours, as for instance when I run to the spot on the field where I 

know you‟re going to pass the ball.
70

 

 

Het is belangrijk om dit verschil tussen „dialogisch handelen‟ en de coördinatie ten 

opzichte van elkaar zoals dat in het tennissen gebeurt te benadrukken, want 

daarmee krijgt Taylors interpretatie van Bourdieu – die zo direct volgt – een zekere 

kleur die Bourdieus eigen denken niet noodzakelijk heeft. De balsport die Taylor 

                                                 
70  Charles Taylor, TFR, p. 172. 
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aanhaalt steekt negatief af („mere coördination‟) tegen het „common rhythm‟ van 

het dialogisch handelen. Alsof het competitieve van de sport de coöperatie van het 

dialogisch handelen definitief teniet zou moeten doen. Zowel in het zagen met de 

trekzaag als in de dans is er echter iemand die „leidt‟, en dit zou op het tennisveld 

toch de aanvallende speler kunnen zijn? Taylor lijkt echter meer geïnteresseerd te 

zijn in het moment waarop het dansen of het zagen vanzelf lijkt te gaan: „An action 

is dialogical (…) when it is effected by an integrated, nonindividual agent.‟
71

 Op 

dat moment worden de danspartners inderdaad door een gemeenschappelijk ritme 

bepaald, waarin alles haast in een transcendente harmonie opgaat. De 

„monologische‟ coördinatie van de partners zorgt dat er een interactie ontstaat die 

niet meer vanuit die coördinatie te begrijpen is, maar die alleen nog als dialogisch 

te begrijpen valt: het geheel is meer dan de delen. Op dat moment wordt duidelijk 

dat het louter monologische niveau eigenlijk ook nooit zuiver als „mere 

coördination‟ voor kan komen, omdat we in ons sociaal handelen altijd al in 

dialogale praktijken opgenomen zijn. 

Taylor verwijst hier uitdrukkelijk naar de gesproken taal die ook niet zo 

monologisch is als we haar normaal verstaan. Een communicatiemodel dat ons 

spreken beschrijft als een uitwisselen van informatie miskent er de dialogale grond 

van die Taylor onder verwijzing naar een antropologisch artikel getiteld 

„Ceremonial Dialogues in South America‟ op het voorplan wil brengen. Die 

ceremoniële dialogen zijn voorbeelden van sterk geritualiseerde „pragmatische 

dialogen‟. Greg Urban, de schrijver van het artikel onderscheidt de „pragmatische 

dialoog‟ van de „semantische‟. In tegenstelling tot de semantische dialoog geldt bij 

de pragmatische dialoog een „back channel response‟ ook als een bijdrage aan de 

dialoog, of als een „turn‟.
72

 Een „back channel response‟ is elke niet-inhoudelijk 

reactie die de gespreksgenoot geeft waardoor in normale gesprekken een zekere 

levendigheid ontstaat en waardoor het gesprek op gang blijft; van stomme klanken 

als „aha‟, „uhu‟ of het klikken met de tong, tot de expliciete herhaling van de laatste 

woorden of het eeuwige ge-„ja‟ of „daarom‟, dat vooral in de ceremoniële dialogen 

van de door Greg Urban bestudeerde samenlevingen in Zuid-Amerika voorkomt. 

De pragmatische dialogen krijgen een rituele vorm die wij bijvoorbeeld nog 

                                                 
71  Charles Taylor, TFR, p. 172. 
72  Greg Urban, „Ceremonial Dialogues in South America‟, American Anthropologist 88, 1986,  

p. 371. 
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herkennen in de alternerende koorzang van een gregoriaanse liturgie. Alleen 

kunnen de spreekbeurten van de ceremoniële dialogen zo snel op elkaar volgen dat 

er tussen de dialoogpartners, die daarvoor een bepaalde positie ten opzichte van 

elkaar innemen, een haast muzikale transformatie optreedt, met een speciale 

spreektoon, overlappingen en een zeker ritme dat gerespecteerd dient te worden.
73

 

Juist in deze muzikale transformatie is het duidelijk dat de pragmatische 

dialoog de onderlinge coördinatie overstijgt, en dat er een „nonindividual agent‟ 

aan het werk lijkt. Dit is het uiteindelijk waar het Taylor om te doen is: „(…) 

language itself serves to set up spaces of common action, on a number of levels, 

intimate and public‟.
74

 De dialogale handeling is niet beperkt tot de één-op-

ééndialoog, maar kan juist door de betekenis van de taal, en een „shared 

understanding‟ van bepaalde betekenissen de vorm aannemen van bijvoorbeeld een 

politieke of religieuze beweging. 

Taylor is er inmiddels in geslaagd de „background understanding‟ te 

kenschetsen die net als de levensvorm bij Wittgenstein de sluitsteen vormt voor het 

volgen van een regel. Waarom interpreteren we een situatie op een bepaalde 

manier en is onze reactie voor anderen ook zinvol? Omdat we een levensvorm 

delen. Waarom is ons spreken zinvol? Omdat onze taal een ruimte voor „common 

action‟ mogelijk maakt en als zodanig de achtergrond vormt van waaruit we 

onszelf en elkaar begrijpen. 

Het feit dat het volgen van een regel belichaamd is, maakt dat we deze 

praktijk beter begrijpen ondanks haar schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen: „it is 

a form of understanding, a making sense of things and actions; at the same time it 

is entirely unarticulated; and third, it can be the basis of fresh articulation.‟
75

 Het 

belichaamde begrip dat we tonen op het moment dat we een regel volgen, lijkt het 

gewenste alternatief te zijn dat Wittgenstein en Taylor zoeken tussen een 

deterministische verklaring en een mentalistische. Omdat ons begrip belichaamd is 

                                                 
73  In de beschrijving van de dialogen bij verschillende stammen komen we onder andere het  

volgende tegen: „One man takes the lead, speaking in short sentences, which among the 

Waiwai are uttered in a “special chant-tone … with rising pitch at the end” (Fock 1963, p. 

216). After each sentence, or sentence fragment, the respondent utters oho (yes).‟ En met 

betrekking tot de Yanomamö-dialogen: „partners are “seated together on the ground locked in 

a tight embrace, sometimes even groin to groin and with legs intertwined.” The speech 

alternation is “so rapid that the two are often exchanging monosyllabic utterances.”‟ Greg 

Urban, „Ceremonial Dialogues in South America‟, citaten respectievelijk van pp. 372 en 373. 
74  Charles Taylor, TFR, p. 173. 
75  Ibidem, p. 173.  



1 Levensvorm en habitus 

 

 

66 

valt het enerzijds deels buiten ons bevattingsvermogen dat ons het liefst alles in 

duidelijke representaties voor de geest zou brengen. Anderzijds is de neiging die 

we hebben een pijl of een regel op een bepaalde manier te volgen niet causaal 

veroorzaakt, en we kunnen die neiging niet met een vergevorderde 

neurowetenschap op dezelfde manier beschrijven waarop we de kniereflex met een 

eenvoudiger fysica zouden kunnen beschrijven. (We zouden die neiging misschien 

wel zo kunnen beschrijven, maar we herkennen ons eigen gedrag niet in die 

beschrijving, terwijl we onze kniereflex wel begrijpen als „iets mechanisch‟.) We 

zijn hier weer op het punt beland dat Taylor een beetje gechargeerd afstand wil 

nemen van Kripke. Hij stelt het voor alsof Kripke met de eerste interpretatie van 

„background understanding‟ de sociale praktijken als louter causale oorzaken 

beschouwt, terwijl daar voor Taylor een betekeniswereld tussen zit die van de 

sociale praktijken „einen ständigen Gebrauch, eine Gepflogenheit‟ maakt.
76

 Door 

deze sociale gebruiken en geplogenheden krijgt onze reactie op een bepaalde 

situatie zijn zin, en kan het soms lijken of het aan een bepaalde regel voldoet. Er is 

echter geen intrinsieke of essentiële eigenschap die in een oorzakelijk verband 

maakt dat we op een bepaalde manier zouden moeten reageren. Mocht zo‟n 

eigenschap er wel zijn, of mochten we op een intellectualistische manier echt een 

regel volgen, dan zou Wittgensteins vraag uit paragraaf 199 niet meer retorisch 

zijn: „Is what is called “obeying a rule” something it would be possible for only 

one man to do only once in his life?‟
77

 

Het volgen van een regel en talige betekenis gaan ons monologische 

zelfverstaan niet alleen in de tijd, maar ook logisch vooraf. We zijn al opgenomen 

in een dialogische, sociale praktijk voordat we voor het eerst „bewust‟ een regel 

volgen, of „louter inhoudelijk‟ reageren. Het rijkere mensbeeld dat Taylor graag in 

de sociale wetenschappen geïntroduceerd zou zien is dialogisch. We hebben gezien 

dat hij zich hierbij ook af wil zetten van de sociale conditionering die Kripke als 

verklaring aan zou dragen. Kripke en Taylor voeren hierbij echter een discussie in 

de marge, met als inzet de mate waarin sociale conventies onze perceptieschema‟s 

kunnen beïnvloeden. Als het immers onze gedeelde praktijk is die maakt dat we 

                                                 
76  Charles Taylor, TFR, p. 174. 
77  Ibidem, p. 174. De mechanistische en mentalistische verklaring zijn in dit  

opzicht in hetzelfde bedje ziek. De eerste zoekt de oorzaak in het fysische, terwijl de laatste 

verwijst naar een expliciete handleiding waar ieder van ons toegang toe zou hebben. In beide 

gevallen wordt de regel buiten een sociale praktijk geplaatst. 
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een pijl in een bepaalde richting volgen, dan zou een veranderde conventie die 

richting ook moeten kunnen keren. Hoewel er historische voorbeelden zijn van 

dergelijke veranderingen (denk misschien aan de invoering van de euro) die soms 

verrassend veel en vlot succes hebben, zijn er ook voorbeelden van nieuwe 

conventies die altijd „onnatuurlijk‟ lijken te zijn gebleven. De nieuwe jaartelling en 

de nieuwe kalender die in de jaren na de Franse revolutie zijn ingevoerd hebben het 

bijvoorbeeld niet gehaald. Hoewel Kripke goed beseft dat de basis voor onze 

regeldisposities arbitrair en conventioneel is, zijn de disposities en 

perceptieschema‟s zodanig geconditioneerd, dat die conditionering niet snel 

ongedaan te maken is. Mocht het zo zijn dat algemeen wordt afgekondigd dat we 

wegwijzers voortaan in de richting van de staart dienen te volgen, dan mogen we 

verwachten dat veel mensen, en de ouderen voorop, de wegwijzer altijd mentaal 

om zullen draaien („hij wijst naar links, dus ik moet rechts volgen…‟): op dezelfde 

manier dat grote bedragen vandaag nog worden omgerekend naar oude Belgische 

frank. 

Taylor neemt duidelijk afstand van de conditioneringsvisie, omdat die hem 

te deterministisch lijkt, en er te weinig „betekenis‟ bij komt kijken. Toch moet hij 

toegeven dat de conditioneringsmechanismen een rol gaan spelen zodra we over 

„embodied understanding‟ spreken. Het gaat dan wel om conditionering binnen een 

sociale context. In zo‟n context zijn de motivatie en beloningen niet individueel te 

begrijpen, maar moeten ze daarentegen begrepen worden als een deel van de 

dialogale praktijk die Taylor ons beschreven heeft. 

Het verschil tussen Taylor en Kripke is daarmee niet zozeer de marge 

waarbinnen iets als „eine ständige Gepflogenheit‟ geldt of niet, maar het feit dat het 

woord „conditionering‟ nog teveel naar een monologisch mensbeeld verwijst. Het 

gaat dan altijd om een individu dat door middel van gewenning zich aanpast aan de 

normen van een groep. En die groepsnormen zijn op hun beurt even onwrikbaar en 

sterk als de wetten van de natuurkunde. Met zijn dialogisch mensbeeld wil Taylor 

niet alleen „het lichaam en de ander‟ hun rechtmatige plaats teruggeven, maar wil 

hij ook ontsnappen aan de theoretische fictie waarin we gemakkelijk vervallen 

wanneer we over de praktijk spreken. Het is precies dit wittgensteiniaans project 

dat Taylor herkent in Le sens pratique van Pierre Bourdieu. 

In het eerste boek van Le sens pratique worstelt Bourdieu met hetzelfde 

probleem. De volkskunde is door zijn leermeester Lévi-Strauss dankzij de 
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linguïstisch-structuralistische methode gepromoveerd tot antropologie en kan, in 

tegenstelling tot de sociologie waar Bourdieu zich na terugkomst uit Algerije toe 

bekent, op enige waardering van de filosofie rekenen.
78

 De wetenschappelijkheid 

van de antropologie schuilt echter in een reductie van het waargenomen gedrag tot 

onderliggende structuren die vaak ook als een „verklaring‟ voor het gedrag worden 

opgeworpen. Het probleem van de antropoloog, stelt Bourdieu, is dat hij zijn eigen 

theoretische blik vergeet en denkt dat hij de praktijk straffeloos, zonder ruis en 

zonder vervorming kan objectiveren. De neiging is groot om een regel te 

formuleren waaraan waargenomen regelmatigheden voldoen. Op het moment dat 

we ons een structuur of een regel voor de geest halen, op het moment dat we hem 

representeren, lijkt hij ook – zoals elk zelfstandig naamwoord – een eigen 

werkzaamheid te kunnen hebben.  

Bourdieu begint het eerste hoofdstuk „Objectiver l‟objectivation‟ met een 

bespreking van Saussure‟s onderscheid tussen langue en parole, waarbij de 

logische voorrang die langue op parole heeft in vraag wordt gesteld. Het is de 

theoretische blik die zich met name concentreert op het taalsysteem  en de 

gesproken taal voorstelt als een toepassing van de taalregels. Wat telt is de 

partituur, de muziek is uitvoering. De theoreticus creëert met zijn model echter een 

onbedoeld neveneffect, namelijk dat het model meer werkelijkheid heeft dan de 

praktijk zelf. 

Passer de la régularité, c‟est-à-dire de ce qui se produit avec une 

certaine fréquence statistiquement mesurable et de la formule qui 

permet d‟en rendre raison, au règlement consciemment édité et 

consciemment respecté ou à la régulation inconsciente d‟une 

mystérieuse mécanique cérébrale ou sociale, telles sont les deux 

manières les plus communes de glisser du modèle de la réalité à la 

réalité du modèle.
79

 

 

Het model heeft ongetwijfeld voordelen die we ook in de werkelijkheid gebruiken, 

maar noodzakelijkerwijze vertekent het de werkelijkheid ook. Zo biedt een 

muziekpartituur ons de mogelijkheid om verschillende muzikale gebeurtenissen 

gelijktijdig te overzien en met elkaar in verband te brengen, waar die relaties in de 

                                                 
78  Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, pp. 51-53 [voortaan EAA]. 
79  Pierre Bourdieu, Le sens pratique [voortaan LSP], p. 67. Ook geciteerd door Taylor, TFR, p.  

175.  
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beluistering helemaal niet zo duidelijk onderscheiden zijn.
80

 Een stratenplan toont 

ons op een abstracte manier de weg zonder er rekening mee te houden dat bepaalde 

straten of buurten misschien beter gemeden kunnen worden. In een 

familiestamboom worden alle relaties neutraal voorgesteld, terwijl sommige broers 

en zussen misschien al jaren niet meer met elkaar spreken, of dat sommige neven 

en nichten in praktijk zo ver van elkaar verwijderd zijn dat de interesse die ze voor 

elkaar hebben iets weg heeft van onze religieuze of historische interesse in 

relikwieën en heilige plaatsen. Omgekeerd wordt een aardige buurvrouw soms 

„tante‟ genoemd, hoewel daar geen genealogische grond voor is. 

 Taylor noemt drie aspecten van de relatie tussen regel en praktijk die zowel 

in het rigide structuralisme als het intellectualisme veronachtzaamd worden. Op de 

eerste plaats moet de regel of het model noodzakelijk abstractie maken van 

bepaalde eigenschappen die wezenlijk zijn voor de praktijk willen we zijn werking 

echt begrijpen. Een element dat in veel modellen wordt geëlimineerd is de tijd. Het 

tijdsverloop dat in tegenstelling tot een eventueel gemodelleerd tijdsverloop een 

eigen ritme en een tempo heeft en bovendien onomkeerbaar is, brengt een zekere 

spanning en onzekerheid in ons handelen. Wie te traag of te snel antwoordt op een 

vraag, een uitdaging of een uitnodiging, loopt het risico onbeleefd te zijn. De 

praktijken die in de antropologie onder de verzamelnaam „gift exchange‟ 

besproken worden ontlenen hun zin juist aan het tijdsinterval dat door de virtuoze 

speler tot maximaal voordeel uitgespeeld kan worden.
81

 

 Op de tweede plaats en volgend uit de onzekerheid die het tijdskarakter van 

de praktijk introduceert, mogen we de praktijk niet als een uitvoering van het 

model zien. Juist het tijdskarakter maakt van de praktijk een spel waarvan de regels 

niet automatisch, maar met veel bezonnenheid moeten worden toegepast. Het 

model suggereert dat iemand in één oogopslag alle handelingen waaruit een 

bepaalde praktijk bestaat, kan overzien, en als een stappenplan kan afhandelen, 

zoals je de opening van een schaakpartij zonder veel nadenken kan doen. In 

                                                 
80  Een extreem voorbeeld van hoe een muziekpartituur relaties kan blootleggen die we  

doorgaans niet horen vinden we in Schönbergs tekst „Composition with twelve tones (1)‟. In 

die tekst vertelt de componist hoe hij zich in eerste instantie zorgen maakte over het gebrek 

aan interne coherentie tussen het eerste en het tweede thema van zijn Kammersymphonie (op. 

9): „About twenty years later I saw the true relationship. It is of such a complicated nature that 

I doubt whether any composer would have cared deliberately to construct a theme in this way; 

but our subconscious does it involuntary.‟ Zie Arnold Schönberg, Style and Idea, p. 223. 
81  In hoofdstuk 3 bespreken we deze centrale kritiek van Bourdieu op Lévi-Strauss en Mauss in  

extenso.  
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werkelijkheid grijpt niet alleen het precieze tijdsverloop op de betekenis van de 

handeling in, maar ook de precieze context, waarvan in het model 

noodzakelijkerwijze abstractie is gemaakt: 

The person of real practical wisdom is less marked by the ability to 

formulate rules than by knowing how to act in each particular 

situation. There is a crucial „phronetic gap‟ between the formula and 

its enactment, and this too is neglected by explanations that give 

primacy to the rule-as-represented.
82

 

 

De dubbele onzekerheid die het tijdskarakter en de „phronetic gap‟ veroorzaken 

stelt een derde aspect in het licht: er bestaat een wederkerige relatie tussen de regel 

en de praktijk. Elke toepassing van de regel in een particuliere situatie is een 

interpretatie van die regel die gevolgen kan hebben voor de toekomstige 

toepassingen. Er bestaan geen buitentijdelijke wetten zonder een 

interpretatietraditie, de jurisdictie die de inhoud van de wet mede bepaalt. 

Wittgensteins andere voorbeeld, het concept dat maar betekenis heeft in het 

gebruik, sluit hier bij aan. We kunnen door de wederkerigheid tussen langue en 

parole goed begrijpen waarom woordenboeken vaak context- of regioaanduidingen 

nodig hebben om ons op het juiste spoor van de gezochte betekenis te zetten: door 

het gebruik van woorden in bepaalde contexten kan de betekenis zoals die vast lijkt 

te liggen in een woordenboek verschuiven. De relatie tussen regel en praktijk is te 

vergelijken met die tussen Saussure‟s langue en parole, zo zegt Taylor.
83

 

                                                 
82  Charles Taylor, TFR, p. 177. 
83  Ibidem, p. 178. Bourdieu zou om dit punt te maken waarschijnlijk niet direct  

naar Saussure verwijzen. Een filosofische interpretatie van Saussure in de trant van Taylor 

benadrukt vooral het feit dat de twee aspecten van de taal, die ook samenhangen met een 

synchrone of diachrone beschouwing, nooit los van elkaar kunnen komen, of dat we het ene 

tot het andere zouden kunnen herleiden (zie ook „Irreducibly Social Goods‟, Philosophical 

Arguments, pp. 134-136). In een andere tekst („The Importance of Herder‟, ibidem, pp. 96-97) 

lijkt onder verwijzing naar Von Humboldt de energeia („parole‟) het te winnen van het ergon 

(„langue‟), met dien verstande dat het een „reshaping without dominating‟ is. De greep die de 

parole op de langue heeft en die de praktijk op de regel heeft, blijft altijd onvolledig. De 

langue zal als achtergrond voor de particuliere parole altijd te groot blijven, zodat de 

„Saussurian circle‟ tussen de twee nooit gebroken wordt.  

 Ook voor Bourdieu is deze samenhang tussen langue en parole essentiëel en net als Taylor 

brengt hij de eenzijdige nadruk op één van de twee in verband met een theoretische, 

intellectualistische antropologie. Opvallend genoeg beschouwt hij echter niet de langue als 

het aspect dat als onbeheersbare „normative practice of a community‟ de „monologische‟ en 

atomistische parole doorbreekt („Irreducibly Social Goods‟, Philosophical Arguments, p. 

134), maar breekt hij eerder een lans voor de parole die de rigide code van de langue breekt. 

Uiteindelijk zijn Taylor en Bourdieu op hetzelfde uit: we kunnen taal niet begrijpen zonder de 

wisselwerking tussen de twee aspecten, maar Saussure lijkt met zijn werk deze wisselwerking 
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Het intellectualisme geeft een idealistische, hiërarchische voorstelling van de 

relatie tussen regel en praktijk, en veronachtzaamt zo de fundamentele 

wederkerigheid die er bestaat tussen de twee. Als we de drie aspecten, tijd, context 

(phronesis) en wederkerigheid in acht nemen dan moeten we met Taylor 

concluderen dat de regel „only exists in the practices it animates, and does not 

require and may not have any express formulation‟.
84

 Wittgenstein merkte al op dat 

iemand die naar de expliciete redenen voor zijn handelen gevraagd wordt 

uiteindelijk zal zeggen: „So handle ich eben.‟
85

 

Voor Taylor kunnen we het volgen van een regel alleen begrijpen via de 

notie „embodied understanding‟. Ons lichaam is gepredispositioneerd om adequaat 

te reageren en te handelen als volgde het een regel waar we ook bewust toegang toe 

hebben. Die regel komt echter pas in de praktijk zelf tot uiting, en krijgt ook mede 

door de praktijk zijn vorm. Taylor ziet in het concept habitus van Bourdieu een 

uitwerking van dit belichaamd begrip: „A bodily disposition is a habitus when it 

encodes a certain cultural understanding.‟
86

 Met dit laatste verwijst Taylor naar de 

gedeelde achtergrond waartegen ons handelen pas zin heeft en waaraan onze 

rechtvaardiging zijn zin ontleent. Deze achtergrond waren we bij Wittgenstein al 

tegengekomen; daar heette dat de „levensvorm‟. 

Een levensvorm is „das Hinzunehmende, Gegeben‟ (PU, p. 572). Het feit 

dat we een taal machtig zijn is een „komplizierte Lebensform‟ (PU, p. 489), en deze 

levensvorm of het spreken van deze taal „ist ein Teil einer Tätigkeit‟, daarom 

gebruikt Wittgenstein graag het woord „Sprachspiel‟ (PU, §23). Wie zich deze 

handeling voorstelt, beeldt zich een levensvorm in (PU, §19). Wanneer mensen iets 

als juist of vals beoordelen, is dat ook zo‟n praktijk, een levensvorm. En wanneer 

ze het met elkaar eens zijn, dan hebben ze niet toevallig dezelfde mening over een 

bepaalde zaak, maar dan stemmen ze overeen in de taal, in de levensvorm (PU, 

§241). 

Bourdieu zou zeggen dat deze mensen in hun habitus overeenstemmen. 

Een gelijkaardige belichaamde „understanding‟ maakt dat mensen eenzelfde 

                                                                                                                            
een slechte dienst te hebben bewezen. Bourdieu benadrukt hoe het werk van Saussure juist 

aan het begin staat van het structuralistisch code-denken dat in de twintigste eeuw volgt uit de 

hegemonie van de langue (Pierre Bourdieu, LSP, pp. 51-56).   
84  Charles Taylor, TFR, p. 178. 
85  Ludwig Wittgenstein, PU, §217. De eerste twee alinea‟s van dit aforisme dienen als motto  

 voor het eerste boek van Le sens pratique (p. 43). 
86  Charles Taylor, TFR, p. 178. 
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oordeel vellen op het gebied van smaak, ethiek en etiquette, wat resulteert in 

eenzelfde levensstijl. Deze lichamelijke kennis wordt ons van kindsbeen af 

ingeprent. Bourdieu stelt dit onder verwijzing naar Proust beeldend voor: 

On pourrait, déformant le mot de Proust, dire que les jambes, les bras 

sont plein d‟impératifs engourdis. Et l‟on n‟en finirait pas d‟énumérer 

les valeurs faits corps, par la transsubstantiation qu‟opère la 

persuasion clandestine d‟une pédagogie implicite, capable d‟inculquer 

toute une cosmologie, une éthique, une métaphysique, une politique, à 

travers des injonctions aussi insignifiantes que „tiens-toi droit‟ ou „ne 

tiens pas ton couteau de la main gauche‟ et d‟inscrire dans les détails 

en apparence les plus insignifiants de la tenue, du maintien ou des 

manières corporelles et verbales les principes fondamentaux de 

l‟arbitraire culturel, ainsi placés hors des prises de la conscience et de 

l‟explicitation.
87

 

 

Michel Foucault onderzoekt in Surveiller et punir „een microfysica van de macht 

die door apparaten en instellingen wordt ingezet, maar die eigenlijk functioneert in 

het gebied tussen deze grote organismen en het lichaam met zijn materialiteit en 

zijn krachten.‟
88

 Een van de suggesties die we willen onderzoeken is dat het de taal 

is die zich tussen de organismen en het lichaam installeert. De taal, niet begrepen 

als de intellectualistische, monologische code waartegen Taylor met Bourdieu en 

Wittgenstein in het perk treedt, maar als levensvorm, of habitus, als systeem van 

disposities en categoriseringen. Voor Bourdieu wordt de macht alvast niet 

eenzijdig ingezet door apparaten en instellingen. Zij geven als instituties weliswaar 

mee vorm aan de habitus, maar ontlenen hun effectiviteit en zinnigheid ook aan de 

mate waarin zij resoneren met de habitus. Taylor merkt terecht op dat habitus en 

instituties voor Bourdieu twee verschillende manieren zijn waarop het verleden 

zich laat gelden: geobjectiveerd in instituties of belichaamd in de habitus.
89

 Het 

wordt echter tijd om de habitus en zijn plaats in het denken van Bourdieu te 

bespreken.   

 

                                                 
87  Pierre Bourdieu, LSP, p. 117; geciteerd door Charles Taylor in TFR, p. 179. 
88  Geciteerd uit de Nederlandse vertaling Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de  

gevangenis, pp. 41-42. 
89  Charles Taylor, TFR, p. 179; zie ook Pierre Bourdieu LSP, pp. 96-97. 
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2 

Habitus als spil in Bourdieus praktische filosofie 

 

 

Habitus is een van de centrale concepten, zo niet hét centrale concept in Bourdieus 

denken. We komen het al sporadisch tegen in publicaties vanaf de vroege jaren 

zestig (bijvoorbeeld in Un art moyen), maar vanaf zijn nawoord bij Architecture 

gothique et pensée scholastique, een tekst van Erwin Panofsky die hij vertaalde en 

op de Franse markt bracht, is het niet meer weg te denken uit zijn werk. Bij 

Panofsky kunnen we zien hoe het concept ook in historisch stijlonderzoek 

vruchtbaar kan worden gemaakt, en we zullen die historische inspiratie van 

Bourdieu verder uitwerken (§3). Eerst willen we echter de rol toelichten die 

Bourdieu voor de habitus ziet weggelegd, en de nood die hij aan dit concept heeft 

in zijn antropologisch denken (§1). Vervolgens zullen we het meer systematisch 

tegen het licht houden en drie kernaspecten van de habitus bespreken (§2).  

 

 

§1 Habitus en de antinomie tussen objectivisme en subjectivisme 

 

In Le sens pratique ontwikkelt Bourdieu een begrippenkader voor zijn praktische 

filosofie dat hij in het tweede deel van dit boek inzet om helderheid te brengen in 

de cultuur van de Kabylen die hij gedurende zijn dienstjaren tijdens de Algerijnse 

vrijheidstrijd heeft leren kennen.
90

 Het is misschien wat misleidend om over een 

„begrippenkader‟ van Bourdieu te spreken, omdat dit de indruk kan wekken dat 

Bourdieu ons de samenleving van de Kabylen met een antropologische theorie zou 

kunnen verklaren en duidelijk kan maken welke betekenis de verschillende 

elementen in die samenleving hebben en hoe die elementen samenhangen. Het 

eerste deel van het boek, getiteld „critique de la raison théorique‟, lijkt eerder het 

tegenovergestelde te doen. Het is een kritische theorie in de zin dat ze de invloed 

van de theoretische blik zelf onder de loep neemt. De antropologie zoals die door 

Lévi-Strauss ontwikkeld wordt, vormt een exemplarisch voorbeeld van de fout 

                                                 
90  De cultuur van de Kabylen strekt zich uit van de grens tussen Marokko en Algerije tot in het  

 zuiden van Algerije.  
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waarin de sociale wetenschap volgens Bourdieu gemakkelijk vervalt. De 

antropoloog is zich niet bewust van zijn eigen positie en de functie die zijn 

representatie van een bepaalde werkelijkheid in die werkelijkheid heeft. Hij 

beschrijft bijvoorbeeld een zekere regelmatigheid in de huwelijkspatronen van een 

samenleving, verheft die regelmatigheid tot theoretische regel, en verklaart het 

trouwgedrag van de mensen in deze samenleving op deze grond: ze volgen de 

regel. Misschien zijn ze zich niet bewust van de regel, maar de onderliggende 

structuur die de antropologische wetenschap blootlegt, bepaalt wel degelijk het 

gedrag. Alle subjectieve motivatie die iemand in deze samenleving kan hebben om 

bepaald gedrag te stellen wordt in de objectiverende antropologie veronachtzaamd. 

 Het tegenovergestelde van objectivering vormt in Bourdieus opvatting een 

even grote theoretische dwaling. Subjectivering veronderstelt de visie dat het 

subject volkomen autonoom zijn leven uittekent en bepaalt. Sartre bijvoorbeeld 

suggereert dat het er op aankomt de absoluut vrije keuze zo authentiek mogelijk te 

maken en je niet te laten leiden door externe, inauthentieke overwegingen. De 

theoretische bijziendheid van zo‟n filosofie schuilt erin dat de eigen beschouwende 

en eventueel onthechte levenssituatie de maat wordt voor de hele samenleving. Er 

wordt voorbijgegaan aan het feit dat niet iedereen zo‟n weidse blik op het veld van 

het mogelijke heeft als de existentiefilosofie veronderstelt. Om een dergelijke 

authentieke positie in te kunnen nemen moet er al aan een aantal maatschappelijke 

voorwaarden zijn voldaan; deze vrijheid is voorwaardelijk en niet absoluut. 

 Hoewel in Sartre‟s existentialisme recht kan worden gedaan aan de 

persoonlijke motieven die in ons gedrag een rol spelen, laten de regelmatigheden 

waar het structuralisme zich op concentreert zich nu maar moeilijk verklaren. 

Indien de natuurlijke talenten gelijk verdeeld zijn over de mensen in een 

maatschappij, hoe komt het dan dat bepaalde sociaal-economische groepen zich 

toch op een zodanige manier reproduceren, dat de kans dat de zoon of dochter van 

een arbeider dokter wordt zoveel kleiner is dan die van kinderen van een hogere 

inkomensgroep?
91

 

                                                 
91  Hoewel de democratisering van het onderwijs onmiskenbaar gepaard gaat met sociale  

mobiliteit, zou die mobiliteit onderzocht moeten worden op de soort studiekeuze die de 

„sociale stijgers‟ maken. Misschien geeft Thomas Rosenboom in het kortverhaal Het zelf doen 

geen onrealistische beschrijving als hij de vaste ochtendgasten schetst die doordeweeks de 

leestafel van een café vullen: „ieder van ons scheen ooit wel iets gestudeerd te hebben, met 

name ook een vak dat indertijd een zekere linkse dan wel vrijzinnige aankleve bezat, 

geschiedenis, filosofie of theologie, maar aangezien wij merendeels afkomstig waren uit de 
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Om de antinomie tussen objectivisme en subjectivisme op te lossen ontwikkelt 

Bourdieu in zijn praktische filosofie het concept „habitus.‟
92

 Habitus is voor hem 

misschien wel de meest wezenlijke menselijke eigenschap. De habitus is het geheel 

van schema‟s en disposities van waaruit iemand de wereld waarneemt en 

apprecieert. Hij structureert iemands wereld, maar is op zijn beurt zelf ook 

gestructureerd, gevormd door de sociale omgeving en de persoonlijke en sociale 

geschiedenis waarin hij tot stand gekomen is. 

Histoire incorporée, faite nature, et par là oubliée en tant que telle, 

l‟habitus est la présence agissante de tout le passé dont il est le 

produit: partant, il est ce qui confère aux pratiques leur indépendance 

relative par rapport aux déterminations extérieures du présent 

immédiat.
93

 

 

Een tweede natuur, die zijn eigen vorming vergeten is, en de handelende persoon 

als natuurlijk voorkomt: dat verklaart het subjectivistisch standpunt. De mens volgt 

geen objectieve structuren of regels, maar volgt zijn eigen inschatting van een 

situatie en probeert zijn wensen zo goed mogelijk te realiseren. Wat de 

existentialist betreft die zijn vrijheid nog meer absoluut, los van de verslavende 

preferenties wil realiseren: de habitus heeft slechts een relatieve onafhankelijkheid, 

en wordt gestructureerd door zijn eigen geschiedenis en het veld waarin hij zich 

beweegt. We kunnen dus verwachten dat zelfs de som van alle authentieke keuzes, 

die bij Sartre absoluut vrij zijn en altijd met de dramatiek van een bekering worden 

gemaakt, nog een regelmatig patroon zal vertonen. Het is niet zo dat die 

regelmatigheid louter voortkomt uit inauthentieke keuzes, de keuzes van mensen 

die zich heteronoom laten bepalen door de omstandigheden. In Bourdieus denken 

wordt het onderscheid tussen authentiek en inauthentiek overbodig en krijgt het 

maken van zo‟n onderscheid ook een nare bijsmaak. De mens handelt vanuit zijn 

habitus. Dat wil zeggen dat iedereen zich steeds – al dan niet bewust – zo goed 

                                                                                                                            
werkende klasse en slechts door het toeval van de plotse welvaart onverhoeds voor de poorten 

van het academisch milieu waren geplaatst, hadden wij die kans nooit op waarde geschat, haar 

in veel gevallen zelfs doelbewust, hooghartig en verward om zeep geholpen, eenvoudig door 

onze, in eerste opzet al zorgvuldig op nutteloosheid geselecteerde studies, bovendien nog 

eens, na eindeloos problemen gemaakt te hebben met decanen, onszelf en de moraal, 

voortijdig, maar liefst vlak voor het doctoraal, af te breken, zulks als ultieme blijk van onze 

superieure maatschappelijke onthechtheid.‟ Thomas Rosenboom, Hoog aan de wind, p. 159.  
92  In hoofdstuk 3 en 4 wordt Bourdieus positie tussen structuralisme en existentialisme in detail  

 besproken. 
93  Pierre Bourdieu, LSP, p. 94. 
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mogelijk op zijn mogelijkheden oriënteert, maar door de verschillende vorming 

van habitus is de blik op de wereld, en het veld van het mogelijke niet voor 

iedereen hetzelfde. 

 Habitus dient in het denken van Bourdieu om de antinomie tussen 

objectivisme en subjectivisme, tussen determinisme en idealisme te vermijden.
94

 

Met de habitus kan hij een redelijk zicht houden op vrijheid en determinisme in het 

menselijk handelen zonder te hoeven vluchten in een legalistische conceptie van de 

regel, of in fictieve tegenstellingen als authentiek-inauthentiek. Het begrip habitus 

kent in de filosofie een rijke traditie die gelezen kan worden van Aristoteles‟ hexis 

dat in de scholastiek als habitus wordt heropgenomen en in de negentiende en 

twintigste eeuw als ethos (Hegel), Habitualität (Husserl) of wederom als hexis 

(Mauss) terugkeert. Bourdieu merkt op dat zijn eigen theoretische intentie niet ver 

verwijderd is van die van zijn voorgangers, die het begrip ook gebruikten „to get 

out from under the philosophy of consciousness without doing away with the agent 

in its truth of a practical operator of object constructions.‟
95

 Bij Hegel staat de 

tweede natuur met zijn duurzame disposities weer centraal om een nieuwe basis te 

vinden voor de gerealiseerde moraliteit (Sittlichkeit), in tegenstelling tot het 

kantiaans dualisme dat met zijn pure plichtsethiek vastloopt in een abstract 

moralisme. Husserl beroept zich op een notie als Habitualität om de 

bewustzijnsfilosofie wat adem te geven: net als Heidegger en Merleau-Ponty, die 

evenwel niet met de term habitus werken, wil hij laten zien dat „bewustzijn‟ en 

„wereld‟ niet diametraal tegenover elkaar staan – zoals het ontologische en het 

ontische – maar dat er eerder sprake is van een ontologische vervlochtenheid met 

de wereld. Mauss werkt dezelfde piste uit met een nadruk op het lichamelijke van 

de hexis, wat resulteert in zijn gedachten over het gesocialiseerde lichaam. 

 Nu is het niet onze bedoeling om alle antecedenten van het habitusbegrip te 

vergelijken met Bourdieus gebruik ervan. We willen ons eerder richten op een 

bespreking van de verschillende aspecten die dit concept in zich verzamelt. De 

spilfunctie die dit begrip in Bourdieus praktische filosofie heeft, maakt het immers 

niet gemakkelijk er een eenduidige definitie van te geven. In het derde hoofdstuk 

                                                 
94  „Vermijden‟ klinkt misschien wat pragmatisch, maar „aufheben‟ zou te hoog gestemd zijn. De  

antinomie ontstaat in de taal en wordt ook door een andere manier van spreken opgelost, of uit 

de weg gegaan. 
95  Pierre Bourdieu, „The genesis of the concepts of Habitus and of Field‟, Sociocriticism 2 (2),  

1985, p. 14. 
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van Le sens pratique, getiteld „Structures, Habitus, Pratiques‟, plaatst Bourdieu de 

habitus bewust als middenterm, waarbij het inmiddels duidelijk mag zijn dat we dit 

niet louter als een causale keten moeten begrijpen. In zo‟n lezing bepalen de 

structuren de habitus en genereert de habitus op zijn beurt de praktijken. Hoewel 

dit niet onjuist is, wil Bourdieu er vooral op wijzen dat er met de habitus een 

centraal en min of meer zelfstandig niveau in het menselijk handelen wordt 

verondersteld dat ook autonome effecten heeft die we niet zouden kunnen 

verklaren mochten we met een strikt deterministisch schema „structuren, 

praktijken‟ werken. Ook de idealistische variant („habitus, praktijken‟) laat de 

werkelijkheid deels onverklaard; overigens zouden we in deze laatste titel de 

habitus moeten vervangen door een pour-soi of een rational actor, die autonoom 

en vrij van determinatie zijn.
96

 Bourdieu kiest voor de drieledige titel van een 

hoofdstuk dat zich daardoor ook laat lezen als een gedurig oscilleren tussen de 

objectivistische en subjectivistische pool van het habitusbegrip, waar Bourdieu een 

eigen ruimte voor tracht vrij te maken. 

 In de empirische sociologie vindt habitus vandaag om deze reden maar 

weinig weerklank. Het wordt vaak gezien als een containerbegrip, een theoretisch 

monster, waar in de empirische praktijk maar weinig mee aan te vangen is. In 

vergelijking met parameters als geslacht, leeftijd of beroep is de habitus inderdaad 

maar lastig te operationaliseren. Toch verliest men daarmee, zoals mag blijken, het 

zicht op het menselijk handelen, dat we nooit kunnen begrijpen zonder een 

verwijzing naar iets als een habitus of een levensvorm. 

 We hebben met Taylor gezien dat in een praktische filosofie de habitus 

eenzelfde achtergrond voor ons handelen kan zijn als Wittgensteins levensvorm. 

Een achtergrond waartegen we ons eigen handelen en dat van anderen begrijpen. 

Van Brakel merkt op dat er bij tal van twintigste eeuwse filosofen en antropologen 

(waaronder Bourdieu) gelijkaardige of deels overlappende concepten als de 

levensvorm te vinden zijn, maar dat er net als bij Wittgenstein zelf „geen of 

nauwelijks aandacht voor het interculturele aspect‟ is.
97

 Wat Bourdieu betreft lijkt 

me dit wat te snel geoordeeld, maar het is een bekende klacht en die stelt ons ook 

een belangrijke vraag omtrent de levensvorm. Zeker lijkt dat een levensvorm alleen 

                                                 
96  Zie voor Bourdieus kritiek op idealisme en subjectfilosofie hoofdstuk 4. 
97  Jaap van Brakel, Interculturele communicatie en multiculturalisme, p. 62. Naast Lebenswelt  

(Husserl, Schütz en Habermas), noemt hij ook Heideggers Dasein, Geertz‟ common sense, de 

folk psychology, manifest image (Sellars) en ook Bourdieus habitus. 
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door mensen gedeeld kan worden en dat we – in weerwil van een al te sentimentele 

beschouwing van dieren – leeuwen niet kunnen begrijpen (PU, p. 568). Ook 

verschillende tradities kunnen echter maken dat „ein Mensch für einen andern ein 

völliges Rätsel sein kann‟; niet omdat we de taal niet spreken, maar „wir können 

uns nicht in sie finden‟ (PU, p. 568). Een taal zelf kan zich overigens ook als grens 

voor de levensvorm opwerpen, zoals we gezien hebben (PU, §19). 

 De aandacht voor het interculturele die Van Brakel vraagt, impliceert dat er 

een empirisch pluralisme van levensvormen is. De levensvormen zijn afgebakend 

door een cultuurgrens die in de westerse wetenschap maar al te vaak wordt 

veronachtzaamd, waardoor universeel geldig wordt geacht, wat in werkelijkheid 

buiten de eigen cultuur- of wereldbeeldgrens niet begrepen wordt. 

 We kunnen de levensvorm echter ook transcendentaal begrijpen. Dan 

wordt een levensvorm de mogelijkheidsvoorwaarde om over betekenis te kunnen 

spreken. Formeel gesproken delen de verschillende taal- en 

cultuurgemeenschappen deze levensvorm, hoewel er empirisch gezien wederzijds 

onbegrip blijft bestaan. Dankzij het feit dat we een vreemde taal formeel kunnen 

herkennen als een tekensysteem net als onze eigen taal, is het mogelijk een andere 

taal te leren. Daarmee is, zoals Wittgenstein opmerkt, nog niet gezegd dat we die 

mensen van een andere taalgemeenschap helemaal kunnen leren begrijpen, dat is 

weer een empirische kwestie. De levensvormen kunnen ook op culturele gronden 

gescheiden blijven. Van Brakel zegt dat we Wittgensteins levensvorm tegelijk 

transcendentaal én empirisch moeten begrijpen, tegelijk universeel en particulier. 

Een probleem dat hij in Husserls Lebenswelt signaleert, is dat daarin deze twee 

dimensies niet duidelijk onderscheiden worden, zodat een transcendentale 

fenomenolgie ook empirisch universeel geldig wordt geacht. 

 Het pluralisme van levensvormen kan je zoals Van Brakel buiten de eigen 

levensvorm zoeken (bij vreemde culturen), maar Bourdieu zoekt het met zijn 

habitus niet alleen daar. In Le sens pratique bestudeert hij weliswaar de Kabylen, 

een „pre-moderne‟, niet-westerse gemeenschap, maar in La distinction vinden we 

de fragmentatie van de levensvormen bínnen de westerse cultuur. Dit pluralisme 

wordt door Van Brakel herkend in het werk van Schütz: 

Schütz benadrukte de noodzaak, om Husserls begrip van de 

levenswereld te socialiseren: „Wij moeten het begrip 

“horizonstructuur” uitbreiden teneinde het sociale er aan toe te 

voegen‟, maar hij komt niet verder dan een opmerking over 
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medemensen, die betrekking heeft op de medemensen binnen één 

cultuur.
98

 

 

Het feit dat het niet intercultureel is, ziet Van Brakel als een beperking van deze 

beweging. Toch heeft dit onderzoek het in zich een minstens zo fundamenteel 

pluralisme te beschrijven als dat van Van Brakel. De wereld met haar interculturele 

verscheidenheid lijkt immers onder druk te staan, tenminste wanneer we bij deze 

verscheidenheid denken aan de radicale interculturaliteit van de „eerste contacten‟. 

Hoewel de wereld immers nog lang geen global village is, en het zelfs de vraag is 

of het dat ooit zal worden, lijkt de tijd van de „eerste contacten‟ toch achter ons te 

liggen, en sterven de verschillende talen zelfs in ijltempo uit. Voor echte „eerste 

contacten‟ zouden we tegenwoordig op ruimtemissie moeten gaan. 

 Een „sociale horizonstructuur‟ daarentegen, zal er ook met een versmelting 

van nationale of culturele horizonstructuren altijd blijven. Bourdieu wijst er op dat 

die sociale fragmentatie een kenmerk is van complexe samenlevingen, hetgeen zich 

manifesteert in een gedifferentieerde markt van levensstijlen. In La distinction 

toont Bourdieu hoe die verschillende levensstijlen zich laten verklaren vanuit een 

verschillende habitus. Voor de habitus zelf concentreren we ons echter eerst op Le 

sens pratique. In dit boek wordt er nog niet dieper ingegaan op de mogelijke 

fragmentatie van de habitus in één en dezelfde samenleving, maar staat het concept 

nog centraal als brugconcept dat de wijsgerig-antropologische vraag naar het 

menselijk handelen moet helpen beantwoorden. In een „primitieve‟ samenleving is 

er zogezegd slechts één habitus, één wereldbeeld, hoewel ook dit ene na de tweede 

wereldoorlog duidelijk onder druk komt te staan.
99

 Bourdieu concentreert zich in 

het moderniserende Algerije dus op het traditionele achterland van de Kabylen, en 

vindt daar als het ware de laboratoriumomstandigheden om zijn habitusconcept in 

te ontwikkelen. 

                                                 
98  Jaap van Brakel, Interculturele communicatie en multiculturalisme, p. 63. Van Brakel citeert  

 Schütz hier uit diens Collected Papers, vol. 4, p. 196. 
99  Bourdieu getuigt van deze crisis, het doorsijpelen van een modern wereldbeeld in een  

traditionele samenleving in Le déracinement. La crise de l‟agriculture traditionelle en 

Algérie, een studie die hij in 1964 samen met Abdelmalek Sayad uitgaf. De ontworteling 

registreert hij ook in de foto‟s die hij tijdens zijn Algerijnse jaren maakte, en die de basis 

vormden voor een fototentoonstelling in Parijs (in 2003 uitgegeven als Images d‟Algérie). 
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§2 Drie aspecten van habitus 

 

Geplaatst tussen „structuur‟ en „praktijk‟ vormt het derde hoofdstuk van Le sens 

pratique een vrijwel continue definiëring en precisering van het habitusbegrip. Een 

eerste, gebalde definitie kan ons op weg helpen: 

Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions 

d‟existence produisent des habitus, systèmes de dispositions durables 

et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner 

comme structures structurantes, c‟est-à-dire en tant que principes 

générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui 

peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée 

consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires 

pour les atteindre, objectivement „réglées‟ et „régulières‟ sans être en 

rien le produit de l‟obéissance à des règles, et, étant tout cela, 

collectivement orchestrées sans être le produit de l‟action 

organisatrice d‟un chef d‟orchestre.
100

 

  

Vooral in het begin van dit citaat komen drie kenmerken duidelijk naar voor die de 

habitus volgens de bijbehorende voetnoot bepalen als „un système de dispositions 

acquises, permanentes et génératrices.‟
101

 

 

§2.1 Acquises 

De disposities waar Bourdieu over spreekt zijn verworven en niet natuurlijk. Ze 

worden in een socialisatieproces van jongs af aan ingeprent. De habitus, als 

systeem van die disposities, draagt zo sporen in zich van de levensomstandigheden 

waarin die socialisatie plaatsvindt. Bourdieu benadrukt in zijn werk steeds het 

belang van deze persoonlijke geschiedenis die het hele leven zal doorwerken. Dit 

socialisatieproces maakt dat een specifieke habitus zich ook zal reproduceren. De 

houding en de disposities van de ouders worden overgedragen op de kinderen, en 

tenzij er zich grote structurele veranderingen in de levensomstandigheden en –

mogelijkheden voordoen, zal de habitus van de kinderen zeer sterk lijken op die 

van de ouders. Ons misschien wat naïeve (of exotische) beeld van traditionele 

samenlevingen (uit de volkskunde) of onze eigen samenleving vóór de 

industrialisatie, of van vóór de Moderne Tijd, is een beeld van een samenleving 

                                                 
100  Pierre Bourdieu, LSP, pp. 88-89. 
101  Ibidem, p. 89 (voetnoot 2). 
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waarin van generatie op generatie samen met het ambt of het ambacht ook dezelfde 

disposities worden doorgegeven. De sociale plaats werd met de achternaam al 

bepaald. Zo eenvoudig zal het in die samenlevingen wel nooit geweest zijn, maar 

het is tekenend voor de ontwikkeling van de volkskunde in de twintigste eeuw dat 

de modernere strekkingen zich expliciet van zo‟n statisch gemeenschapsbeeld 

afkeren en in plaats daarvan de aandacht richten op de ontwikkelingsprocessen die 

er binnen de samenleving spelen en die een sterke invloed hebben op het belang dat 

aan tradities of het idee van een traditie gehecht wordt. De volkskunde ontwikkelt 

zich onder invloed van de geschiedkunde, de economie en de sociologie tot een 

gemengde discipline waarin de „mentaliteit‟ van een groep parallel aan materiële 

conjuncturen wordt bestudeerd.
102

 

 Relatief stabiele omstandigheden maken zo een relatief stabiele 

gemeenschap mogelijk en daarmee een stabiel systeem van overdracht van de 

belangrijkste disposities die zo‟n samenleving vereist; of preciezer: disposities die 

een bepaalde positie in een samenleving vereist. Dit geldt niet alleen voor een 

enkelvoudige of primitieve gemeenschap, maar ook voor complexe samenlevingen 

zoals de onze, waar de inprenting van disposities niet meer louter in de 

gezinssocialisatie geschiedt (hoewel deze van eminent belang blijft), maar voor een 

deel ook in het onderwijs. In La reproduction beschrijft Bourdieu hoe ook het 

moderne onderwijs altijd in dienst staat van de heersende verhoudingen in een 

maatschappij. Tegelijk ontstaan er met het onderwijs – en zeker met een algemeen 

toegankelijk onderwijs en een algemene leerplicht – ook mogelijkheden om een 

andere positie in te nemen in de maatschappelijke verhoudingen. Een 

generatieconflict is niet zelden eerder een teken van deze maatschappelijke 

verschuiving, beleefd in een individuele situatie als wederzijds onbegrip tussen 

kind en de ouders, dan een conflict tussen een hele generatie met de voorgaande, 

die collectief onder een ander gesternte geleefd zou hebben.  

De spanning die het individuele verschil in vorming, in habitus, tussen 

ouders en kinderen geeft, is een vorm van wat Bourdieu het „hysteresis-effect‟ 

noemt. Zoals de traagheidseffecten bij Kant indirect het bestaan van de Absolute 

Ruimte bewijzen, en zoals de affecten schaamte en angst voor Levinas en 

                                                 
102  Deze lezing van de ontwikkeling van de volkskunde staat centraal in het werk van J.J.  

Voskuil, die in het artikel „De taal van de wetenschap‟ bovendien ook aandacht heeft voor de 

persoonlijke en politieke vooringenomenheid van de wetenschapper die deze ontwikkeling in 

het vak mede gestuurd hebben. 
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Heidegger respectievelijk De Ander en het Zijn tastbaar maken, zo wijst het 

ongemak van de hysteresis ons bij Bourdieu op het feit dat we een positie innemen 

in een gemeenschap, een „sociaal veld‟. Deze positie, dit standpunt van waaruit we 

handelen en de wereld waarnemen en appreciëren, is gevormd vanuit 

omstandigheden die grotendeels extern zijn aan ons. Bovendien is deze vorming 

voor een belangrijk deel ook ingeprent in ons lichaam, en letterlijk een „houding‟ 

geworden, zo dicht op ons lichaam dat ze buiten ons bereik ligt. Het contact met 

een anders gevormde, een andere habitus leidt dan ook onvermijdelijk tot 

hysteresis: wrijving, ongemak en onbegrip.
103

  

Waar de voorbeelden van dit effect in onze moderne maatschappij meestal 

om „sociale mobiliteit‟ gaan (een beweging binnen één sociale ruimte die 

bijvoorbeeld in La distinction uitgetekend wordt), zijn de voorbeelden uit Le sens 

pratique van een andere orde; in de gepositioneerde samenleving van de Kabylen 

komen we deze wrijving eerder tegen als een grote culturele verandering in 

historisch perspectief. De moderne wereld komt onvermijdelijk binnen, niet alleen 

als moderne techniek, maar ook als modern perspectief. Bourdieu vertelt van het 

schandaal dat een metselaar in 1955 veroorzaakte toen hij het equivalent in francs 

vroeg van de couscousmaaltijd die er altijd gegeten wordt nadat het werk voltooid 

is. De man had zijn stiel in Frankrijk geleerd, en had daar ook de economische 

ideeën over loon en werk overgenomen zoals die in Europa gelden. De transacties 

in de „economie‟ van de Kabylen zijn echter nooit louter geldelijk economisch. Er 

wordt altijd veel symbolische arbeid verricht om het economische aspect van de 

transactie te verhullen, als ging het om een dienst-wederdienst. Zo hoort de 

couscousmaaltijd bij het loon, maar verhult ze tegelijkertijd dat het om een 

economische handeling gaat. Iedereen weet dat het om een economische transactie 

gaat, maar de Kabyleneconomie werkt alleen als dit aspect door iedereen 

zorgvuldig verzwegen wordt. Wat Bourdieu een „symbolische economie‟ noemt, is 

niet minder economisch dan de zakelijke economie, alleen is het symbolisch-

verhullende werk van wezenlijk belang. Deze „economie van het goede geweten‟ is 

misschien vergelijkbaar met onze informele sectoren als parochies en verenigingen 

                                                 
103  Het register doet wellicht wat aan dat van Rudi Visker denken, en we kunnen ons afvragen of  

Visker in zijn analyse van de verschilgroepen als de vrouw, de holebi en de allochtoon niet 

meer aandacht zou moeten hebben voor de minder lichamelijk „zichtbare‟ verschilgroepen die 

zoals de ongeletterden bijna per definitie niet op de manier die hij voorstelt te representeren 

zijn in onze democratie (zie Rudi Visker, Lof der Zichtbaarheid, pp. 28-29). 
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die op het werk van vele vrijwilligers draaien. De inzet van die vrijwilligers wordt 

altijd „onbetaalbaar‟ genoemd, omdat de economische waarde van hun 

inspanningen niet gekend mag worden. Dat zou immers de werking van het geheel 

ondermijnen. Wie toch over geld begint „trahit le mieux et le plus mal gardé des 

secrets, puisque tout le monde en a la garde, et qui viole la loi du silence assurant à 

l‟économie de la “bonne foi” la complicité de la mauvaise foi collective.‟
104

 

Een dergelijke botsing lijkt er een te zijn tussen twee culturen, en zodoende 

is deze botsing van een andere orde dan de hysteresis die een individu ervaart 

wanneer hij zich verplaatst binnen de sociale ruimte van één cultuur.
105

 Voor 

Bourdieu is dit onderscheid echter niet van wezenlijk belang, wat telt is dat onze 

overtuigingen als een tweede natuur ingeprent zijn, afhankelijk van de 

leefomstandigheden (materieel, cultureel), en dat er zo een verschil in habitus kan 

ontstaan dat langs historische, sociale of culturele lijn geduid kan worden. 

Bij het lichamelijk inprenten van disposities denken we in eerste instantie 

aan de klassieke conditioneringstechnieken, waarbij ons lichaam na de inprenting 

automatisch relaties legt. In zekere zin worden arbitraire relaties door middel van 

conditionering natuurlijke of noodzakelijke relaties. We moeten hierbij echter niet 

alleen aan speekselsecretie denken, maar ook aan de algehele anticipatie van ons 

lichaam op een situatie. Wie zich een sport of een instrument eigen maakt, leert 

zijn lichaam op een subtiele manier anticiperen op een spelsituatie. In zekere zin 

vormt de sport of het instrument ons lichaam, en de structuur die het spel of de 

muziek heeft maken we ons eigen.
106

  

                                                 
104  Pierre Bourdieu, LSP, p. 195. 
105  Merk op dat de twee verschillende economieën geen clash veroorzaken zoals die tussen twee  

radicaal verschillende culturen wel eens verondersteld wordt. De aanwezigheid van een 

informele economie die sterk lijkt op de symbolische economie van de Kabylen wijst er op 

dat de clash veroorzaakt wordt doordat zich in het Westen een autonome en „strikt 

economische‟ economie heeft ontwikkeld die zich met het adagium „zaken zijn zaken‟ 

grotendeels heeft losgemaakt uit de informele economie. In zekere zin is het economisme dus 

een vorm van etnocentrisme, het acht de eigen wetten ook buiten het eigen domein van 

toepassing. Zie LSP, p. 192. 
106  Er is een rijke muziekesthetische traditie die op dit punt echter nooit heel duidelijk is geweest.  

Van Plato tot en met Roger Scruton hebben filosofen beweerd „dat muziek de ziel ordent‟, 

waarbij er aan de disciplinerende techniek van de muzikanten nauwelijks aandacht wordt 

geschonken. Muziek wordt louter als geestelijk object benaderd, terwijl de eigenlijke vorming 

van de ziel in de eerste plaats een vorming van het lichaam is. Zelfs voor de „passieve‟ 

luisteraar is het moeilijk voor te stellen hoe muziek betekenisvol kan zijn zonder ooit de eigen 

stem – hoe rudimentair ook – in kinderliedjes te hebben ontwikkeld, of ooit op muziek 

gedanst te hebben. In hoofdstuk 7 hebben we een excursus opgenomen die deze leemte 

misschien kan vullen, zie p. 241 e.v. 
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Op dezelfde manier maken we ons ook veel „geestelijke‟ zaken eigen. In 

spreekwoorden en kinderspelen wordt een heel wereldbeeld overgedragen en leren 

kinderen anticiperen op de structuur van de samenleving. Dat anticiperen gebeurt 

via de noodzakelijke stap van het internaliseren van de structuur. Als „annexe‟ van 

Le sens pratique is een enigszins gewijzigde versie van het artikel „la maison ou le 

monde renversé‟ opgenomen, dat Bourdieu schreef voor een feestbundel ter 

gelegenheid van de zestigste verjaardag van Lévi-Strauss. In Le sens pratique ziet 

hij de structuralistische beperkingen van deze bijdrage die hij nu juist probeert te 

vermijden. Voor een eerste begrip van de structurering van de habitus is deze 

structuralistische gedachte (met haar beperking) echter nuttig. 

De inrichting en functies van een traditioneel huis bij de Kabylen vertonen 

een homoloog patroon van opposities: droog / vochtig; hoog / laag; licht / schaduw; 

dag / nacht; mannelijk / vrouwelijk; nif / h‟urma; bevruchtend / vruchtbaar. Deze 

oppositie is ook van toepassing op de relatie van het huis als geheel tot de wereld, 

waarbij de wereld („buiten‟, „de markt‟) steeds links in de opsomming staat, en het 

huis („binnen‟) aan de rechterkant, de „vrouwelijke‟ kant. Buitenshuis wordt „het 

huis‟ en ook thuisblijven met de vrouw geassocieerd, en mannen die te lang thuis 

blijven worden dan ook als „moederskindjes‟ gezien. Eenmaal binnen is de 

oppositietabel echter ook op het huis zelf van toepassing en geschiedt er dus zoiets 

als een Umwertung aller Werten. De drempel, de overgang van makrokosmos naar 

mikrokosmos, heeft daarmee een beladen functie en wordt derhalve met rituelen en 

gezegden omgeven. 

Microcosme organisé selon les mêmes oppositions qui ordonnent 

l‟univers, la maison entretient une relation d‟homologie avec le reste 

de l‟univers; mais, d‟un autre point de vue, le monde de la maison pris 

dans son ensemble est avec le reste du monde dans une relation 

d‟opposition dont les principes ne sont autres que ceux qui organisent 

tant l‟espace intérieur de la maison que le reste du monde, et, plus 

généralement, tous les domaines de l‟existence.
107

 

 

We zullen zien hoe Bourdieu afscheid neemt van zo‟n structuralisme dat, zoals we 

kunnen aanvoelen, de neiging heeft om de hele wereld op kosmologische wijze te 

verklaren en een dergelijk strak net van betekenissen te spannen dat er voor een 

enigszins menselijke praktijk geen ruimte meer is. Nochtans blijft deze gedachte 

belangrijk voor Bourdieus habitusconcept. Die habitus blijft fungeren binnen een 

                                                 
107  Pierre Bourdieu, LSP, p. 450. 
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sympatheia tōn holōn, een magisch wereldbeeld dat Bourdieu ontleent aan de 

Stoïcijnen en omschrijft als „l‟affinité de tous les objets d‟un univers où le sens est 

partout et partout surabondant.‟
108

 

Het zijn geen concrete betekenissen die in het lichaam als habitus worden 

ingeprent, maar het zijn homologieën en affiniteiten tussen de objecten; schema‟s 

die een „logique de l‟à-peu-près et du flou‟ installeren.
109

 Hoewel hier de woorden 

„schema‟ en „logica‟ gebruikt worden, moeten we dit niet intellectualistisch 

begrijpen. Zowel de inprenting van de habitus als de praktijken die daar uit 

voortvloeien bestaan niet zonder een „gymnastique corporelle‟.
110

 

Nemen we het voorbeeld van de eerbied, waarvan Taylor al de „heavily 

ritualized elements‟ van opmerkte, en de „patterns of appropriate action, which 

conform to a sense of what is fitting and right‟.
111

 We leren van kindsbeen af hoe 

we ons moeten gedragen jegens andere mensen, en onze eerbied geldt vooral 

zwakke personen (baby‟s, bejaarden, zieken) en mensen bekleed met een zeker 

gezag. Ook bepaalde plaatsen of gelegenheden (de kerk, het ziekenhuis, de school 

of het museum) vragen een aangepaste houding. „Niet roepen, niet rennen‟, dat zijn 

zo de eerste disciplinerende instructies die op het lichaam ingrijpen nog voordat het 

beleefde ontzag voor de waardigheid van deze personen en plaatsen wordt ervaren. 

Men kan tegenwerpen dat ontzag of respect niets met uiterlijkheden van doen 

hebben en dat het eerst en vooral de innerlijke houding is die van belang is, maar 

toch is eerbied moeilijk voor te stellen zonder de tempowisseling van het trager 

stappen, het zachter praten of zwijgen. Eerbied lijkt op deze manier „sterk 

belichaamd‟ te zijn, op dezelfde manier dat talige betekenis bij Wittgenstein niet 

zonder „de klank van woorden‟ kan.
112

 

Bij Bourdieu bergt deze belichaamde habitus een hele kosmologie in zich. 

We voelen aan wanneer welk gedrag gepast is, waar en wanneer we eerbied 

moeten tonen, en we uiten dat onwillekeurig in onze lichamelijke houding die al op 

een situatie anticipeert voordat we die situatie overwogen hebben. In onze houding 

aanvaarden en bevestigen we de hele sociale orde waarin we leven, zonder dat die 

orde ons bewust voor ogen moet staan. De habitus is met haar lichamelijke 

                                                 
108  Pierre Bourdieu, LSP, p. 146. 
109  Ibidem, p. 146. 
110  Ibidem, p. 150. In hoofdstuk 6 (§2 en §3) werken we Bourdieus „systeem van  

belichaamde categorieën‟ verder uit.  
111  Charles Taylor, TFR, p. 171.  
112  Arnold Burms, „De klank van woorden‟, 1991.  
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inprenting ook een vorm van die tacit knowledge geworden en heeft daarmee een 

zekere duurzaamheid die ook buiten onze intenties doorwerkt en wordt voortgezet. 

De vrome eerbied overvalt de toerist, die zich misschien al jaren van de kerk heeft 

afgewend, wanneer hij een kathedraal betreedt. Hij vertraagt en praat op gedempte 

toon, en zou zelfs moeite moeten doen om aan deze neiging geen gehoor te geven.  

 

§2.2 Permanentes 

Ingeschreven in het lichaam, en voortkomend uit deze manier van verwerving, is 

de habitus, het systeem van disposities, „permanentes‟. Deze duurzaamheid heeft 

echter geen absoluut karakter, maar maakt het Bourdieu mogelijk om de 

traagheidseffecten en het ongemak te verklaren dat ons maatschappelijk leven vaak 

tekent. Iemand met een perfect gesocialiseerde habitus zou zich immers als een vis 

in het water moeten voelen in onze samenleving. Een onzichtbare hand zou zijn 

gedrag in en voorstellingen van de sociale werkelijkheid perfect op de realiteit 

afstemmen. De geïnternaliseerde structuren zouden passen bij de werkelijke 

structuren, zodat er geen enkele frustratie meer ontstaat. Een perfect gesocialiseerd 

individu kent namelijk geen andere verlangens dan „realistische‟ en realiseerbare 

verlangens. Zijn verlangens getuigen van een werkelijke amor fati, en zijn de 

innerlijke voorstelling van hetgeen iemand door zijn plaats in de wereld 

toegewezen is.
113

 

Natuurlijk toont onze samenleving niet zo‟n voortdurende harmonie 

préétablie, maar welbeschouwd is sociale frustratie als een radicale discrepantie 

tussen habitus en realiteit noodzakelijkerwijze een marginaal fenomeen.
114

 

                                                 
113  Dezelfde gedachte vinden we in La distinction, p. 199 en LSP, p. 105. Op het einde van de  

Méditations pascaliennes wordt deze harmonie tussen habitus en omgeving ook op 

fenomenologische wijze geanalyseerd. Het is deze harmonie, ons geïnvesteerd zijn in de 

omgeving die maakt dat we ook de „tijd vergeten‟, net zoals we de zinvolle samenhang van de 

leefwereld vergeten. „L‟anticipation pratique d‟un à venir inscrit dans le présent immédiat, 

protention, pre-occupation, est la forme la plus commune de l‟expérience du temps, 

expérience paradoxale, comme celle de l‟évidence du monde familier, puisque le temps ne s‟y 

donne pas à éprouver et qu‟il y passé en quelque sorte inaperçu (lorsqu‟on a été très absorbé 

par une occupation, on dit parfois: “je n‟ai pas vu le temps passer.”‟ Pierre Bourdieu, 

Méditations pascaliennes, p. 302 [voortaan MP].  
114  Een samenleving waarin de harmonie tussen sociale positie en gesocialiseerd individu te sterk  

verstoord is desintegreert. Durkheim noemt dan ook de snelle opwaartse mobiliteit als één van 

de oorzaken van „anomie‟. Een individu laat zichzelf en zijn in principe grenzeloze 

verlangens maar de wet stellen door integratie in een gemeenschap die een morele grens 

handhaaft. Een individu dat snel losweekt uit zijn sociale netwerken loopt het risico daarmee 

ook de morele begrenzing te verliezen. Émile Durkheim, De la division du travail social, 
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Bourdieu herkent de onzekerheid en de frustratie waar sociale mobiliteit toe kan 

leiden in het culturele gedrag van de kleinburgerij met haar cultureel streven 

(bonne volonté culturelle) en haar smetvreesachtige afkeer van alles wat als „lage 

cultuur‟ staat aangeschreven; een afkeer die in de titel van Bethany Brysons artikel 

„Anything but Heavy Metal‟ bondig gevat is.
115

 

Bernard Lahire is een interessante criticus van Bourdieus habitusconcept, 

niet omdat Lahire de habitus terzijde wil schuiven, maar omdat hij verder wil 

denken op dit concept.
116

 Lahire juicht het spreken over disposities in de sociologie 

toe, maar hij vindt dat dit bij Bourdieu een te algemeen karakter heeft. De habitus 

als „systeem van disposities‟ lijkt te alomvattend en te weinig specifiek te zijn om 

de toets van het empirisch onderzoek te kunnen doorstaan. Als er geen concreet en 

gedetailleerd onderzoek naar de habitus kan worden gedaan, dan dreigt het 

inderdaad een containerbegrip te worden dat zich als ongeverifieerde hypothese in 

het werk van Bourdieu en zijn navolgers leent om alle sociologische 

vooronderstellingen op te projecteren. Het systeem van disposities wordt 

bijvoorbeeld op voorhand al gekoppeld aan de sociologische indeling van de 

maatschappij in een arbeiders-, midden- en dominante klasse.  

Lahire wil heel graag over disposities spreken, maar dan wel veel 

specifieker, zodat er empirisch onderzoek naar gedaan kan worden. Hij maakt om 

te beginnen een onderscheid tussen „dispositions to act‟ en „dispositions to 

believe‟, waarbij hij opmerkt dat disposities niet altijd actief aanwezig zijn, maar 

ook latent aanwezig kunnen zijn, of zich ontwikkelen op het moment dat de 

omstandigheden dat vereisen. Het sterke sociaal-adaptieve vermogen dat mensen 

vertonen en de verschillende identiteiten die mensen – vaak zelfs binnen één dag – 

in zich bundelen, lijken beter te verklaren vanuit een „individuele overerving en 

voortzetting van disposities‟, dan vanuit een beroep op zo‟n collectief concept als 

de habitus.
117

 Lahire legt met zijn aanpak meer nadruk op de voorspellende kracht 

                                                                                                                            
Livre III „Les formes anormales‟, chapitre I „La division du travail anomique‟, §3, pp. 348 

e.v.  
115  Bryson onderzoekt in dit artikel het distinctiestreven van een Amerikaans publiek aan de hand  

van muziekvoorkeuren. De omnivore tijdsgeest zegt misschien „anything goes‟, maar de 

cijfers laten zien dat Amerikanen zich met alles willen associëren, behalve met „marginale‟ 

cultuur. Bethany Bryson, „Anything but Heavy Metal: symbolic exclusion and musical 

dislikes‟. 
116  Bernard Lahire, „From the habitus to an individual heritage of dispositions. Towards a  

 sociology at the level of the individual‟. 
117  Ibidem, pp. 337 e.v. 
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van de sociologie. Als we het mechanisme doorgrond hebben, dan moeten we ook 

hypothesen kunnen toetsen en dus een oorzakelijke verklaring kunnen geven. 

Bourdieu daarentegen lijkt op geaggregeerd niveau meer aandacht te geven aan de 

duiding van onderzoeksdata, die soms meer verwant lijkt met de hermeneutische 

methode. Heel duidelijk zijn deze twee onderzoeksmethoden overigens niet te 

scheiden, zoals het werk van Max Weber op verschillende plaatsen toont.
118

    

Lahire heeft met deze positie in elk geval de huidige ideologische wind 

mee. We spreken immers niet graag over sociale grenzen, of collectieve 

beperkingen. „Kansen‟ en de ontwikkeling ervan in het geval van kansarmoede zijn 

interessanter. Lahire richt zich bewust op een empirisch individu. Bourdieus 

habitus fungeert eerder als een ideaaltype, een noodzakelijke reductie van grillige 

data. Daarmee richt hij zich niet zozeer op de plasticiteit van disposities, maar op 

hun viscositeit. Zoals we hebben gezien is het hysteresis-effect een affectief gevolg 

van deze viscositeit. De stroperigheid of duurzaamheid van de habitus laat zich niet 

alleen uit de belichaming van disposities verklaren, die misschien het duidelijkst 

voor de dispositions to act geldt, maar de stroperigheid is ook verbonden met het 

feit dat disposities altijd een collectief karakter hebben, zoals in de dispositions to 

believe zichtbaar is. 

Het valt overigens te betwijfelen of Bourdieu dit onderscheid tussen de 

verschillende soorten disposities zou volgen. Conceptueel lijkt er niets mis mee, 

maar het is juist de dichotome voorstelling – lichaam gescheiden van geest – die 

Bourdieu met het habitusbegrip probeert te omzeilen. Vandaar de ietwat 

dramatische schets van de habitus als unificerend principe dat zich tot in de 

kleinste details en gestes van overtuigingen en houdingen uit. Het spreekt voor zich 

dat Bourdieu hierbij beroep moet doen op wat bij Weber het „deutendes Verstehen‟ 

heet, en wat we het best opvatten als een ambivalente methode waarlangs de 

socioloog zowel de werkelijkheid interpreteert als er een causale verklaring voor 

probeert te geven. Het lijkt alsof Lahire die zich een kritische leerling van Bourdieu 

                                                 
118  Mart-Jan de Jong benadrukt deze tweespalt in het werk van Weber. Enerzijds moet de  

sociologie veel wetenschappelijker zijn dan het historisch-idealisme van de negentiende eeuw, 

dat in een al te romantische hermeneutiek het verleden of een cultuur in zijn geheel probeert 

te begrijpen. Anderzijds zijn de sociale fenomenen veel te complex en bovendien niet in 

laboratoriumomstandigheden te onderzoeken, zodat sociologie nooit een strikte wetenschap 

kan worden. De Ideaaltypen en het „deutendes Verstehen‟ lijken een soort compromis tussen 

de twee methodes, een compris dat de complexe data reduceert tot een type, vanwaaruit ook 

naar een oorzakelijke verklaring van het menselijk handelen gezocht kan worden. Zie Mart-

Jan de Jong, Grootmeesters van de sociologie, pp. 104-115.  
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toont vooral de causale verklarende kracht van de sociologie wil benadrukken, wat 

in het huidige academische klimaat geen onverstandige lijn is. Bourdieu komt zo 

noodzakelijkerwijze als een wollige en vage onderzoeker uit de vergelijking, met 

wiens ideaaltypische habitus je niet altijd goed uit de voeten kunt op de empirische 

werkvloer. 

We moeten echter oog houden voor hetgeen Bourdieu wil duiden. Met de 

sterke belichaming van disposities kunnen we de traagheidseffecten in het sociale 

veld beter begrijpen, ook al moet Bourdieu daarvoor die belichaming wat 

aandikken. Zo kan zijn verwijzing naar Proust, die als een prinses op de erwt de 

sociale afkomst van zijn personages tot in de derde generatie aan het accent kan 

herkennen, enigszins overdreven aandoen. Toch moeten we hem hierin serieus 

nemen, willen we niet in het pluralistische individu van Lahire vervallen dat zich 

naar verschillende sociale contexten richt en verschillende sociale rollen opneemt. 

Voor dit individu beroept Lahire zich ironisch genoeg ook op het werk van Proust: 

„he laid the groundwork for a theory of the plurality of “egos” in every 

individual‟.
119

 Disposities kunnen als atavismen overgeërfd worden, en daardoor 

kan het lijken alsof er een weerbarstige kern in het proustiaanse individu voortleeft. 

Maar we mogen deze kern niet opvatten als een dieper en authentieker „ik‟, het 

„ware zelf‟, dat in onze tijd als een relikwie in het schrijn van een „narcistische 

cultuur‟ gekoesterd wordt.
120

 We moeten ons volgens Lahire echter realiseren dat 

het „ik‟ van de overgeërfde disposities pluralistisch is, en dit in weerwil van „the 

illusion that there is a “heart of hearts” or an “intimate”, and authentic, ego that is 

independent of any social framework.‟
121

 Het „ware zelf‟ wordt bepaald door een 

sociaal framework, maar niet door één context. Het plooit zich steeds naar de 

concrete omgeving en laat andere aspecten zien, zodat we eigenlijk over een 

meervoudig zelf zouden moeten spreken. 

Bourdieu zou het met dit alles overigens in grote lijnen eens zijn, zeker in 

zoverre het een sociologische correctie is op de mythe van het eigen ik, die 

Bourdieu als extreem subjectivistische fictie in zijn hele oeuvre altijd heeft 

bestreden. Een van de manieren om die mythe te ontmaskeren is om te wijzen op 

de belichaming van de disposities. Deze neigingen gaan haast per definitie vooraf 

                                                 
119  Bernard Lahire, „From the habitus to an individual heritage of dispositions‟, p. 353. 
120  Arnold Burms, „Autonomie: het ideaal van een narcistische cultuur‟. 
121  Bernard Lahire, ibidem, p. 354. 
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aan onze bewuste intenties en ontsnappen er ook aan. De disposities zijn 

sluimerend in ons aanwezig en kunnen door heel specifieke contextuele factoren op 

het appèl geroepen worden. Zo komt Lahire tot zijn meervoudige „ik‟, dat mede 

door de sterke context-afhankelijkheid ons enigszins gedetermineerd voorkomt.
122

 

Naast de specifieke context vormt de geschiedenis van een dispositie een 

tweede ontluistering voor het subjectivisme. We kennen deze kritiek op het vrije ik 

natuurlijk al in de vorm van Freuds psychoanalytische methode, maar Bourdieu 

boort hiervoor nog een andere bron aan: Durkheims „l‟homme d‟hier‟. 

En chacun de nous, suivant des proportions variables, il y a de 

l‟homme d‟hier; c‟est même l‟homme d‟hier qui, par la force des 

choses, est prédominant en nous, puisque le présent n‟est que bien peu 

de chose comparé à de long passé au cours duquel nous nous sommes 

formés et d‟où nous résultons. Seulement, cet homme du passé, nous 

ne le sentons pas, parce qu‟il est invétéré en nous; il forme la partie 

inconsciente de nous-mêmes. Par suite, on est porté à n‟en pas tenir 

compte, non plus que de ses exigences légitimes. Au contraire, les 

acquisitions les plus récentes de la civilisation, nous en avons un vif 

sentiment parce qu‟étant récentes elles n‟ont pas encore eu le temps de 

s‟organiser dans l‟inconscient.
123

 

 

Het onbewuste deel van onszelf is precies „l‟oubli de l‟histoire‟ dat de geschiedenis 

zelf creëert als ze zich objectiveert, enerzijds in instituties, anderzijds „dans ces 

quasi-natures que sont les habitus‟.
124

 

 Het beeld dat Bourdieu hier bij Durkheim leent is belangrijk omdat het ons 

wijst op een verschilpunt met Lahire‟s meervoudige subject. Durkheim spreekt van 

„l‟homme d‟hier‟, en die man was niet noodzakelijk een meervoudig zelf in de 

betekenis die Lahire daar aan koppelt. Het is geen losse verzameling van 

disposities die zich gedurende onze persoonlijke geschiedenis als onbewuste in ons 

vestigt, maar het is een systeem van disposities. Er zit eenheid in, en het brengt een 

zekere eenheid voort. De habitus is „l‟unité originairement synthétique‟ die als 

                                                 
122  Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke antropologische opvatting ruim ondersteund kan  

worden door een empirische praktijk die juist gericht is op de relatie tussen bepaald gedrag 

(en disposities) en specifieke contexten.  
123  Geciteerd door Bourdieu in LSP, p. 94, voetnoot 6. Het origineel is te vinden in E. Durkheim,  

L‟évolution pédagogique en France, Paris, Alcan, 1938, p. 16. 
124  Pierre Bourdieu, LSP, p. 94. 
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„principe unificateur et générateur de toutes les pratiques‟ eenheid brengt in een 

levensstijl.
125

 

 Natuurlijk moeten we niet gelijk aan een eenduidig „ik‟ denken dat geen 

enkel onderscheid zou kunnen maken tussen de verschillende levenssferen waarin 

het handelt, maar er is wel een zekere affiniteit tussen de verschillende sferen van 

zijn leven, een zeker stijl die we in de verschillende rollen van het „ik‟ terug 

herkennen en die maakt dat: 

Chaque dimension du style de vie „symbolise avec‟ les autres, comme 

disait Leibniz, et les symbolise: la vision du monde d‟un vieil artisan 

ébéniste, sa manière de gérer son budget, son temps ou son corps, son 

usage du langage et ses choix vestimentaires, sont tout entiers présents 

dans son éthique du travail scrupuleux et impeccable, du soigné, du 

fignolé, du fini et son esthétique du travail pour le travail qui lui fait 

mesurer la beauté de ses produits au soin et à la patience qu‟ils ont 

demandés.
126

 

 

§2.3 Génératrices 

De habitus is niet alleen „verworven‟ en „duurzaam‟, maar bovendien ook 

„generatief‟. Dit kan alleen als de verworven en geconditioneerde structuren geen 

één-op-één relaties zijn, die aan strenge contextuele voorwaarden moeten voldoen 

willen ze gereproduceerd kunnen worden. Het moeten daarentegen open en 

formele principes zijn die in verschillende situaties en verschillende levenssferen 

toegepast kunnen worden. De habitus is zo haast een kantiaans schema, maar het 

wijkt daar op twee belangrijke punten van af. Ten eerste is de habitus niet alleen 

structurerend, maar zelf ook gestructureerd. Niet universeel, maar gedetermineerd 

vanuit de levensomstandigheden. Ten tweede benadrukt Bourdieu met de 

verwijzing naar Leibniz dat onze gedragingen in verschillende domeinen, en met 

name het esthetische en het praktische, een sterke affiniteit met elkaar hebben. Dit 

wil nog niet zeggen dat ons handelen bepaald wordt door onze esthetische smaak, 

of onze smaak een louter praktische overweging is. Bourdieu werpt met de habitus 

een theoretische middenterm op die als principe voor beide sferen zou kunnen 

gelden, een concept dat overigens niet als een DNA-code te ontrafelen is. Wel 

kunnen we de zin en de betekenis van dit concept misschien indirect waarnemen

                                                 
125  Pierre Bourdieu, La distinction, p. 193 [voortaan LD]. 
126  Ibidem, pp. 193-194. 
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wanneer we het weerspiegeld zien in het wereldbeeld en het budgetbeheer van 

Leibniz‟ meubelmaker die elkaar wederzijds symboliseren. Er rijst dan een 

vermoeden van één bron of één principe dat hieraan ten grondslag ligt.

 Bourdieu zal dit principe de habitus noemen, die zelf gestructureerd is, 

maar ook structurerend werkt; gedetermineerd, maar generatief. Het generatieve en 

daarmee unificerende aspect van de habitus lijkt zeer belangrijk te zijn voor 

Bourdieu; het is ook de directe aanleiding om de habitus in zijn sociologie te 

introduceren. Hij beroept zich daarbij expliciet op een tekst van Erwin Panofsky 

die hij in 1967 voor Les Éditions de Minuit vertaalde uit het Engels en van een 

nawoord heeft voorzien. Het gaat om de „Wimmer Lecture‟ van 1948, getiteld 

Gothic Architecture and Scholasticism.
127

 

 

 

§3 Een historische lezing van habitus aan de hand van Panofsky 

 

De „Wimmer Lecture‟ van Panofsky is volgens Bourdieu belangrijk omdat 

Panofsky in deze tekst eigenlijk als eerste serieus doordenkt op de vraag waarom 

we de geschiedenis in min of meer afgebakende periodes kunnen indelen, en hoe 

het komt dat er een stilistische eenheid in die afzonderlijke periodes herkend kan 

worden wanneer we de blik richten op verschillende kunstenaars. Deze vraag was 

natuurlijk al eerder gesteld, onder andere door Weber die van Wahlverwandtschaft 

spreekt, maar Panofsky werkt in zijn lezing een heel concreet voorbeeld uit.
128

 Hij 

bestudeert de verwantschap tussen de gotische architectuur en de scholastiek die 

beide tot bloei kwamen tijdens het koningschap van Lodewijk de Heilige; de 

klassieke periode van zowel de hooggotiek als de hoogscholastiek dateert men 

daarmee van 1226-1270. Bovendien is Parijs het onbetwiste centrum van beide 

verschijnselen. Voor Panofsky is het door deze temporele en geografische 

afbakening mogelijk om heel concrete en causale banden te suggereren die de 

verwantschap kan verklaren vanuit één „mental habit‟. De overeenkomst is 

                                                 
127  Naast zijn vertaling van Architecture gothique et pensée scolastique vertaalt Bourdieu ook de  

inleiding van Panofsky‟s geannoteerde vertaling van de geschriften van Abt Suger over zijn 

kerk in Saint-Denis, met deze laatste tekst opent de bundel. 
128  Pierre Bourdieu, „Postface‟, in Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique,  

pp. 135 e.v. [voortaan PF]. 
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daarmee meer dan een toevallig parallellisme, het krijgt iets noodzakelijks, zoals de 

wederzijdse symbolisering in Leibniz‟ voorbeeld ook iets dwingends heeft. 

 De filosofie van Aristoteles die onder andere door Thomas heropgenomen 

wordt, lijkt om te beginnen een duidelijke breuk te veroorzaken met het augustijnse 

wereldbeeld, dat Panofsky in verband brengt met de romaanse bouwkunst. In de 

augustijnse traditie is de ziel een substantie die als een „levensadem‟ tegengesteld 

is aan het „aardse stof‟, wat zelfs in de vernieuwende, vroeggotische figuren van 

Chartres‟ westwerk tot uiting komt. De aandacht voor flora en fauna in de 

hooggotiek kunnen we nog niet echt naturalistisch noemen, maar veronderstelt 

eigenlijk de doorbraak van het aristotelisch denken (Panofsky noemt onder andere 

de beelden van de kathedralen te Reims en Amiens). De ziel was weliswaar 

onsterfelijk maar werd door Aristoteles ook gezien als „the organizing and unifying 

principle of the body itself, rather than a substance independent thereof‟.
129

 Op 

dezelfde manier kan het bestaan van God uit de orde in de natuur zelf afgeleid 

worden, in plaats van dat het vanuit de Openbaring bewezen wordt. 

 Het zou wat te romantisch zijn om in 1948 over de ziel of over de 

tijdsgeest te spreken, en Panofsky wil dan ook „wetenschappelijker‟ te werk gaan 

en „a genuine cause-and-effect relation‟ blootleggen. Deze relatie moet echter niet 

natuurwetenschappelijk gedacht worden, als de impact van het ene object op het 

andere, maar als een diffuse kracht die doorheen alle handelen werkt en er zo ook 

orde in brengt. 

It comes about by the spreading of what may be called, for want of a 

better term, a mental habit – reducing this overworked cliché to its 

precise Scholastic sense as a „principle that regulates the act‟, 

principium importans ordinem ad actum.
130

 

                                                 
129  Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism, pp. 6-7 [voortaan GAS]. 
130  Ibidem, pp. 20-21. Panofsky citeert hier Thomas‟ Summa Theologiae Ia-IIae,  

quaestio 49, 3c. Thomas is daar opvallend „filosofisch‟ in zijn bespreking van het concept 

habitus, hij spreekt in technische, filosofische termen als voor een ingeleid publiek. Het gaat 

in het tweede deel van de Summa „post actus et passiones‟ nu meer bepaald om de bronnen 

van het menselijk handelen. Er zijn twee soorten bronnen voor het menselijk handelen: de 

faculteiten en de habitus. De faculteiten werden in het eerste deel van de Summa besproken, 

en dus resten hier de habitus.  

 Thomas bespreekt de habitus in navolging van Aristoteles onder de categorie „kwaliteit‟. Er 

is enige spraakverwarring omdat het aristotelische „hexis‟ ook een categorie op zich vormt (de 

achtste om precies te zijn). Deze verwarring lost Thomas echter gelijk op in het eerste artikel 

„utrum habitus sit qualitas‟ door het augustijnse standpunt te weerleggen. Augustinus zegt dat 

de habitus geen kwaliteit is omdat hij afgeleid zou zijn van het werkwoord „habere‟, zodat het 

duidelijk naar iets bijkomstigs verwijst. Aristoteles – sed contra – spreekt in zijn Categorieën 

(6.9a3, 10-13) over de habitus als een „qualitas de difficili mobilis‟. Behalve dat het dus wel 
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We kunnen in elke tijd wel principes of ideeën aanwijzen die van invloed zijn ver 

buiten de oorspronkelijke toepassingssfeer. Panofsky wijst op het evolutie-

paradigma dat ook ingang heeft gevonden in de moderne geschiedkunde, of de 

ideeën uit de biochemie en de psychoanalyse die we in ons dagelijks gebruik van 

de woorden „allergieën‟ en „fixaties‟ herkennen.
131

 

 Het blijft vaak bij zulke vage suggesties, maar in het geval van de gotiek en 

de scholastiek denkt Panofsky de vinger te kunnen leggen op de „habit-forming-

force‟ die het gemeenschappelijk principe van handelen in de mensen inschrijft. Hij 

denkt hierbij aan het monopolie op het onderwijs dat door de scholastiek kon 

                                                                                                                            
degelijk een kwaliteit is, is ze als zodanig ook duurzaam („moeilijk te veranderen‟), doch dit 

terzijde. Thomas antwoordt dat we het woord habitus ook van het reflexieve werkwoord „se 

habere‟ kunnen afleiden, dat we vervolgens kunnen vertalen als „gesteld zijn‟ en zo toch als 

kwaliteit begrepen kan worden. Als we deze verschillende afleidingen van de woordstam voor 

ogen houden, dan begrijpen we ook waarom de habitus (hexis) op verschillende plaatsen in 

Aristoteles‟ Categorieën opduikt. 

 Als kwaliteit kunnen we „habitus‟ vervolgens koppelen aan de natuur (bijvoorbeeld 

schoonheid, gezondheid of kracht), maar ook aan een activiteit. In deze laatste toepassing van 

de habitus vinden we zijn eigenlijke zin volgens Thomas, als een bemiddeling tussen potentie 

en activiteit („zelf gestructureerd en op haar beurt structurerend‟). Deze bemiddeling is eigen 

aan de mens, omdat existentie en essentie niet samenvallen, zoals bij God en de dieren. Het 

verschil tussen God en de dieren is daarbij natuurlijk dat God alle mogelijkheden in zich heeft 

en realiseert, terwijl de dieren gebonden zijn aan hun natuurlijke beperking. De mens valt daar 

in Thomas‟ wereldbeeld tussenin. Zijn natuur is open, en laat hem verschillende 

mogelijkheden tot het ontwikkelen van een tweede natuur. 

 Bij Aristoteles is de ziel deels irrationeel (het vegetatieve en appetitieve) en deels rationeel 

(het intellectuele). De tweede natuur kan zich hieraan deugdelijk of ondeugdelijk 

ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om louter intellectuele deugden zoals wijsheid of 

intelligentie, maar ook om morele deugden (ēthikai aretai). De morele deugden – zoals 

matigheid of voorzichtigheid – worden ontwikkeld aan het appetitieve deel van de ziel, dat 

dus niet helemaal irrationeel is, maar ook naar principes gericht kan worden (zoals een kind 

naar zijn ouders kan luisteren). Iemand die dit deel van zijn ziel deugdzaam ontwikkelt (een 

moreel karakter, praos en sōfrōn) wordt geëerd om zijn disposities (hexis).   

 De intellectuele en morele hexis is zodoende afhankelijk van de wil. Aristoteles spreekt 

echter ook van quasidisposities, waarvan de deugd bijvoorbeeld „gezondheid‟ heet, die 

lichamelijk zijn. Thomas gaat mee in dit onderscheid (cfr. quaestio 50), maar merkt wel op 

dat een dispositie nooit louter lichamelijk kan zijn, want dan is er slechts één, natuurlijke 

mogelijkheid. In de (externe) zintuigen zijn er ook geen disposities, dat is louter natuur, maar 

wel in de innerlijke zinnen (geheugen en verbeelding), die zijn te trainen en te vormen. 

 De commentator Averroës komt op basis van Aristoteles tot de conclusie dat overtuigingen 

dus „lichamelijke disposities‟ moeten zijn. Er is immers één intellect, en als de mensen dat 

maar volgen, dan zouden ze het altijd met elkaar eens moeten zijn. Dat er zoveel verschillende 

overtuigingen zijn, kan dus niet anders komen dan doordat de waarheid in onze veranderlijke 

en gescheiden lichamen gebroken wordt. Voor Thomas blijven overtuigingen intellectuele 

disposities, maar ze ontstaan via onze zintuigen en de verbeelding, vandaar de diversiteit. 

Voor wie geen halszaak wenst te maken van het onderscheid tussen intellectuele en 

lichamelijk disposities komen de gedachten van Averroës en Thomas sterk overeen.  
131  Erwin Panofsky, GAS, p. 21. 
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worden uitgeoefend in die beperkte tijdspanne (1130/40 – 1270) en ruimte („the 

100-mile zone around Paris‟). In diezelfde periode veranderde het sociale systeem 

op ingrijpende wijze, met als belangrijkste fenomeen de groei van de steden. 

Gepaard aan die groei zien we ook de opkomst van „stedelijke beroepen‟ die nog 

niet in gildes van elkaar gescheiden waren. Panofsky noemt de „town-dwelling‟ 

uitgever, geleerde en architect als voorbeelden van de beroepen die zich dankzij de 

stad als draagvlak vrij konden ontwikkelen. Het waren ontwikkelde lieden die ook 

aan openbare disputen konden deelnemen. De disputationes de quodlibet 

behandelde allerlei actuele thema‟s, en doordat de wetenschappen nog geen 

ondoordringbare terminologie en systematiek rondom zich hadden opgeworpen, 

lagen deze disputen „within the range of the normal, non-specified intellect.‟
132

 

 Het contact tussen architect en geleerde is eigenlijk even evident als het 

contact dat de architect heeft met de beeldhouwers en glazenbranders, die hij als 

projectontwikkelaar engageert voor bepaalde werken. De scholastische geleerde 

dient hem van advies voor het iconografisch programma dat bij de grote werken 

nooit ontbreekt en niet lukraak kan worden voorgesteld. Toch is deze inhoudelijke 

wisselwerking tussen architect en scholasticus niet hetgeen Panofsky interesseert, 

maar gaat het hem – formeler – om de modus operandi. Het zou de werkwijze van 

de scholasticus zijn die een grote indruk op de architect maakt, die de architect zich 

eigen maakt en zodoende onbewust begint toe te passen. 

 In de scholastische werkwijze onderscheidt Panofsky twee basisprincipes: 

manifestatio en concordantia. Deze principes vindt hij terug aan het begin van 

Thomas‟ Summa Theologiae, in het artikel „utrum haec doctrina sit 

argumentativa‟.
133

 Het probleem van de scholastiek, het geloof en de rede te 

verzoenen, wordt bij Thomas duidelijk centraal gesteld. Enerzijds heeft de Heilige 

Schrift de rede niet nodig om het geloof te bewijzen, dat zou immers afbreuk doen 

aan het geloof, maar wel om hetgeen er in de Schrift wordt overgeleverd manifest 

te maken (ad manifestandum). Anderzijds maakt de scholastiek een onderscheid 

                                                 
132  Erwin Panofsky, GAS, p. 24.  
133  Thomas van Aquino, Summa Theologiae, Prima Pars, quaesto 1, articulus 8, ad 2: „Utitur  

tamen sacra doctrina etiam ratione humana, non quidem ad probandum fidem, quia per hoc 

tolleretur meritum fidei, sed ad manifestandum aliqua quae traduntur in haec doctrina. (…) 

Sed tamen sacra doctrina hujusmodi auctoritatibus utitur quasi extraneis argumentis et 

probabilibus. Auctoritatibus autem canonicae Scripturae utitur proprie, ex necessitate 

argumentando. Auctoritatibus autem aliorum doctorum Ecclesiae, quasi arguendo ex propriis, 

sed probabiliter.‟ 
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tussen verschillende bronnen van kennis die in harmonie moeten worden 

gebracht.
134

 Het principe dat stelt dat deze verschillende bronnen elkaar idealiter 

zouden moeten bevestigen (concordantia) werd reeds door Petrus Abelardus‟ Sic et 

Non aan het begin van de twaalfde eeuw in vraag gesteld, toen hij op 

honderdachtenvijftig punten wees waarop de autoriteiten, de Schrift incluis, elkaar 

tegenspreken. Toch is de concordantia pas in de veertiende eeuw echt tanende; 

Ockham legt als voorbode van een nieuwe tijd het oordeel van de autoriteiten naast 

zich neer.
135

 

 

Uit het eerste principe – de manifestatio – kunnen we volgens Panofsky beter leren 

begrijpen waarom de klassieke hooggotiek er uit ziet zoals ze er uit ziet. De 

manifestatio, de toelichting of opheldering van het geloof door de rede, vereist op 

de eerste plaats dat de rede zichzelf transparant toont; het is immers geen 

Openbaring. Een „scheme of literary presentation‟ helpt hierbij en dat stelde een 

aantal eisen aan de rede die in een klassieke summa exemplarisch aanwezig is:  

(1) totality (sufficient enumeration), (2) arrangement according to a 

system of homologous parts and parts of parts (sufficient articulation), 

and (3) distinctness and deductive cogency (sufficient interrelation).
136

 

 

Een blik op de inhoudstafel of op het „plan‟ van de Summa Theologiae maakt 

duidelijk dat het niet de strikt logische redenering is die de transparantie 

veroorzaakt, maar dat het manifestatio-principe is omgevormd tot „the postulate of 

clarification for clarification‟s sake‟.
137

 De orde en de transparantie hebben niet 

zelden het opgelegd of suggestief retorisch karakter van de eeuwige driedeling of 

het homoioteleuton („ennumeration, articulation, interrelation, …‟. Daarmee lijkt 

dit postulaat inderdaad een literaire gewoonte te worden die we ook wel eens 

herkennen bij mensen die al hun redenen ook in de omgangstaal opsommen door 

                                                 
134  De verschillende autoriteiten die Thomas in dit artikel aanhaalt zijn hiërarchisch geordend.  

Allereerst is er de intrinsieke en noodzakelijke bron van de Schrift zelf (proprie, ex 

necessitate), vervolgens de intrinsieke – sed probabiliter – autoriteit van de kerkvaders, en 

tenslotte de argumenten van filosofische autoriteiten die, hoewel quasi extraneis et 

probabilibus toch kunnen worden gebruikt. 
135  Panofsky citeert Ockhams eerste Quodlibeta, quaestio 10: „Quiquid de hoc senserit  

Aristoteles, non curo, quia dubitative videtur loqui.‟ Erwin Panofsky, GAS, p. 105, voetnoot 

51. 
136  Erwin Panofsky, GAS, p. 31. 
137  Ibidem, p. 35. 
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een „A‟ en „B‟, waarbij de „B‟ desnoods ter plekke verzonnen moet worden („want 

wie “A” zegt moet ook “B” zeggen…‟). 

Dit tot gewoonte geworden „schoolse‟ postulaat ziet Panofsky nu ook in de 

literatuur en andere kunsten terug. De gewoonte om je tekst duidelijk op te delen in 

boeken, delen, leden, quaestiones, enzovoorts, was overigens een scholastische 

uitvinding die we in de oudheid en in de vroege middeleeuwen niet aantreffen. 

Bourdieu draagt met een kleine vergelijking tussen een handschrift uit de elfde 

eeuw en een handschrift uit de dertiende eeuw nog bij tot dit inzicht. De pagina‟s 

van beide handschriften blijven even „dicht‟ beschreven – een kopiist zorgde er 

desnoods met kunst- en vliegwerk voor dat elke regel uitgelijnd werd, en vulde een 

paar resterende witregels op een bladzijde eventueel met een herhaling van het 

voorafgaande, omarmd door de aanduiding „va…cat‟ – maar het dertiende-eeuwse 

handschrift heeft een systematiek van hoofdletters, kleuren en opsommingstekens 

die het elfde-eeuwse mist en die de geleding van de tekst in één oogopslag helder 

maakt.
138

 Panofsky merkt nog op hoe we dezelfde obsessie voor geleding (maar 

ook voor rijm en parallellisme) terugzien in alle teksten en verhandelingen uit die 

tijd, tot bij Dantes proza en Petrarca‟s poëzie toe. Ook de muziek (mensurale 

notatie, Ars Nova) en de beeldende kunsten getuigen hiervan; ook het visuele beeld 

wordt gearticuleerd met een ordelijke segregatie van de verschillende elementen 

van een tafereel.
139

 

 De kroon van deze hypothese spant echter de architectuur, waarin we het 

manifestatio-principe vertaald zien in de overheersende neiging tot transparantie. In 

tegenstelling tot de hermetische, afgesloten mystieke ruimte van een romaanse kerk 

is de gotische kathedraal een transparant geheel waar Panofsky op min of meer 

overtuigende wijze de eerder genoemde scholastische principes in herkent: 

ennumeratio, articulatio en interrelatio. De kathedraal als een summa, die 

inderdaad een synthese probeert te maken tussen verschillende traditionele vormen 

(basilica, centraal kruis), waarbij er bepaalde elementen die het geheel uit balans 

dreigen te brengen, geëlimineerd moeten worden (de crypte, en de torens – behalve 

de twee op het westwerk).
140

 Het is een gebouw dat een totaliteit wil zijn op een 

                                                 
138  Pierre Bourdieu, PF, p. 35.  Bourdieu citeert in dit verband een studie van Robert Marichal,  

„L‟écriture latine et la civilisation occidentale du Ier siècle‟. 
139  Erwin Panofsky, GAS, pp. 35-42. Zie ook de figuren 2-7 op pp. 112-117. 
140  Ibidem, pp. 44-45. De kathedraal van Doornik (gebouwd tussen 1171 en 1213)  
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goed gelede en gearticuleerde manier, waarvan de verschillende delen – het schip 

en de zijbeuk bijvoorbeeld – binnen één plan hiërarchisch en homoloog geordend 

zijn, zoals je in een scholastische tekst ook altijd kan afleiden of je op het niveau 

van het boek, het pars, de quaestio of het articulum aan het lezen bent. We vinden 

deze nieuwe oriëntatie in de architectuur natuurlijk niet plotseling terug vanaf het 

aantreden van een bepaalde bouwmeester, maar Panofsky weet de ontwikkeling 

van dit principe in de betreffende periode toch plausibel te maken door de 

ontwikkeling van bepaalde architectuurdetails tussen ca. 1100 en 1250 te volgen 

(o.a. het triforium, de pijlers en kapitelen).
141

  

In de ontwikkeling van de pijlers herkennen we de interrelatio. De pijlers 

uit de klassieke hooggotiek verzamelen alle niveaus van de kathedraal in zich, hier 

komen de lijnen en de hiërarchische ordening van de verschillende spitsbogen als 

in een inhoudstafel samen. Het is pas in de laatgotiek dat deze regel bewust 

genegeerd wordt door bijvoorbeeld onder een gewelf met druk loofwerk als 

contrast zeer eenvoudige pijlers, uit één stuk, te plaatsen.
142

 

Naast de manifestatio speelt ook de concordantia een belangrijke rol, en dit 

vooral met betrekking tot de ontstaanswijze van de hooggotiek en de werkwijze 

van de bouwmeesters. De architecten pakken de vragen van de bouwkunst aan 

zoals de scholastici verschillende autoriteiten met elkaar trachten te verzoenen. 

Panofsky herkent in de aanpak van de „problemen‟ van de façade (de integratie van 

het centrale raam en het rozet) en rond het triforium de voortgang van een dispuut. 

De twee tegenstrijdige romaanse tradities worden als een videtur quod en een sed 

contra tegenover elkaar geplaatst, waarna de architect – respondeo dicendum – de 

oplossing voorstelt. Met enige ironie lijkt Panofsky zich wel bewust van de zwakke 

basis voor zijn interpretatie. In de „werkwijze‟ waarop de hooggotiek tot stand 

komt kunnen we immers ook de algemenere hegeliaanse dialectiek herkennen die 

eigenlijk voor alle fragmenten uit de (kunst)geschiedenis geldt; er wordt een 

„oplossing‟ gevonden voor een vaak zelfgecreëerde antithetische voorstelling van 

zaken. Toch is het Panofsky ernst: de dispuutmethode wordt door de bouwmeesters 

                                                                                                                            
geeft een idee van een laatromaanse kathedraal die volgens Gombrich met zijn torens en 

torentjes „express[es] the very idea of the Church Militant‟. Ernst Gombrich, The Story of Art, 

p. 173. 
141  Erwin Panofsky, GAS, pp. 144-155, de figuren 37-45 en 51-59. 
142  Ibidem, GAS, pp. 50 en 119 (met figuur 9, het interieur van de Marienkirche te  

Pirna). „Late Gothic loved to defy the rule of correlation by, for instance, over-membrification 

of the ceiling and under-membrification of the supports.‟ 
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consistent toegepast en bovendien op bewuste wijze. Voor deze laatste bewering 

heeft Panofsky, als uitsmijter, een klein bewijsstuk in handen. In de papieren van 

Villard de Honnecourt waarin we kunnen zien hoe hij samen met Pierre de Corbie 

een plan voor een ideale koorafsluiting uitwerkt, vinden we de aantekening dat de 

bouwmeesters „inter se disputando‟ tot deze oplossing zijn gekomen. Voor dit soort 

overleg kent het Latijn verscheidene woorden, maar de architect kiest volgens 

Panofsky niet toevallig voor deze technisch-scholastische term. De scholastische 

habitus die ook de bouwmeesters in die tijd eigen was, maakt dat elk probleem 

bewust, als was het een quaestio, werd uitgeklaard. Het is deze aanpak die 

beslissend is voor de totstandkoming en het uiterlijk van de hooggotische 

bouwstijl. 

 

De hypothese en het bewijs van Panofsky roepen veel vragen en twijfels op. 

Andreas Speer, één van zijn critici, merkt terecht op dat het verband dat Panofsky 

zoals veel van zijn collega‟s zoekt tussen een kunsttheorie of -principe en de 

gerealiseerde kunst zelf uiteindelijk „nur in der Vorstellung des jeweiligen 

Interpreten gegeben ist‟.
143

 Panofsky lijkt zich van deze zwakte evenwel bewust als 

hij met de bediende van Sherlock Holmes over zijn eigen theorie opmerkt „It is 

surely rather fanciful‟, alvorens als sleutelbewijsstuk het „inter se  disputando‟ op 

tafel te leggen. Het blijft echter een kwetsbare hypothese die juist om zijn niet-

empirische karakter zich nooit zal kunnen verdedigen tegen de scepsis van degenen 

„die het niet willen zien‟. Op een soortgelijke scepsis stuit Bourdieu wanneer zijn 

strikt empirische collega‟s de habitus een post hoc- of een containerbegrip noemen 

dat als verklaring nooit geverifieerd kan worden, net zomin als Panofsky‟s „causale 

verklaring‟. 

 De kritiek van de „positivisten‟ concentreert zich bij monde van Ernst Gall 

op de opmerking in het Album van Villard de Honnecourt. „Nicht Villard, sondern 

ein späterer Besitzer des Albums!‟, tekent voor het „inter se disputando‟, en 

waarschijnlijk was deze latere eigenaar een geestelijke, die zich derhalve wat 

scholastisch uitdrukt.
144

 Daarmee staat Panofsky‟s bewering dat de architecten de 

scholastische methode bewust toepassen ineens op losse schroeven. Bourdieu 

merkt op dat Panofsky daar niet zo stellig in is als Gall wil doen geloven. Elders 

                                                 
143  Andreas Speer, „Vom Verstehen mittelalterlicher Kunst‟, p. 41. 
144  Ernst Gall, „Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism‟, p. 43. 
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benadrukt Panofsky immers dat de modus operandi niet louter als een expliciete 

bewuste methode moet worden begrepen.
145

 Tegelijkertijd duidt deze kritiek op een 

verschillende kijk op de aard van geschiedkundige kennis. Een positivistische 

geschiedeniswetenschap lijkt een correspondentietheorie te hanteren, waarbij alle 

historische feiten samengelegd en afgebeeld kunnen worden in wat we de 

geschiedenis van X of Y noemen. Panofsky lijkt daarentegen een coherentiedenker 

die de geschiedkundige waarheid alleen in de samenhang en de relaties van die 

feiten kan zien. „Feiten‟ op zich zijn niet zinvol, ze worden dat pas wanneer ze op 

een bepaalde manier samengenomen worden en ontlenen hun zin aan het weefsel 

dat ze zo vormen. Wie op een interessant historisch spoor zit, zoals bijvoorbeeld 

Huizinga in zijn Herfsttij der middeleeuwen, zal steeds meer feiten in zijn serie 

kunnen integreren, en zo mogelijk zelfs voorspellingen kunnen doen vanuit „le sens 

de la série‟. Natuurlijk kunnen er weerbarstige feiten aan het licht komen die de 

historicus dwingen om de serie aan te passen en eventueel zijn schema‟s te herzien. 

De geschiedenis is in deze opvatting altijd en noodzakelijk een geconstrueerde 

werkelijkheid, „une réalité à laquelle le positivisme dépourvu de schèmes 

d‟interprétation était resté aveugle‟.
146

 

 Het mag duidelijk zijn dat het ons hier – met Bourdieu – niet zozeer gaat 

om de juistheid of de waarheid van Panofsky‟s hypothese. Deze vorm van 

geschiedschrijving is per definitie altijd voorlopig en altijd afhankelijk van de mate 

waarin we te overtuigen zijn „de serie te zien‟. Overigens is de overtuigingskracht 

van een theorie natuurlijk groter wanneer alle mogelijke historische informatie op 

een integere manier wordt benaderd en niet koste wat kost in het plaatje moet 

passen. Een theorie of „serie‟ is echter niet als een ketting zo zwak als haar zwakste 

schakel, maar eerder als de hoofdmelodie die in een variatiereeks ook in virtuoze 

omspelingen nog te herkennen is. Nieuwe feiten kunnen die melodie wijzigen, 

maar de authenticiteit van het „inter se disputando‟ raakt haar eigenlijk nauwelijks. 

                                                 
145  Pierre Bourdieu, PF, p. 145. „It seems to have been applied with perfect consciousness‟ staat  

er dan ook bij Panofsky (Erwin Panofsky, GAS, p. 78; cursivering JZ). 
146  Ibidem, p. 145. Wat de studie van Huizinga betreft: hij beschreef het oplichten  

van de centrale gedachte van Herfsttij der middeleeuwen als „het overspringen van een vonk‟. 

Net als Panofsky werkt hij die ene ingeving „dat de cultuur van de Bourgondische 

Nederlanden beschouwd moest worden, niet als een noordelijke renaissance, maar als een 

kunst die ten onder ging‟ uit. Zie het nawoord van Anton van der Lem in Johan Huizinga, 

Herfsttij der middeleeuwen, pp.487-488. 
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Bourdieu ziet in Panofsky‟s analyse een goed voorbeeld van hoe in een geletterde 

samenleving, een samenleving althans waarin een schools instituut zich heeft 

ontwikkeld, bepaalde mentale schema‟s de gedachten, percepties en praktijken 

kunnen sturen. Deze schema‟s lijken dezelfde functie te hebben als de „formes 

primitives de classification‟ van Durkheim en Mauss, en werken derhalve niet op 

een bewuste, expliciete en methodische manier. Het concept habitus wijst ons er 

bovendien op dat de schema‟s of de primitieve classificaties niet alleen een 

gemeenschappelijke code zijn. Ze vormen geen passief repertoire waaruit men kan 

putten voor een antwoord op gemeenschappelijke problemen, zoals men de taal in 

gemeenschappelijk bezit heeft om naar zaken te verwijzen. Neen, de habitus heeft 

een onmiskenbaar creatief aspect: 

Mais en outre en employant pour désigner la culture inculquée par 

l‟école le concept scolastique d‟habitus, M. Erwin Panofsky fait voir 

que la culture n‟est pas seulement un code commun, ni même un 

répertoire commun de réponses à des problèmes commun, ou un lot de 

schémas de pensée particulières et particularisés, mais plutôt un 

ensemble de schèmes fondamentaux, préalablement assimilés, à partir 

desquels s‟engendrent, selon un art de l‟invention analogue à celui de 

l‟écriture musicale, une infinité de schémas particuliers, directement 

appliqués à des situations particulières.
147

 

 

Zoals een componist op basis van een aantal basisprincipes uit zeer beperkt 

muzikaal materiaal een compositie weet te spinnen, zo denkt Bourdieu bij de 

habitus ook aan een verzameling van fundamentele schema‟s die naar analogie van 

Chomsky‟ generatieve grammatica als „système des schèmes intériorisés 

permettent d‟engendrer toutes les pensées, les perceptions et les actions 

caractéristiques d‟une culture‟.
148

 Wilhelm von Humboldt zou volgens Bourdieu 

over een „forme intérieure‟ spreken, een zeer kantiaanse notie van waaruit we de 

Wahlverwantschaft die we in een stijlperiode, in een cultuur of in een levensstijl 

herkennen, kunnen begrijpen. Het individu participeert via de habitus aan de 

gemeenschap en aan zijn tijd, die „à son insu‟ zo zijn denken en handelen 

bepaalt.
149

 Deze historisering en socialisering van het subject haalt Panofsky uit de 

                                                 
147  Pierre Bourdieu, PF, pp. 151-152. 
148  Ibidem, p. 152.   
149  Ibidem, p. 142. 
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greep van het neokantianisme, waar hij ook met Perspective as Symbolic Form in 

verankerd lijkt te zijn.
150

 

De habitus, zoals Bourdieu die heel eigenzinnig in de tekst van Panofsky 

begrijpt, slaat werkelijk een brug tussen latente structuren en het manifeste 

handelen. De eenheid van stijl die we in een bepaalde periode herkennen ligt niet 

per se vast in de basisschema‟s van de habitus, maar we herkennen die eenheid wel 

post festum als gerealiseerd door zo‟n habitus. Alleen in het opus operatum 

reveleert zich de modus operandi.
151

 Bourdieu benadrukt dit naar aanleiding van de 

kritiek die Harry Bober formuleert op een van Panofsky‟s voorbeelden. In plaats 

van een finalistische quaestio ziet Bober een reeks van individuele oplossingen die 

ingenieus en onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.
152

  

De habitus is echter geen blauwdruk voor een gerichte ontwikkeling, maar 

een eenheid van schema‟s die geen kant en klare oplossingen achter de hand heeft, 

maar eerder een bepaalde stijl van benaderen is. Concrete problemen ontstaan ook 

juist doordat er zo‟n bepaalde manier van benaderen is. Moeilijk te integreren 

voorvallen kunnen die benaderingswijze op hun beurt ook transformeren of 

kleuren; zoals nieuwe historische feiten ook de geschiedschrijving kunnen 

beïnvloeden. „C‟est dans l‟échange continué (…) que ce constitue cette unité de 

style.‟
153

 De eenheid van stijl die er op die manier in een bepaalde periode ontstaat 

mag dan bestaan uit verschillende onafhankelijke ontwikkelingen in verschillende 

onafhankelijke domeinen, maar het feit dat juist die oplossingen „school maken‟ 

die passen binnen de „serie‟ van de gehele periode is geen toevalligheid. Bourdieu 

verwijst nog eens instemmend naar de handschriftenstudie van Robert Marichal: de 

grillige uithalen in een handschrift van omstreeks 1432 accorderen met het 

vlechtwerk in de ramen van de flamboyante gotiek. Ze delen „un certain goût pour 

les formes anguleuses.‟
154

 

 

Met deze bespreking van Bourdieus nawoord bij Gothic Architecture and 

Scholasticism mag tevens enig licht geworpen zijn op het derde aspect van de 

                                                 
150  Pierre Bourdieu, „Fieldwork in philosophy‟, in Choses dites, p. 23. 
151  Pierre Bourdieu, PF, pp. 160-161. 
152  Harry Bober, „Erwin Panofsky “Gothic Architecture and Scholasticism”‟, p. 312; Geciteerd  

door Bourdieu in PF, p. 159. 
153  Pierre Bourdieu, PF, p. 161. 
154  Ibidem, p. 161. Een afbeelding van het handschrift en het raam vindt men op p.  

153. 
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habitus dat in de vorige paragraaf wat onderbelicht bleef: haar generativiteit. Naast 

de lichamelijke verwerving en de duurzaamheid die beide in zekere zin achteruit 

wijzen, naar de structurering van de habitus, wijst de generativiteit naar zijn eigen 

structurerend vermogen, de manier waarop hij eenheid brengt in onze percepties en 

ons handelen. Alles samen genomen vormt de habitus de achtergrond van waaruit 

onze particuliere handelingen zinvol zijn, van waaruit ze binnen het geheel van een 

serie vallen en „regelmatig‟ zijn. De habitus is daarmee een soortgelijk 

verdwijnpunt als Wittgensteins „levensvorm‟ of Taylors „horizon‟. Voor het 

handelen van een individu is dit verdwijnpunt een enkelvoud, maar als woord van 

de vierde declinatie draagt „habitus‟ ook het meervoud in zich waar Van Brakel op 

wijst. Niet alleen delen we – transcendentaal – het feit dat we voor betekenis 

afhankelijk zijn van een levensvorm, ook worden we – empirisch – geconfronteerd 

met het bestaan van vele levensvormen. Die kunnen historisch, cultureel, 

linguïstisch of sociaal bepaald zijn, en om over de grens van deze levensvormen 

toch te communiceren moet er een raakvlak gezocht worden, een „soortgelijkheid‟ 

worden vastgesteld. Afhankelijk van het beschrijvingsniveau en de 

wetenschappelijke discipline spreken we over een epoche-wissel („Het komen van 

de nieuwe vorm‟, Huizinga), over de eigenheid van culturen (de Azande-logica van 

Evans-Pritchard), over sociologische subculturen en culturele ruimten of over 

psychologische menstypen en fundamentele karaktertrekken. Je spreekt over een 

„clash of civilizations‟ (Huntington) of over „merging horizons‟ (Taylor), je 

dramatiseert het verschil (Visker), of concentreert je zoals Van Brakel op de 

mogelijkheid om soortgelijkheid vast te stellen „strikt genomen, elke keer opnieuw 

in ieder menselijk contact‟.
155

 

Deze opsomming draagt natuurlijk tal van onderscheidingen in zich die 

eigenlijk ontward zouden moeten worden alvorens ze opgesomd mogen worden. 

Een van de problemen is echter dat de onderscheidingen vaak een kunstmatig 

karakter hebben en de werkelijkheid niet noodzakelijk recht doen.  

In de vorming van de habitus als modus operandi wegen alle niveau‟s door 

en hoewel de habitus in zekere zin duurzaam is en zichzelf neigt te reproduceren, 

blijft de invloed van de structurele context van belang. De habitus kan zich 

ontwikkelen, zoals een esthetische smaak zich ook kan ontwikkelen: niet van 

vandaag op morgen, maar geleidelijk en onomkeerbaar. In zijn nawoord gebruikt 

                                                 
155  Jaap van Brakel, Interculturele communicatie en multiculturalisme, p. 67. 
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Bourdieu de verschillende invloeden op de habitus overigens om aan een historisch 

determinisme te ontsnappen. Wanneer de stilistische eenheid van een periode 

immers voortkomt uit een „gestructureerde en structurerende structuur‟ als de 

habitus, hoe kan er dan ooit een definitieve stijlbreuk ontstaan? Hoe krijgt de 

„nieuwe vorm‟ dan voet aan de grond? Onze geschiedenis zou stagneren, of in het 

beste geval de ontplooiing van een in de kiem aanwezig plan worden. De mensheid 

zou overgeleverd zijn aan de voorspellingen van „geleerde profeten‟, en haar spel 

„Cheat the Prophet‟, dat ze volgens Chesterton altijd gespeeld heeft, voorgoed 

moeten staken.
156

 Bourdieu ontkent echter niet dat er mensen zijn, zoals 

bijvoorbeeld abt Suger, die met de esthetische tradities kunnen breken. Om zo‟n 

breuk te begrijpen hoeven we ons echter niet over te geven aan het onherleidbaar 

individualisme van het genie. Ook nu kunnen we kijken naar de vorming van de 

habitus, die niet alleen bepaald wordt door de tijdsgeest of de stijlperiode, maar 

ook sociale aspecten kent die duidelijk worden als we de behoudsgezinde 

tijdgenoot Bernard van Clairvaux vergelijken met Suger, de vernieuwer: 

D‟un coté, l‟ascète chez qui le refus radical de toute beauté matérielle 

apparaît plutôt, dans son outrance même, comme une „esthétique 

négative‟ que comme une indifférence à l‟art ; de l‟autre, l‟esthète qui 

s‟abandonne à un goût effréné pour tout ce qui éblouit. D‟un coté, 

l‟enfant de famille pauvre, voué, dès l‟enfance, à l‟Église qui fait de 

lui tout ce qu‟il est ; de l‟autre, un jeune noble qui se voue, à la fin de 

l‟adolescence, au monastère et lui impose son rigorisme absolu.
157

 

 

Dit zou al heel wat duidelijkheid kunnen scheppen en de systematische verschillen 

kunnen verklaren „dans le style de leur foi, dans leur image de la vie religieuse, 

dans leur action temporelle et dans leur rapport à la beauté qui n‟est qu‟un 

dimension d‟une attitude plus générale à l‟égard de l‟existence.‟
158

 Bovendien 

merkt Bourdieu met Panofsky op dat abt Suger eerder klein van stuk was – een 

                                                 
156  „The human race, to which so many of my readers belong, has been playing at children‟s  

games from the beginning, and will probably do it till the end, which is a nuisance for the few 

people who grow up. And one of the games to which it is most attached is called, “Keep 

tomorrow dark”, and which is also named (by the rustics in Shropshire, I have no doubt) 

“Cheat the Prophet”. The players listen very carefully and respectfully to all that the clever 

men have to say about what is to happen in the next generation. The players then wait until all 

the clever men are dead, and bury them nicely. They then go and do something else. That is 

all. For a race of simple tastes, however, it is great fun.‟ G.K. Chesterton, The Napoleon of 

Notting Hill, p. 9. 
157  Pierre Bourdieu, PF, p. 165. 
158  Ibidem, p. 168. 
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eigenschap die in de Franse geschiedenis tot op de dag van vandaag wel vaker enig 

gewicht in de schaal legt – zodat we in het zich afzetten van zijn fysieke en sociale 

„petitesse‟ wel eens het „principe générateur et unificateur‟ kunnen vinden dat 

Suger tot zijn esthetische vernieuwing bracht. Zijn eigen esthetische zucht naar 

„grandeur‟ wordt door Suger zelf gelegitimeerd onder verwijzing naar een licht-

metafysica van de pseudo-Dionysius en Johannes Scotus Eriugena. Het filosofisch-

religieus inzicht is echter maar zijdelings bepalend voor de smaak die Suger 

kenmerkt.
159

 

 

Met een concept als de habitus blijft er dus voldoende variatie over om een 

omwenteling in een traditionele esthetiek te veroorzaken. De toekomst blijft 

duister. In de eerste plaats omdat de vorming van de habitus een complexe oorzaak 

betreft, met zoveel facetten dat ze altijd onderbeschreven zal blijven. Maar vooral 

omdat de habitus als eenheid van die complexe oorzaak, een eerder formele modus 

operandi is. Dat maakt dat er maatschappelijk gezien grotere regelmatigheden in de 

habitus zijn, maar ook dat de in de habitus ingeschreven „sens de la série‟ in die 

mate open is dat we een juist vervolg wel kunnen herkennen, maar nooit kunnen 

voorspellen. Er ligt niet één welomschreven juist vervolg vast. 

 Deze openheid of vage bepaling van het menselijk gedrag staat echter 

onder voortdurende druk van een deterministische lezing die al naargelang de 

discipline historisch, antropologisch, economisch, sociologisch of psychologisch is. 

Bourdieu, die zich met een beroep op de regelmatigheden van ons gedrag altijd 

heeft verzet tegen een subjectivistische vrijheidsfilosofie (hoe marginaal die 

vrijheid daarin ook mag zijn), gaat hierin misschien niet vrijuit. Hoewel hij door te 

spreken over schema‟s en structuren het determinisme of zelfs reductionisme in de 

hand kan hebben gewerkt, blijft hij zich hier tegen verzetten. Op die manier zullen 

we de praktijk nooit begrijpen. Vanaf de eerste versies van Le sens pratique 

benadrukt Bourdieu daarom het strategische en het spelelement in ons handelen dat 

juist ook ruimte krijgt omdat de habitus ons handelen niet mechanistisch reguleert, 

maar met open schema‟s tot eenheid brengt. 

 In de volgende hoofdstukken zullen we Bourdieus praktische filosofie 

nader beschouwen in de overgang van een mechanistisch regel-denken naar een

                                                 
159  Pierre Bourdieu, PF, pp. 164-167. 
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 strategische dialectiek. Daartoe moeten we de antinomie tussen objectivisme 

(hoofdstuk drie) en subjectivisme (hoofdstuk vier) die de filosofie volgens

 Bourdieu in de twintigste eeuw nog steeds parten speelt uitwerken. Voor we daar 

aan beginnen willen we een zijsprong maken om Bourdieus eigen positie in het 

Frans academisch veld ter sprake te kunnen brengen. Zelf heeft hij hier, tegen het 

einde van zijn leven en carrière een tamelijk lucide analyse van gegeven. Geen 

autobiografische analyse, die in zijn ogen slechts illusoire rechtvaardiging zou 

opleveren, maar eerder een veldbeschrijving, waarin zijn specifieke positie en de 

mogelijkheden die het (academische) leven hem boden weergegeven zijn.  

 

 

Excursus 1 

De antifilosofie van Pierre Bourdieu 

 

Met de habitus legt Bourdieu de nadruk op het perspectief van waaruit we 

handelen. Dit perspectief is deels sociaal gestructureerd, maar is tevens zoals we 

zagen een „vision perspective‟, „Schau‟ of een doorkijk waardoor de wereld diepte 

krijgt en gestructureerd wordt. Op de wetenschapsfilosofische consequenties die dit 

met name voor de humane wetenschappen heeft zullen we in het derde hoofdstuk 

nog terug moeten komen, nu interesseert ons eerst de praktische filosofie. Om te 

weten waarom we handelen zoals we handelen, moeten we de habitus als 

structurerend principe ook als een „Standpunkt‟ beschouwen: een ingenomen 

positie van waaruit men zicht heeft op het veld dat zich dankzij dit standpunt ook 

als een gedifferentieerd veld aan ons toont. In Science de la science et réflexivité, 

de cursus die Bourdieu in 2000-2001 aan het Collège de France gaf, thematiseert 

Bourdieu deze vraag die uitmondt in een Esquisse pour un auto-analyse. 

Wetenschappelijke objectiviteit is maar mogelijk als we ons bewust zijn van de 

uitzonderlijke positie en de praktijk van het objectiverend subject. Willen we niet 

aan „scholastische vooringenomenheid‟ ten prooi vallen, dan zal vooral de sociale 

wetenschap reflexief „het objectiverend subject moeten objectiveren‟. Uiteindelijk 

geldt deze opdracht niet alleen voor de wetenschapper in het algemeen, maar ook 

voor de wetenschapper in eigen persoon, die zich bewust zou moeten zijn van het 

standpunt dat hij inneemt in een veld van mogelijke standpunten:  
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Penser le point de vue comme tel, c‟est le penser différentiellement, 

relationnellement, en fonction des positions alternatives possibles 

auxquelles il s‟oppose sous différents rapports (revenus, titres 

scolaires, etc.).
160

 

 

Bourdieu is zich er terdege van bewust dat de wetenschap die zich met 

methodologieën en statistische technieken ten doel stelt om het veld van mogelijke 

posities en standpunten objectief te beschrijven ijdel is, en dat ze zich waagt aan 

een taak waar volgens Leibniz – mocht het om geometrische perspectieven gaan – 

alleen God toe in staat is. Ook voor Kant is deze objectieve blik op het ruimtelijk 

veld een „focus imaginarius‟, misschien alleen als limiet te benaderen, maar 

onmogelijk om te bezitten.
161

  

Wanneer we ons echter realiseren dat onze positie in een veld ook onze 

perceptie en ons handelen beïnvloedt, dan moeten we toch minstens proberen om 

die positie enigszins uit te klaren in een poging een al te duidelijke bias te 

vermijden. 

De zelfanalyse heeft voor Bourdieu niet veel met een klassieke of zelfs 

maar intellectuele (auto)biografie van doen, een genre dat voor hem te veel naar 

zelfrechtvaardiging haakt.
162

 Een zelfanalyse zoals Bourdieu die voor ogen heeft, 

probeert de levensloop of professionele carrière ook niet te verklaren vanuit de 

vaak gênante kleine kantjes van een persoon, of een onverwerkte frustratie („ce moi 

singulier en tout cas, que Pascal dit “haïssable”‟
163

). Hij probeert daarentegen het 

onpersoonlijke en objectieve aspect van de ingenomen positie toe te lichten. De 

zelfanalyse reconstrueert het veld met zijn verschillende spelers en mogelijkheden 

zoals dat zich aan om het even wie vanuit een bepaalde positie zou kunnen tonen. 

Bourdieu beschrijft in zijn zelfanalyse het veld van de humane wetenschappen en 

                                                 
160  Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, p. 185. Ook het onderscheid tussen  

„Schau‟ en „Standpunkt‟ wordt op deze pagina gemaakt. De cursus eindigt met de Esquisse 

pour une auto-analyse (pp. 184-220), die samen met het postscriptum „Confessions 

impersonelles‟ bij het eerste hoofdstuk van de Méditations pascaliennes, getiteld „Critique de 

la raison scolastique‟, de basis vormen voor een postuum verschenen Esquisse pour une auto-

analyse (2004), waarin Bourdieu meer ruimte laat voor autobiografische opmerkingen. 
161  Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, p. 188. 
162  In „L‟Illusion biographique‟ legt Bourdieu uit dat de vertekenende „retorische illusie‟ zelfs in  

de literatuur al voorbijgestreefd is. In de moderne roman breekt men met de beschrijving van 

het leven dat zich als een coherent project zou ontvouwen en op een welomschreven doel zou 

afstevenen. De (auto)biografie, zelfs wanneer die zich in de lijn van de moderne roman ruimte 

laat voor het arbitraire, kan nooit als enige en voldoende grond gelden in de verklaring van 

ons handelen.  
163  Pierre Bourdieu, MP, p. 53. 
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dan met name dat van de filosofie en de opkomende antropologie en sociologie, 

zoals hem dat voorkwam toen hij het halverwege de jaren vijftig betrad. Dit 

„betreden‟ gebeurt natuurlijk met de initiatie van de universitaire studie en de 

voorkeur voor bepaalde vakken of professoren die deels bepaald wordt door de 

persoonlijke geschiedenis van de student en de tijdsgeest. In zekere zin wordt de 

positie in een veld (of de eerste oriëntatie in een veld) dus niet gekozen, maar 

wordt ze eerder toegewezen vanuit reeds geprogrammeerde affiniteiten die iemand 

met een bepaalde stijl van lesgeven of bijvoorbeeld een politiek engagement heeft. 

In zekere zin kunnen de affiniteiten via allerlei sterk persoonlijke raakvlakken tot 

stand komen. Voor Bourdieu moeten we echter ook hier naar de eerder objectieve 

factoren kijken – die ons subject vervolgens tot in de kern zullen bepalen. In eerste 

instantie geldt daarbij dat de habitus die in de gezinssituatie gevormd wordt sterk 

bepaald wordt door het sociaal milieu; het is niet de al dan niet gelukte identificatie 

met de vader die doorweegt wanneer men zijn positie in het veld bepaalt. Het is in 

deze „sociologische‟ zin dat er toch een autobiografische toon doorklinkt in 

Bourdieus zelfanalyse. 

 

Pierre-Félix Bourdieu is geboren op 1 augustus 1930 in Denguin, een gehucht in de 

Franse Pyreneeën, vlakbij Pau. Het ligt in de regio Béarn, in Zuidwest-Frankrijk, 

waar Bourdieu nog vroege herinneringen heeft aan Spaanse vrijheidsstrijders die 

vlak over de grens een schuilplaats zochten en in het lokale dialect nog best 

verstaanbaar waren. Zijn vader kreeg als zoon van een pachtboer de kans om 

postbode te worden, en kreeg later zelfs bureauwerk op het postkantoortje van 

Denguin. Bourdieus moeder kwam uit een verarmde tak van een van de „grandes 

familles‟ van het dorp, en bracht derhalve een huis „met een verdieping‟ in het 

huwelijk in. Bourdieus vader, door zijn bureauwerk al wat gescheiden van zijn 

eigen familie, moet ook voor zijn schoonfamilie, die hem eigenlijk een te minne 

partij vinden, zijn best doen. Het maakt hem een buitenbeentje, extreem links 

stemmend en met zijn vakbondswerk opboksend tegen de van nature eerder 

conservatieve boerenopinie. Mede door deze koppigheid weet hij zijn zoon Pierre 

op het lyceum in Pau te krijgen, waar de basis gelegd zal worden voor diens steile 

schoolcarrière die hem tot in het Collège de France zal leiden. 

Bourdieu heeft weinig warme herinneringen aan de kostschool in Pau. Als 

„intern‟ moest hij er met zijn boerse naam en boers accent (thuis spraken ze 
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Gascons) zijn mannetje staan, en veel weekenden moest hij met strafstudie in Pau 

overblijven. De resultaten zijn er echter wel en Bourdieu slaagt voor het 

ingangsexamen van het Lycée Louis-Le-Grand in Parijs. Dit is een van de 

prestigieuze lycea waar de „classe préparatoires aux grandes écoles‟ worden 

georganiseerd, de twee voorbereidende jaren die toegang geven tot de Grandes 

écoles, mits het afsluitend examen met vrucht wordt afgelegd. Als men faalt voor 

dat examen staat het normale parcours van een van de talrijke staatsuniversiteiten 

nog open. 

De voorbereidende jaren zijn per richting georganiseerd en de selectie is 

vooral voor de humane wetenschappen erg streng omdat deze slechts toegang geeft 

tot de prestigieuze École Normale Supérieure. Met de voorbereidende lycea en de 

grandes écoles zijn we in de bovenstroom van het Franse onderwijssysteem beland. 

Niet alleen lezen de alumnilijsten als encyclopedieën van wetenschappers, 

kunstenaars en politici, ook schijnt „Ancien élève de l‟ENS‟ een van de weinige 

titels te zijn die in Frankrijk nog werd gevoerd, en misschien nog steeds wordt 

gevoerd.
164

 Bourdieu slaagt voor de veeleisende „khâgnes‟, zoals de 

voorbereidende jaren op de richting literatuur & filosofie aan de ENS genoemd 

worden, en hij studeert daar van 1951 tot 1955 filosofie. Hij ziet af van het werk 

aan een thesis, en geeft één jaar les aan het Lycée de Moulins, waarna hij zijn 

legerdienst vervult.  

Op weg naar Algerije ondervindt hij wat het betekent om een ancien élève 

te zijn, maar zijn „moeilijke karakter‟ en het van thuis meegekregen respect voor 

eenvoudige mensen maakt dat hij afziet van het lichtere parcours dat hem wordt 

aangeboden. Zijn kritische houding ten opzichte van de Franse opstelling in de 

Algerijnse oorlog bezorgt hem bovendien een zware eerste opdracht. Dankzij een 

kennis van zijn ouders lukt het echter om administratief werk te krijgen bij het 

Gouvernement générale in Algiers. Na zijn werkuren schrijft hij daar voor Que 

sais-je? een kleine Sociologie d‟Algerie en verdiept hij zich in het werk van 

Husserl en Leibniz. Voor de lectuur van Leibniz moet Bourdieu zich ook het 

wiskundig integraal en differentiaal rekenen eigen maken, en hij speelde in deze 

                                                 
164  In het zesde hoofdstuk van Denken in Parijs vinden we een beeld van het Franse  

onderwijssysteem aan het eind van de jaren zeventig; cfr. Egide Berns, „De achtergronden. 

Een literatuuroverzicht‟, in Idem et al., Denken in Parijs, pp. 173-186.  
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tijd opnieuw met het plan om zijn thesisvoorstel Les structures temporelles de la 

vie affective alsnog uit te werken (bij George Canguilhem).
165

 

Na zijn legerdienst blijft Bourdieu nog tot 1960 in Algerije. Hij werkt er als 

assistent aan de universiteit van Algiers en voert frenetiek sociologisch en 

etnologisch veldonderzoek. De oorlogsomstandigheden maken hem scherp bewust 

van wat er allemaal op het spel kan staan in een eenvoudige en schijnbaar 

onschuldige interviewsituatie. De door de Fransen georganiseerde „regroupements‟ 

vormen een uniek werkterrein voor de etnoloog/socioloog die de effecten wil 

bestuderen van een veranderend samenleven en de gespannen verhouding tussen 

traditie en moderniteit. Bourdieu verzamelt allerlei informatie, en voert, gedreven 

door het besef dat er niets verloren mag gaan omdat hij niet alleen onderzoeker 

maar ook getuige is, tegelijkertijd uiteenlopende onderzoeken. Van de 

bestedingspatronen in de nieuw ontstane bidonvilles tot de inrichting van een 

traditioneel Kabylenhuis. Van de integratie van moderne modeaccessoires in de 

traditionele kledij tot linguïstisch onderzoek naar het afwisselen tussen het Frans en 

de berbertaal.
166

 

Wanneer Bourdieu in 1960 naar Frankrijk terugkeert, heeft hij zich tot de 

sociologie „bekeerd‟. 

Le mot [conversion] n‟est sans doute pas trop fort pour designer la 

transformation à la fois intellectuelle et affective qui m‟a conduit de 

la phénoménologie de la vie affective (issue peut-être aussi des 

affections et afflictions de la vie, qu‟il s‟agissait de dénier 

savamment), à une pratique scientifique impliquant une vision du 

monde social à la fois plus distancée et plus réaliste. Cette 

réorientation intellectuelle était lourde d‟implications sociales: elle 

s‟accomplissait en effet à travers le passage de la philosophie à 

l‟ethnologie et à la sociologie et, à l‟intérieur de celle-ci, à la 

sociologie rurale, située au plus bas dans la hiérarchie sociale des 

spécialités, et le renoncement électif qu‟impliquait ce déplacement 

                                                 
165  Voor deze ervaringen in Algerije zie EAA, pp. 53 e.v. Dit project verdwijnt al gauw in een  

schuif, maar we menen iets van die oude interesse te herkennen in het laatste hoofdstuk van 

de Méditations pascaliennes, getiteld „L‟Être social, le temps et le sens de l‟existence‟. 
166  Bourdieus onderzoek naar het Kabylenhuis is een gelukkig gevolg van de tragische  

„regroupements‟. De Fransen dwongen de bergdorpbewoners om zich in nieuwe geometrisch 

georganiseerde dorpen te vestigen in de dalen, om zo hun verzet te breken en hen beter in 

bedwang te houden. Om er zeker van te zijn dat de bewoners niet naar hun oude huizen terug 

zouden keren werden de rieten daken in brand gestoken. Bourdieu vindt op zijn 

veldonderzoek deze traditionele huizen met „gelift‟ dak. De foto‟s die hij onder andere 

hiervan in Algerije maakte werden deels gebundeld in Images d‟Algérie. Un affinité élective, 

uitgegeven ter gelegenheid van een fototentoonstelling in 2003. 
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négatif dans les hiérarchie n‟aurait sans doute pas été aussi facile 

s‟il ne s‟était pas accompagné du rêve confus d‟une réintégration 

dans le monde natal.
167

 

 

Hij wordt assistent van Raymond Aron en geeft een aantal jaar les (1961-1964) aan 

de universiteit van Lille. Vervolgens wordt hij onderzoeksleider van het door Aron 

gestichte Centre de Sociologie Européenne, onderdeel van de École Pratique des 

Hautes Études (later de École des Hautes Études en Sciences Sociales). Dit 

centrum stelt hem in staat om in eerste instantie drie onderzoeksdomeinen te 

ontginnen: onderwijs (Les héritiers, 1964; La reproduction, 1970); kunst en cultuur 

(Un art moyen, 1964; L‟amour de l‟art, 1966) en methodologie (Le métier de 

sociologue, 1968; Esquisse d‟une théorie de la pratique, 1972).
168

 De meeste van 

deze werken komen tot stand in samenwerking met mensen als Luc Boltanski, 

Jean-Claude Chamboredon, Alain Darbel en Jean-Claude Passeron. Met deze 

laatste publiceert Bourdieu in 1967 „Sociology and Philosophy in France since 

1945: Death and Resurrection of a Philosophy without Subject‟.
169

 Met dit artikel 

zoekt Bourdieu positie in het sociologische veld en herdefinieert hij zich bewust als 

socioloog ten opzichte van en in zekere zin tegen de filosofie. 

 De dominante filosofische strekking was in die tijd de subjectsfilosofie die 

voor Bourdieu onlosmakelijk verbonden was aan publieke intellectuelen als Jean-

Paul Sartre en Raymond Aron. Zij reageerden op hun beurt fel tegen een 

„Durkheimisme‟ dat als totalitair werd ervaren. De existentiefilosofie legt daarom 

sterk de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en getuigt van een sterke 

afkeer van alles wat als een sociologische reductie kan worden beschouwd. De 

structurele antropologie van Lévi-Strauss brengt een subjectloze filosofie in een 

acceptabele (want linguïstisch-structuralistische) gedaante terug onder de aandacht, 

maar in de jaren tachtig keert het tij weer, wanneer men onder andere door Luc 

Ferry en Alain Renaut weer over de „terugkeer van het subject‟ hoort spreken. 

                                                 
167  Pierre Bourdieu, EAA, p. 79 
168  Een beknopte biografie waarin Bourdieus belangrijkste werken in hun context geschetst  

worden is te vinden in Michael Grenfell (ed.), Pierre Bourdieu. Key Concepts, pp. 11-25. In 

het tweede hoofdstuk („Het oeuvre van Pierre Bourdieu‟) van het proefschrift van Jan van der 

Stoep Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme, vinden we een 

uitstekend overzicht (pp. 58-110). Alle belangrijke werken worden in dit overzicht 

inhoudelijk besproken.  
169  Pierre Bourdieu en Jean-Claude Passeron, verschenen in Social Research, 34 (1), pp. 162- 

212. 
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Deze pendelbeweging in de filosofische mode stemt Bourdieu ontevreden en speelt 

op de achtergrond mee bij de uitwerking van zijn habitusconcept.
170

 

 Het sociologische veld in het Frankrijk van de jaren zestig is in de ogen 

van Bourdieu opgedeeld in twee generaties, waarbij de oude generatie een gesloten 

wereld heeft verdeeld tussen drie leidende figuren die hun territorium met een 

eigen tijdschrift kunnen overzien. George Gurvitch richt zich aan de Sorbonne op 

theoretische sociologie (Cahiers Internationaux de Sociologie), Jean Stoetzel richt 

zich op een „geamerikaniseerde‟ en empirische sociale psychologie (Revue 

Française de Sociologie), en tenslotte neemt Raymond Aron een tussenpositie in, 

tussen het theoretische en empirische (Archives Européennes de Sociologie). De 

jonge sociologische garde is in vergelijking met de oude sterk versplinterd. 

Sociologie wordt er opgevat als een domeinspecifieke wetenschap, en zo vormen 

de sociologie van het onderwijs, van de religie, van de stad, van het platteland, van 

de vrije tijd en van wat dies meer zij evenzovele koninkrijkjes. Onder de jonge 

garde richt men zich zeer sterk op de Amerikaanse sociologie. Het is de empirische 

wetenschappelijkheid die door de Amerikaanse „trias capitolinae‟ (Parsons, Merton 

en vooral Lazarsfeld) naar Europa wordt geëxporteerd en die als nieuw model voor 

een vernieuwde en vernieuwende sociologie gretig aftrek vindt. Bourdieu is niet 

per se tegen de empirische methode gekant, maar wel tegen de verschraling van de 

sociologische theorie die dit in de geamerikaniseerde vorm met zich meebrengt. De 

nadruk zou moeten liggen op empirie én theorievorming, waarbij klassieke auteurs 

als Durkheim en Weber opnieuw gelezen, vertaald en uitgegeven moeten worden, 

zonder de neokantiaanse Weber-interpretatie van Aron of de „platte‟ lezing die 

Parsons van deze auteurs ten beste geeft.
171

 

 De afkeer van het sociologisch scientisme is voor Bourdieu niet per se een 

anti-amerikanisme of een anti-empirisme wat in Marxistische en ook in eerder 

theoretische Frankfurter kringen vaak wel het geval was. Voor Marxisten is het 

haast onverteerbaar om Durkheim of Weber te lezen, omdat de onderbouw daarin 

niet meer dominant is. Sociale wetenschappers als Habermas en Luhmann blijven 

voor Bourdieu dan weer te scholastisch-theoretisch om aan te sluiten bij de 

                                                 
170  Pierre Bourdieu, EAA, pp. 25-27; Science de la science et réflexivité, pp. 188-189. 
171  Bourdieu breekt niet alleen een lans voor Durkheim en Weber („deux immenses auteurs qui  

avaient été annexés, et aplatis, par Parsons‟, p. 199), maar hij probeert via de uitgaven van Le 

sens commun (Éditions de Minuit) en de Actes de la recherche en sciences sociales ook 

minder klassieke auteurs voor het Franse publiek toegankelijk te maken zoals Cassiser, of 

Angelsaksische als Goffman en Labov. 
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„troisième voie réaliste‟ die hij tracht te ontsluiten. Met de mogelijkheden die hij 

aan het Centre de Sociologie Européenne heeft en zijn filosofische vorming 

gecombineerd met de etnologische ervaring uit Algerije probeert hij een nieuwe 

sociologie vorm te geven: „une sociologie redéfinie et ennoblie‟
172

 Deze sociologie 

laat zich misschien karakteriseren door een „polythéisme méthodologique‟, waarin 

de gedachte ontwikkeld wordt langs verschillende lijnen. Zo vinden we in veel 

studies van Bourdieu en zijn medewerkers een combinatie van zowel statistische 

analyse van empirische data als kwalitatief onderzoek. De collectieve aard van het 

werk en de eigen plaats die er binnen het sociologische veld gevrijwaard moet 

worden, maken dat de onderzoeksgroep wat op zichzelf is en – mede door haar 

vruchtbare resultaten – al gauw argwanende en jaloerse blikken op zich gevestigd 

weet.
173

  

 

De overgang van de filosofie naar de sociologie gaat volgens Bourdieu gepaard 

met een degradatie, waar vooral door de filosofie al sinds de tijd van Durkheim in 

geïnvesteerd wordt. De filosofie die zich zelfs (of: juist) in haar „marginale‟ positie 

graag als koninginnediscipline opwerpt – steunend op haar oude wortels en rijke 

traditie – lijkt ook vandaag nog een impliciet misprijzen te hebben voor de 

sociologie die zich in haar ogen haast altijd bezondigt aan „sociologische 

reductie‟.
174

 De sociologie is eigenlijk een dubbel-gedomineerde wetenschap, 

zowel door de exacte als de humane wetenschappen wordt ze niet voor vol 

                                                 
172  Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, p. 196. 
173  Nieuwkomers in een veld worden zelden met open armen ontvangen, zoals Norbert Elias in  

1965 aantoont in zijn klassieke studie The Established and the Outsiders. Bourdieu heeft zich 

echter met sociologie van het wetenschappelijk bedrijf (bijvoorbeeld in Homo academicus) en 

zijn kritische kunst- en cultuursociologie als geen ander collegiaal misprijzen op de hals 

gehaald, onder andere van Raymond Aron zelf, die zijn teleurstelling in zijn begunsteling wat 

bitter optekent: „Pierre Bourdieu, au retour de son service militaire, avait déjà travaillé sur le 

terrain. À l‟époque, il promettait tout ce qu‟il a tenu, un des “grands” de sa génération ; il 

n‟annonçait pas ce qu‟il est devenu, un chef de secte, sûr de soi et dominateur, expert aux 

intrigues universitaires, impitoyable à ceux qui pourraient lui faire ombrage. Humainement, 

j‟espérais autre chose de lui.‟ Raymond Aron, Mémoires, p. 350. 
174  Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, p. 193: „Sur ce point, bien que la  

situation ait un peu changé, l‟essentiel de cette description reste vrai – comme en témoigne le 

fait, attesté par mille indices, que le passage de la philosophie à la sociologie, s‟accompagne, 

aujourd‟hui comme au temps de Durkheim, d‟une sorte de “dégradation” ou encore le fait 

que, parmi les “idées reçues” les plus indéracinablement chevillées au cerveau des 

philosophes ou des littéraires, il y a la conviction que, quel que soit le problème, il faut “aller 

au-delà de la sociologie” ou “dépasser l‟explication purement sociologique” (au nom du refus 

du “sociologisme”).‟  
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aangezien. Er zit derhalve iets moedwilligs in Bourdieus stap van de filosofie naar 

de sociologie, zeker als hij zich binnen de sociologie dan nog richt op de rurale 

sociologie alsof hij liever „de minste der knechten van de armste der boeren was‟ 

dan zich op te houden in het schimmenrijk van de filosofie. De overgang naar deze 

pariadiscipline lijkt een uitgelezen manier te zijn om zich te positioneren in en 

tegenover de filosofie van zijn tijd. 

 In de jaren dat Bourdieu filosofie studeert is Sartre alomtegenwoordig. 

Diens existentialisme belichaamt voor een groot deel het filosofisch ideaal en zijn 

figuur trekt de nieuwe „roepingen‟. Sartre speelt deze rol met verve en werpt zich 

op als het ideaal van de publieke intellectueel. Wie zich niet aan deze mode (en 

fascinerende aantrekkingskracht, aanvankelijk ook voor Bourdieu) wil overleveren, 

heeft een aantal alternatieve maar tevens minder „geziene‟ mogelijkheden tot 

verzet.  

 Als eerste is er de geschiedenis van de filosofie met exemplarische auteurs 

als Martial Guéroult en later ook Jules Vuillemin. Beide zijn normaliens en beide 

werden – opeenvolgend – benoemd aan het Collège de France.  

Impliciet verzet tegen het existentialisme plegen ook auteurs als Gaston 

Bachelard, George Canguilhem en Alexandre Koyré. Zij richtten zich vooral op 

epistemologie en de geschiedenis van de wetenschap. Zo beschrijft Canguilhem de 

ontwikkeling van de rationaliteit van de medische wetenschap. Bourdieu merkt op 

dat deze filosofen vaak van provinciale komaf zijn, of buiten de Franse 

academische traditie gevormd zijn. Aan perifere universiteiten of instituties werken 

ze als het ware in de schaduw van de roem van de publieke intellectuelen. 

Een derde alternatief biedt aan het begin van de jaren vijftig de 

fenomenologie. Husserl kon worden gelezen met een haast christelijke aandacht 

voor „le vécu‟, maar dankzij Merleau-Ponty was er ook een strenger, 

wetenschappelijker pad mogelijk en opent de filosofie zich via de fenomenologie 

naar de humane wetenschappen. Zo doceerde Merleau-Ponty aan de Sorbonne 

bijvoorbeeld een cursus kinderpsychologie in die jaren. 

De verschillende posities komen zo deels tot uitdrukking in de aard van het 

filosofisch werk, of de plaats en het instituut waar iemand werkt. Bourdieu wijst er 

echter ook op dat deze verschillen zich voor tijdgenoten in het hele karakter van 

een persoon kunnen manifesteren. De sympathie of de antipathie die we voor een 

bepaalde filosofie of stijl van filosoferen kunnen voelen, is niet zelden geworteld in 
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de affiniteit die we voor een concrete persoon voelen die die filosofie uitdraagt of 

vertegenwoordigt. 

(À la difference de la postérité qui se trouve réduite aux oeuvres, les 

contemporains ont une expérience directe ou quasi directe, par les 

journaux, par la radio, aujourd‟hui par la télévision, mais aussi par 

la rumeur et le ragot, de la personne dans sa totalité, de son corps, 

de ses manières, de sa tenue vestimentaire, de sa voix, de son accent 

– autant de traits dont, sauf exception marquante, les récits ne 

laissent pas de trace – mais aussi de ses fréquentations, de ses prises 

de position politiques, de ses amours et de ses amitiés, etc.)
175

 

 

Voor Bourdieu is vooral het onderscheid tussen Sartre en Canguilhem van belang, 

die allebei – ambivalent – voorwerp zijn van zijn bewondering, maar uiteindelijk 

toch zijn antipathie opwekken. Dat geldt het sterkst voor Sartre, van wie hem de 

naïef-universele positie als ideale filosoof grondig dwarszit, temeer daar dit ideaal 

van de vrije en ongebonden intellectueel in die tijd normerend was en gespeend 

van enige kritische reflexiviteit, een deugd die Bourdieu in het werk van Karl 

Kraus bewondert. Een filosoof zou niet alleen de wereld in vraag moeten stellen, 

maar ook oog moeten hebben voor zijn eigen positie in die wereld, en in de 

specifiek intellectuele wereld waar hij deel van uitmaakt. Zowel in Sartre als in 

Raymond Aron herkent Bourdieu „leur naïveté ou même leur innocence de grands 

adolescents bourgeois à qui tout a réussi‟.
176

 Het zijn intellectuelen die op een 

„naïeve‟ manier geloven in de kracht van het intellect, en geen oog hebben voor de 

manier waarop zij een exemplarisch product zijn van een schoolsysteem dat zijn 

eigen elite ook onvoorwaardelijk erkent en na de rituelen van loodzware examens 

ook als geniaal op een voetstuk plaatst.
177

 Het gevolg van een dergelijk 

georchestreerde intellectuele zelfzekerheid ziet Bourdieu in de (existentialistische) 

filosofie die zich verheven acht boven elk empirisch onderzoek en zo in 

voetnootloze tekst een nieuw fundament legt voor de humane wetenschap, voor de 

politiek of voor de maatschappij. Met name Sartre vergeet nogal eens dat zijn blik 

op de wereld mede bepaald is door zijn uitzonderlijk scholastische traject. Deze 

blik laat zich niet zomaar extrapoleren naar mensen met een andere vorming, met 

dientengevolge een andere habitus. Daarmee verliezen veel van Sartres literair-

                                                 
175  Pierre Bourdieu, EAA, p. 36. 
176  Ibidem, p. 38  
177  Ibidem, pp. 38-39.  
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fenomenologische analyses aan overtuigingskracht voor Bourdieu: „Le garçon de 

café ne joue pas à être garçon de café, comme le voulait Sartre.‟
178

 

Toch wil Bourdieu de missie van de universele intellectueel, of in elk geval 

die van de intellectueel die het universele nastreeft, verdedigen. Het mag een mythe 

of een illusie zijn, maar deze illusio helpt wel om het universele steeds dichter te 

benaderen, in weerwil van wat een naakte sociologische reductie ons soms wil 

doen geloven. Bourdieu zal de sociale wetenschappen echter niet bij voorbaat 

buitenspel willen zetten, maar ze kritisch en reflexief inzetten om de illusio te 

vrijwaren dat er toch een universele en op waarheid gerichte kennis mogelijk is. 

Zijn afkeer van Sartre komt voort uit het feit dat die de sociale wetenschappen te 

snel diskwalificeert als reductionistisch, waardoor hij blind blijft voor de niet-

universele motieven die schuil gaan achter de zucht naar het universele. Bourdieu 

wil die motieven voor het voetlicht brengen en ze onderzoeken, zonder daarbij de 

conclusie te trekken dat er dan helemaal geen objectieve kennis meer mogelijk is. 

Om zich te wapenen tegen een dergelijk sociologisch relativisme heeft hij echter 

alle instrumenten van de sociologie nodig.
179

 

George Canguilhem wordt door Bourdieu omschreven als „un personnage à 

peu près parfaitement antithétique‟, een voorbeeld van een manier om als 

intellectueel aan het Sartriaans ideaal te ontsnappen.
180

 Hierbij gaat het niet alleen 

om zijn keuze voor en zijn bijdrage aan een andere tak van de filosofie, namelijk de 

(historisering van de) epistemologie in het spoor van Bachelard, maar vooral ook 

om de persoonlijkheid van Canguilhem, die Bourdieu als „dissonant‟ karakteriseert. 

Bourdieu tekent een aandoenlijk portret van Canguilhem als een weerbarstige, 

precieze en plichtsgetrouwe man, wiens immer gespannen en verzorgde taal een 

immer alerte houding veronderstelde. Een man bij wie je op je woorden moet 

letten, en die zich niet snel laat verleiden tot het argeloos of vrij en literair 

filosoferen. Als contrast met Sartre maakt het indruk op Bourdieu: 

                                                 
178  Pierre Bourdieu, MP, p. 221. In het kort komt Sartres analyse van de kelner (in Être et le  

néant, p. 100) er op neer dat de kelner niet helemaal door zijn kelner-zijn (en-soi) bepaald is, 

maar dat er een pour-soi is dat het kelner-zijn als een rol opneemt. Voor jobstudenten vandaag 

de dag zou dit inderdaad het geval kunnen zijn, maar in de tijd dat Sartre dit schrijft is kelner 

in vele gevallen nog een beroep en een sociale bestemming die aansluit bij een habitus en zich 

derhalve niet in een en-soi/pour-soi oppositie laat vatten. 
179  Pierre Bourdieu, EAA, p. 40. In Hoofdstuk 7, §2 gaan we dieper in op de vorming van een  

 illusio. 
180  Ibidem, p. 40 e.v. 
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Il remplissait simplement, sans complaisance ni emphase, mais aussi 

sans concessions, sa function de professeur et de professeur de 

philosophie: il ne faisait jamais le philosophe.
181

 

 

De affiniteit die Bourdieu voor hem voelt is zeker ook gestoeld op een 

gelijkaardige habitus. Beiden zijn ze het schoolsysteem waar ze alles aan te danken 

hebben zeer toegewijd, maar op een andere manier dan Sartre en Aron. Voor deze 

laatste generatiegenoten van Canguilhem op de ENS lag het scolair succes 

zogezegd in de lijn van de verwachting, of in elk geval in het verlengde van de 

sociale bestemming. Ze voelden zich er als een vis in het water, terwijl iemand als 

Canguilhem een steil sociaal traject moest afleggen, en een ingrijpende habituele 

omvorming moest ondergaan. Het misprijzen en de verontwaardiging waarmee 

Canguilhem op de revolte van ‟68 reageert lijken rechtevenredig aan de psychische 

energie die de aanpassing aan het schoolse en academische klimaat hem heeft 

gekost. Zonder dat mei ‟68 een echte democratisering betekende, werden 

verschillende sociale breuklijnen met die revolutie op een pijnlijke manier 

duidelijk, ook voor Canguilhem. 

Il me semble qu‟il prenait conscience, pour la première fois, de ce 

qui le séparait de ses camarades de l‟École normale, Sartre ou Aron 

(de dernier jouait au tennis, à un très haut niveau, alors que lui, il 

jouait au rugby), et qui, bien que la puissance intégratrice de l‟école 

républicaine l‟ait amené à l‟oublier ou à le refouler, était au 

principe, peut-être, de cette sorte de fureur qui semblait l‟habiter en 

permanence, sous les dehors de la civilité la plus chaleureuse, et qui 

se déclarait parfois, devant certaines formes d‟incompétence 

arrogante.
182

 

 

Bourdieu herkent veel van zichzelf in Canguilhem, maar hij zal zich niet op 

dezelfde manier in zijn rol schikken. De periode in Algerije versterkt zijn afkeer 

van het in zijn ogen gratuite politiek activisme van linkse intellectuelen in het 

algemeen, en Sartre in het bijzonder. En zoals gezegd positioneert hij zich als 

socioloog niet alleen tégen de al te filosofische filosofie, maar ook tegen de sociale 

filosofie die met haar afkeer van empirisch en zelfkritisch onderzoek eigenlijk de 

ontkenning van het sociale in de hand werkt.
183

 

                                                 
181  Pierre Bourdieu, EAA, p. 42. 
182  Ibidem, p. 44. 
183  Bourdieu vertelt hoe zijn Algerijnse veldwerk door geëngageerde linkse intellectuelen in  
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Voor een dissident als Bourdieu had de figuur van Lévi-Strauss en zijn entourage 

rond het tijdschrift L‟Homme ook enige aantrekkingskracht. Lévi-Strauss was er 

immers in geslaagd om de etnologie om te dopen tot antropologie en onder 

verwijzing naar Jakobsons linguïstiek de nodige geloofsbrieven te verzamelen om 

door filosofen ernstig genomen te worden. Bourdieu herkent dit „logie-effect‟ 

voorts ook in Foucaults „archeologie‟ en Derrida‟s „grammatologie‟. Ook in deze 

hoek domineert de scholastische blik op de realiteit en wordt een esthetische 

afstand – haast exemplarisch in het veldonderzoek naar vreemde, exotische 

culturen – hoger gewaardeerd dan het onderzoek van de eigen maatschappij.
184

 

Bourdieu, die zich in zijn onderzoek naar de Kabylen gesteund weet door Lévi-

Strauss en de academische gemeenschap, ziet in deze esthetisering echter een 

freudiaanse Verneinung van het sociale. Iets wordt ter sprake gebracht, maar in een 

exotische vorm die het mogelijk maakt om het op (esthetische) afstand te houden. 

Op het moment dat het sociale door Bourdieu in onze eigen perceptie of sterker 

nog in onze eigen werkomgeving aan de orde wordt gesteld, dan worden de 

reacties plots vijandig, bits.
185

  

 Naast de figuur van Sartre zal ook het structuralisme van Lévi-Strauss een 

belangrijke pool zijn in oppositie waartegen Bourdieu zijn werk definieert. Deze 

neiging om alles tegen te spreken wat een zekere autoriteit of een zeker aanzien 

heeft in het academische veld komt misschien voort uit wat hij zijn habitus clivé 

noemt, „générateur de toutes sortes de contradictions et de tensions‟.
186

 Deze 

habitus, die ook een ontwortelde is, maakt dat hij zich spiegelt aan Flaubert, wiens 

literaire smaak „om alle levens te leven‟ wetenschappelijke weerklank vindt in de 

                                                                                                                            
Parijs soms argwanend bekeken werd. In tijden van gepolitiseerde tegenstellingen is het bij 

voorbaat al verdacht wanneer er iemand met een concrete getuigenis van de situatie naar 

buiten komt, zeker als die niet helemaal strookt met de eigen overtuiging dat Frankrijk een 

illegale onderdrukkingsoorlog aan het voeren is. Nu was Bourdieu zeker niet op de hand van 

l‟Algérie Française, maar hij probeerde – naast de politieke wederwaardigheden van de dag – 

ook aandacht te vestigen op het pijnlijke en onvermijdelijke moderniseringsproces dat de 

Algerijnse samenleving, nog los van de koloniale verhoudingen, ontwortelde. Zie Pierre 

Bourdieu, EAA, pp. 75 e.v., en ook Images d‟Algérie. Het is deze „realistische‟ positie die hem 

zijn leven lang zal doen onderscheiden van een utopische linkse politieke overtuiging.  
184  Deze voorkeur voor het esthetische en het scholastische ligt volgens Bourdieu mede aan de  

basis van de relatief gemakkelijke opgang die de psychoanalyse met haar literaire verwijzing 

naar de Griekse mythologie en de tragedie in diezelfde jaren maakt.  
185  Pierre Bourdieu, EAA, pp. 59-61. Hier geeft Bourdieu een aantal typische reacties op zijn  

Architecture gothique et pensée scholastique en Les catégories de l‟entendement professoral 

weer. Voor een concrete verwijzing naar Freuds Verneinung in Bourdieus werk zie LSP, p. 

216. 
186  Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, p. 214. 
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grote variëteit aan onderzoeken die Bourdieu voert. Het is echter niet zozeer een 

avontuurlijke nieuwsgierigheid die hem ervan weerhoudt om zich aan te sluiten bij 

een dominante academische richting, hetzij in de sociologie, hetzij in de filosofie. 

Het is eerder zijn gevoeligheid voor en zijn verzet tegen het symbolisch geweld dat 

er uitgaat van de verschillende scholastische discours die door een gebrek aan 

reflexiviteit soms ontworpen lijken om te camoufleren wat ze ter sprake willen 

brengen, namelijk het effect van het sociale; en dit geldt bij uitstek voor het 

discours van de neomarxisten. Een passage uit Wittgensteins correspondentie 

verwoordt Bourdieus ongenoegen met de filosofie: 

Quel intérêt y a-t-il à étudier la philosophie, si tout ce qu‟elle fait 

pour vous est de vous rendre capable de vous exprimer de façon 

relativement plausible sur certaines questions de logique abstruses, 

etc., et si cela n‟améliore pas votre façon de penser sur les questions 

importantes de la vie de tous les jours, si cela ne vous rend pas plus 

conscient qu‟un quelconque journaliste dans l‟utilisation des 

expressions dangereuses que les gens de cette espèce utilisent pour 

leur propres fins?
187

       

 

Het zijn juist deze „gevaarlijke termen‟ die vaak in de filosofie gemunt worden en 

hun eigen leven gaan leiden. Hieraan wil Bourdieu weerwerk bieden. In 

tegenstelling tot andere analisten van het geweld van een discours, die zoals 

Foucault soms een vergelijkbaar academisch traject hebben afgelegd, krijgt 

Bourdieu vijandiger reacties. Foucault, afkomstig uit een provinciaal bourgeois 

milieu, blijft zich filosoof noemen, en hem wordt als een gewaagde transgressie 

(met betrekking tot de kunst of politiek bijvoorbeeld) toegestaan, wat afkomstig 

van de socioloog Bourdieu als filistijns veroordeeld wordt.
188

 

                                                 
187  Geciteerd in Pierre Bourdieu, MP, p. 65. 
188  Over de verhouding tussen Bourdieu en Foucault, die overigens onderling niet slecht was, zie  

Pierre Bourdieu, EAA, pp. 102-108. Bourdieu voelt blijkbaar de nood om het onderscheid 

eerder dan de overeenkomsten tussen hem en Foucault te benadrukken. Zie bijvoorbeeld de 

laatste voetnoot van „Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination 

économique‟, in Le bal des célibataires, p. 245 (voetnoot 22). 
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3 

Objectivisme  

Bourdieus kritische lectuur van Mauss en Lévi-Strauss 

 

   

De „habitus clivé‟ waar Bourdieu in zijn zelfanalyse op stuit, mag hem vanaf zijn 

kostschooltijd tot in het Collège de France op zichzelf (en zijn onderzoeksgroep) 

hebben teruggeworpen, uiteindelijk is de erkenning voor de koppige koers die hij 

gevaren heeft niet uitgebleven. Zijn werk blijkt ook vruchtbaar buiten de 

sociologie, onder andere in de economie, de literatuurkritiek en de culturele 

studies. In wat volgt hopen we de aandacht van de filosofie voor zijn werk te 

rechtvaardigen. Bourdieus eigen werk, en in het bijzonder de ontwikkeling van het 

concept habitus, is in elk geval niet denkbaar zonder de voortdurende discussie met 

belangrijke stromingen uit de filosofie. In dit hoofdstuk staat het structuralisme 

centraal dat Bourdieu voornamelijk in de structurele antropologie van Lévi-Strauss 

herkent. Aanvankelijk is de structurele antropologie voor Bourdieu een 

inspirerende methode, waarbij zijn eigen antropologische veldstudie aanleunt. De 

kentheoretische problemen waarop hij in zijn veldonderzoek stuit, nopen hem tot 

het ontwikkelen van een concept als de habitus. Die ontwikkeling begint eigenlijk 

wanneer Bourdieu terugkeert uit Algerije en het plan opvat om in een „omgekeerde 

Tristes Tropiques‟ zijn antropologische blik te richten op een samenleving die hem 

zeer vertrouwd is. Hij doet een onderzoek naar de huwelijkspatronen en 

huwelijkskansen in Béarn. Aanvankelijk heeft dit onderzoek nog structuralistische 

trekjes, maar als hij later hetzelfde onderzoek eens opnieuw opneemt zal hij steeds 

meer nadruk leggen op de huwelijksstrategieën die mensen er op na houden. In een 

derde en laatste studie over dit onderwerp beschouwt hij de huwelijkspatronen in 

een breder perspectief en bestudeert hij „de markt van symbolische goederen‟, 

waarvan de huwelijksmarkt een deel is.
189

 Met die laatste studie verlaten we het 

habitusperspectief en dringt een veldperspectief zich op. In dit hoofdstuk leiden we 

Bourdieus kritiek op het structuralisme van Lévi-Strauss (§3) in met een 

                                                 
189  De drie studies uit respectievelijk 1962, 1972 en 1989 werden in 2002 gebundeld onder de  

titel Le bal des célibataires. Voor het ontstaan van deze drie artikelen zie Pierre Bourdieu, 

EAA, pp. 78-85. 
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bespreking van het Essai sur le don (§2), dat zowel voor Lévi-Strauss als voor 

Bourdieu een cruciale tekst is. Om het probleem van het structuralisme als 

objectivisme te kaderen beginnen we met de vormen van theoretische kennis, zoals 

Bourdieu die onderscheidt. 

 

 

§1 De drie graden van theoretische kennis 

 

Als we de habitus als „gestructureerde, structurerende structuur‟ serieus nemen, dan 

heeft dit niet alleen gevolgen voor de percepties van waaruit we normaal gezien 

handelen, maar ook voor de objectieve theorieën die we omtrent dat handelen 

ontwikkelen. Ook het theoretische wordt gevormd door een bepaalde blik, een 

bepaald perspectief op de werkelijkheid. De geschiedenis van de wetenschap geeft 

ons voldoende bewijs voor het feit dat er geen absoluut perspectief is of een view 

from nowhere, want als dat punt echt ingenomen zou kunnen worden, dan zou geen 

enkele hypothese, geen enkel model meer bijgesteld moeten worden. De 

wetenschap zou af zijn, en geen enkele ontwikkeling meer kennen, hoogstens 

enkele dissidente gezichtspunten zo nu en dan, die echter nooit meer of beter 

zouden kunnen verklaren dan te verklaren is vanuit dat ene, absolute gezichtspunt. 

Hoewel genoegzaam bekend is dat dit absolute standpunt zelfs voor de exacte 

wetenschappen niet in te nemen is, blijft de theorievorming in naam van de 

objectiviteit toch altijd aanspraak maken op het beste, het meest omvattende 

standpunt. Het „officiële‟ wetenschappelijke standpunt geniet dan ook meestal 

terecht het aanzien dat het verdient door zijn interne redelijkheid en een hele resem 

van voorwaarden, die de wetenschap zichzelf oplegt, en die de dissidente 

standpunten vaak missen; denk bijvoorbeeld aan het onderscheid tussen 

alternatieve geneeswijze en de geneeskunde die zich niet alternatief hoeft te 

noemen. 

 Toch moet ook de objectieve wetenschap er rekening mee houden dat ze 

een gestructureerd perspectief biedt dat de werkelijkheid niet slechts getrouw 

weergeeft, maar haar ook mee structureert en construeert. Bourdieu denkt hierbij 

niet zozeer aan biografische of zelfs maar aan sociale bijzonderheden die de blik 

van de wetenschapper kunnen richten of kleuren. Evenmin is de historische 
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ontwikkeling of de culturele inbedding van „westerse‟ wetenschap zijn eerste 

bekommernis. 

Want hoewel deze zaken allemaal een zekere bias kunnen veroorzaken, wil 

Bourdieu het hebben over de „scholastische bias‟ die voortvloeit uit een 

wetenschappelijke praktijk waarin men naar zoveel mogelijk objectiviteit streeft. 

Vooral de academische praktijk heeft de neiging om haar eigen 

mogelijkheidsvoorwaarden te vergeten en zo haar eigen epistemologische basis te 

verzwakken.  

Bourdieu brengt de grenzen van het theoretisch begrijpen echter niet ter 

sprake om de wetenschap in discrediet te brengen, maar wil haar – en vooral de 

sociale wetenschap – een steviger basis geven „en l‟affranchissant des biais que lui 

imposent les conditions épistémologiques et sociales de sa production‟.
190

 

Vanaf de Esquisse d‟une théorie de la pratique maakt hij hiertoe een 

onderscheid tussen „les trois modes de la connaissance théorique‟.
191

 We kunnen 

dit begrijpen als drie verschillende wijzen of modaliteiten van theoretische kennis 

die elk voor zich een bepaalde antropologische vooronderstelling impliceren en 

slechts als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze zich als „theoretische kennis‟ 

onderscheiden van „praktische kennis‟. Toch kiezen we er hier voor om over 

„graden‟ van kennis te spreken. Bourdieu bespreekt ze immers in relatie tot elkaar, 

hoewel elke soort theoretische kennis ook op zichzelf naast elkaar kan bestaan. 

Bourdieu stelt ze echter niet louter nevengeschikt voor, maar spreekt bij elke 

nieuwe graad van een breuk met de vorige. Zo ontstaat er dus een suggestie van 

niveaus van theoretische kennis, die met elke graad of stap voortschrijdt, de 

grenzen van het vorige niveau in het licht stellende, naar een meer adequate kennis. 

 

De eerste graad noemt Bourdieu fenomenologisch, „ou si l‟on veut parler en termes 

d‟écoles actuellement existantes, “interactionistes” ou “ethnométhodologique”‟.
192

 

                                                 
190  Pierre Bourdieu, LSP, p. 47. 
191  Zie Pierre Bourdieu, Esquisse d‟une théorie de la pratique, pp. 234-255 [voortaan ETP].  

Hetzelfde fragment vinden we vertaald en herwerkt in de OTP, pp. 3-9 en tenslotte in het 

voorwoord van het eerste boek van LSP, pp. 43-50. 
192  ETP, p. 234; OTP, p. 21. De auteurs die Bourdieu hiermee verbindt zijn bijvoorbeeld Alfred  

Schütz en Harold Garfinkel, die van de sociale wetenschap een „verslag van een verslag‟ 

maken of een „construct van een construct‟. De sociale wetenschap neemt hier de 

conceptualisering van de „Lebenswelt‟ door de sociale actor zelf als fundament. Dat deze 

„Lebenswelt‟ niet zomaar gegeven en door de wetenschap voor lief te nemen is („taken for 

granted‟), blijft bijvoorbeeld bij Schütz buiten beschouwing (ETP, pp. 299-300). 
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Het gaat hier om kennis die voortkomt uit onze vertrouwdheid met de (sociale) 

wereld zelf. We weten in zekere zin altijd reeds wat het betekent om een bepaalde 

sociale positie in te nemen of een bepaalde rol te spelen. Deze betekenissen zijn 

echter veelal verzwegen en impliciet. De fenomenologie probeert deze 

betekenissen expliciet te maken, te articuleren, en we zouden haar als kennis dus 

ook internalistisch en descriptief kunnen noemen. 

 Wat deze kennis eigenlijk beschrijft, en wat haar tevens „doxisch‟ maakt, is 

de resonantie tussen de interne structuur en wat door de structurering van die 

structuur als werkelijkheid verschijnt. De werkelijkheid die de fenomenoloog 

voetstoots aanneemt is uiteindelijk geconstrueerd door een subject dat zelf niet 

universeel en eeuwig is, maar op zijn beurt weer is gestructureerd (zoals de 

habitus) door de structuur van de werkelijkheid; en die structuur kunnen we 

bijvoorbeeld economisch, cultureel of sociaal analyseren en onderzoeken.  

 Deze werkelijkheid nu, de structurerende, zouden we de werkelijkheid van 

de structuralist kunnen noemen. De structuralist richt daarmee zijn theoretische oog 

heel anders dan de fenomenoloog. De structuralist, of „objectivist‟ in de woorden 

van Bourdieu,
193

 breekt met de doxa, de werkelijkheid van de fenomenoloog, om 

datgene bloot te leggen wat er in de doxa verondersteld is, namelijk de „harmonie 

préétablie‟ tussen subject en object, die de naïeve en natuurlijke ervaring van dat 

object mogelijk maakt, en daarmee de doxische kennis. Het zijn niet de 

verschillende elementen die we in de werkelijkheid waarnemen wier betekenis ons 

zekere kennis geeft, en ook zijn het niet de patronen die de man van ervaring en 

ondervinding zelf ontwaart in zijn leefwereld. Dit zijn vaak rationaliseringen (soms 

ideologisch gekleurd) die beantwoorden aan een andere structuur die pas door een 

(objectiverende) wetenschap blootgelegd kan worden (economie, psychoanalyse). 

 Deze eerste breuk stelt zo een duidelijk onderscheid in tussen het 

praktisch-empirische en het theoretische. De structuralistische, objectivistische 

kennis onderscheidt zich als de ware theoretische kennis van de fenomenologische, 

                                                 
193  De structuralistische hermeneutiek is een speciale vorm van de ruimere klasse van kennis die  

Bourdieu „objectivistisch‟ noemt; zie ETP, p. 234 en OTP, p. 3. Dat het structuralisme met als 

voortrekker Lévi-Strauss zich maar moeilijk laat definiëren is te lezen in de bundel 

Structuralisme. Voor en Tegen, waarin het structuralisme als vernieuwende oriëntatie in tal 

van wetenschappen besproken wordt, zonder dat het zich als een bepaalde leer laat 

omschrijven. Als we Bourdieu volgen dan hebben al de structuralistische tendensen in elk 

geval gemeen dat ze – zeer Platonisch – aan de doxa voorbij gaan en een objectievere kennis 

zoeken.  
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die zo als een soort ervaringskennis achterblijft. Het niveau van de 

fenomenologische ondervinding kan niet anders dan onbetrouwbare, onvaste doxa 

opleveren, omdat het de voorwaarde voor haar kennis – noodzakelijkerwijze – 

buiten zicht houdt. Voor de structuralist is het duidelijk, zoals de semiologie in lijn 

van Saussure leert, dat we een bepaald teken (een woord, een praktijk of een 

cultureel artefact bijvoorbeeld) slechts begrijpen omdat we het vanuit eenzelfde, of 

tenminste overlappende culturele achtergrond decoderen als waarin het 

geëncodeerd is.
194

 Willen we die culturele achtergrond beschrijven dan heeft dit per 

definitie een vervreemdend effect, zeker als we bijvoorbeeld de objectieve 

structuren blootleggen die in ons handelen in en onze perceptie van de leefwereld 

verondersteld zijn. Deze theoretische kennis geeft ons een externalistische kijk op 

de praktijken die we internalistisch beleven en in die beleving zinvol zijn. De 

fenomenologie is internalistisch in tegenstelling tot het externalistische 

objectivisme. Deze breuk maakt de twee modaliteiten van theoretische kennis 

onverzoenbaar.
195

 

Bourdieu neemt geen genoegen met deze situatie waarin de verhouding 

tussen internalisme en externalisme niet geduid kan worden. Bovendien houdt de 

kritiek op het externalisme vaak in dat men de sociale wetenschap opgeeft – 

althans de wetenschappelijke variant ervan – en weer terugkeert naar een sociale 

fenomenologie, een internalistische essayistiek. Om de wetenschap te redden 

hebben we een derde vorm van theoretische kennis nodig die de grenzen van de 

objectieve kennis beschrijft die besloten liggen in de voorwaarden om tot 

                                                 
194  LSP, p. 26; In ETP (p. 240) vinden we hier een mooie grafische weergave van. We kunnen bij  

die culturele achtergrond van waaruit men decodeert/encodeert natuurlijk heel goed aan 

Goffman‟s „frame analysis‟ denken, een auteur die Bourdieu via Le sens commun ook in 

Frankrijk en in het Frans trachtte te verspreiden. Zie bijvoorbeeld de uitgave van o.a. La mise 

en scène de la vie quotidienne. 
195  Een voorbeeld van de vaak vijandige relatie tussen beide theoretische kenwijzen kunnen we  

lezen in hoofdstuk 7 van Roger Scrutons Sexual Desire, waarin hij „The Science of Sex‟ 

bespreekt. Vooral de sociobiologische en sociologische benadering bij monde van Edward 

Osborne Wilson en Pierre van den Berghe worden genadeloos neergesabeld. Na een geciteerd 

fragment uit het werk van deze laatste auteur, merkt Scruton op: „A research grant that 

permits one to spend the summer in a vacation club, and to call the resulting diary 

“sociology”, is clearly not to be sneezed at. It is evident, however, that the observer is either 

humourless or alienated.‟ Roger Scruton, Sexual Desire, p. 189. Bits of geestig? Dat hangt 

waarschijnlijk van de instemming van de lezer af. Ons gaat het er hier niet om welke van de 

twee soorten kennis het meest aangewezen is om seksueel verlangen te analyseren (en of de 

academische fondsen wel verstandig aangewend worden), maar om te tonen dat de twee 

perspectieven elkaar niets te bieden hebben. Scruton verwijt het externalistisch standpunt 

eigenlijk dat het niet internalistisch is. 
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dergelijke objectieve kennis te komen. In de Esquisse noemt Bourdieu deze derde 

vorm nog „praxeologische‟ kennis, maar in de Outline en Le sens pratique  noemt 

hij deze kennis „science of practice‟, „theory of practice‟ of „logique de la 

pratique‟.
196

 

 Deze derde graad van theoretische kennis onderwerpt de objectivistische 

kennis eigenlijk aan eenzelfde onderzoek als waar de fenomenologie aan werd 

onderworpen door het objectivisme: wat zijn de voorwaarden om tot 

objectivistische kennis te komen, wat is er verondersteld? 

 Het belangrijkste dat Bourdieu opmerkt, onder verwijzing naar Nietzsches 

kritiek op de idealistische filosofie, is dat het objectivisme de breuk met de 

praktische kennis thematiseert en dramatiseert. Sinds Plato wordt de „skolè‟ 

verheerlijkt die tot ware kennis zou leiden, omdat de vrije man niet zoals de 

beroepsredenaar moet dingen naar de gunst van zijn toehoorders. In de Theaetetus 

worden de redenaars in de rechtbank als slaven geportretteerd. Ze dingen naar de 

gunst van hun meester die het oordeel in handen heeft: 

Tegenover hun meester die daar vóór hen zit, die de uitspraak in handen 

heeft, zijn zij slechts slaven, die het aan de stok hebben met een medeslaaf. 

Nooit loopt de discussie over iets onverschilligs, altijd staat het eigen 

belang op het spel, dikwijls zelfs het leven. Dat alles draagt er dan ook toe 

bij, hen heftig en doortrapt te maken, mensen die de kunde verstaan hun 

meester te vleien met het woord, en met de daad om de tuin te leiden; 

kleine zielen, verwrongen zielen. Groei, oprechtheid, onafhankelijkheid: 

dat alles heeft hun slavernij-van-jongs af hun immers ontnomen, door hen 

te dwingen tot verdraaide praktijken. Hun nog weke zielen overstelpten ze 

met gevaren en verschrikkingen; en daar ze niet bij machte waren hieraan 

met rechtvaardigheid en waarheid het hoofd te bieden, hebben ze zich dan 

ineens naar leugen, naar wederzijdse krenking toegekeerd. Ze zijn zich in 

alle bochten gaan wringen, zijn verminkt geraakt, zodat hun geest, wanneer 

ze van knaap man zijn geworden, ten slotte niets gaafs meer bezit: dan zijn 

ze slim en knap geworden, menen ze. Daar heb je het portret van die lui, 

Theodorus. Wat zullen we nu doen voor de leden van ons koor?
197

 

 

In tegenstelling tot deze slaven zijn de leden van het koor van Socrates en 

Theodorus echt vrij, maar wereldvreemd. Wereldse zaken interesseren hun niet, ze 

weten niets van „politieke kliekjes‟ en dromen niet van de salons van de macht. 

Sterker nog, de filosoof „weet zelfs niet dat hij dat alles niet weet; als hij zich van 

                                                 
196  ETP, p. 235; OTP, p. 4; LSP, p. 47. 
197

  Plato, Theaetetus, 172e-173b. 
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die dingen ver houdt, is het niet om daarmee succes te oogsten.‟
198

 Hoe 

geloofwaardig deze laatste opmerking nog is als hij zo expliciet door 

Socrates/Plato wordt beleden, laten we in het midden. Het echte idealisme begint 

pas ná deze opmerking, wanneer Plato lyrisch wordt over de onthechte geest:  

Nee, in werkelijkheid is alleen zijn lichaam in de staat gevestigd en 

aanwezig; zijn geest echter, die dat alles voor gering, ja, voor niets houdt 

en het versmaadt, zweeft overal heen: zowel, naar het woord van Pindarus 

onder de aarde waarvan hij het oppervlak meet, als boven de hemel waar 

hij de sterren bestudeert. De totale natuur van elk wezen in zijn geheel 

onderwerpt hij aan een totaal onderzoek – maar zonder af te dalen naar een 

van de vlak nabij gelegen dingen.
199

   

 

Het structuralisme dat bij Bourdieu model staat voor het hele objectivisme heeft 

met dit laatste in elk geval gemeen dat het werkelijke een (soms imperfecte) 

afspiegeling van de structuur is. Hoewel de structuralist de empirie misschien 

nodig heeft om via inductie tot het model te komen en niet rechtstreeks „boven de 

hemel‟ kan schouwen, verliest die empirie in zekere zin haar werkelijkheid vanaf 

het moment dat de structuur gevat is. Vanaf dat moment spreken we van kleine 

afwijkingen van of variaties op het model. 

 Deze passage uit Theaetetus, die verder gaat met de anekdote – of liever: 

de filosofische parabel – van Thales en het Thracische meisje, verwoordt heel goed 

„de geest van de filosofie‟ zoals we die in veel inleidingen uiteengezet zien. Niet 

zelden wordt de „ware filosofie‟ vervolgens nog eens afgezet tegen de wetenschap, 

die in haar wetenschappelijk bedrijf eigenlijk nog „te werelds‟ is. De echte filosoof 

zou zoals de fenomenoloog het universele in het particuliere moeten kunnen zien, 

zonder daar het empirische en statistische bedrijf bij nodig te hebben. Bourdieu 

haalt de Theaetetus echter aan om een sprong te maken naar een derde theoretische 

beschouwingsgraad, niet om terug te vallen in de eerste. 

 Wat de objectivistische theorie namelijk letterlijk „scholastisch‟ maakt, is 

de voorwaarde die zij aan haar kennis stelt, de „skolè‟. Bourdieu merkt op dat de 

verheerlijking en waardering van die vrije tijd het de filosoof moeilijk maakt om de 

tijdsdimensie – de zandloper of de waterklok – waardoor alle praktisch handelen 

gekenmerkt is, anders dan negatief te denken.
200

 Tegelijkertijd is elke filosoof of 

                                                 
198  Ibidem, 173e. 
199  Plato, Theaetetus, 173e-174a. 
200  Pierre Bourdieu, LSP, p. 47. 
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wetenschapper, hoeveel vrije tijd hij ook heeft, op zijn beurt toch gebonden aan een 

tijdsdimensie; aan de eeuw waarin hij geboren is, of aan de hem toegemeten tijd 

van leven of van werken. Het „sujet de connaissance, sujet pur, sans volonté, sans 

douleur, libéré du temps‟ dat Nietzsche in Zur Genealogie der Moral oproept, is 

inderdaad een fictie.
201

 Nietzsche en de nietzscheanen mogen een punt hebben dat 

de wetenschap niet vrij is van het perspectivisme, Bourdieu is zelf toch teveel 

wetenschapper (en „antifilosoof‟) om het externalistische standpunt zomaar als een 

particulier perspectief af te voeren. De wetenschap brengt ons met haar methode 

dichter bij het universele, hoeveel bias en bijziendheid er ondanks (en soms als 

gevolg van) die methode toch in kan sluipen. Bourdieu probeert met de 

problematisering van het structuralisme echter een stap vooruit te komen, en richt 

zich op het feit dat de tijdloosheid een eigenschap van de structuralistische 

modellen zelf is. 

 Modellen die het handelen beschrijven in schema‟s kunnen de 

tijdsdimensie die wezenlijk onderdeel is van het handelen niet weergeven. De 

objectivistische methode zelf laat dit niet toe, en daarom moet deze theoretische 

methode zichzelf reflexief tot onderwerp nemen en zich afvragen welke 

vertekening dit geeft in haar resultaten, en wat haar grenzen zijn. De breuk met de 

objectivistische theorie maakt ruimte voor „a science of the dialectical relations 

between the objective structures to which the objectivist mode of knowledge gives 

access and the structured dispositions within which those structures are actualized 

and which tend to reproduce them.‟
202

 

 De derde graad van theoretische kennis bestudeert zodoende de dialectiek 

tussen de internalistische en externalistische beschrijving van de eerste twee 

kenwijzen. Deze drie verschillende graden van theoretische kennis kunnen we 

misschien herkennen in de verschillende manieren om etnologisch onderzoek te 

voeren. De methode van de eerste, fenomenologische graad is de participerende 

observatie. De etnoloog woont gedurende langere tijd bij de te bestuderen stam en 

probeert zoveel mogelijk zijn eigen disposities te vergeten en de zin van de zeden 

en gebruiken van binnenuit te beschrijven. De objectivist zal zich in het werkveld 

als observator opwerpen. Hij zal alles nauwkeurig noteren en in de avonduren als 

de laatste indiaan is gaan slapen zijn statistiek doen, waarmee hij patronen en 

                                                 
201  Pierre Bourdieu, LSP, p. 48. 
202  Pierre Bourdieu, OTP, p. 3. 
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regelmatigheden ontdekt die de stamleden volgen, zonder het te weten. Deze 

objectivistische „regel‟ gaat echter voorbij aan het feit dat het handelen 

fundamenteel praktisch is, en dus getekend is door noodzakelijkheden en de 

tijdelijkheid die de objectivist in zijn „vrije‟ beschouwing uit de theorie heeft 

gelaten. De reflexieve etnoloog is zich van deze theoretische bias bewust, en weet 

dat de structuur die de objectivist heeft ontdekt steeds opnieuw gereproduceerd 

moet worden door de leden van de stam die soms hun eigen redenen kunnen 

hebben om af te wijken van de norm. In plaats van een „intellectualocentrisme‟ 

zoals Bourdieu het objectivisme negatief karakteriseert, moet vooral de sociale 

wetenschap haar ongeanalyseerde verhouding tot haar object in rekening brengen, 

wil ze de regelmatigheden die ze in de praktijken ontdekt niet tot de regels 

promoveren waarnaar de praktijk van mensen zich zou richten. 

(…) ce serait déjà un progrès considérable si l‟on faisait précéder tout 

discours savant sur le monde social d‟un signe qui se lirait “tout se passe 

comme si…” et qui, fonctionnant à la façon des quantificateurs de la 

logique, rappellerait continûment le statut épistémologique du discours 

savant.
203

 

   

Nogmaals: Bourdieu wil het objectivisme niet als een vergissing op triomfantelijke 

wijze overboord gooien, waartoe een populaire uitleg van Nietzsches denken soms 

aanleiding geeft. Wel moeten we de grenzen van het objectivisme in het oog 

houden, en die grenzen komen voort uit de specifieke positie die de wetenschapper 

inneemt en de noodzakelijke vervorming van zijn object die de wetenschappelijke 

methode impliceert. Voor Bourdieu is het buiten beschouwing laten van 

„tijdsrelaties‟, de duur, het tempo of ritme van een handeling hierin een essentieel 

punt. Hij werkt dit punt uit in een exemplarisch voorbeeld dat centraal staat in de 

hier besproken werken, en dat nu onze aandacht verdient. 

                                                 
203  Pierre Bourdieu, LSP, p. 49. 
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§2 Het „Essai sur le don‟ 

 

Het Essai sur le don is niet alleen voor Bourdieus voorbeeld van belang, maar het 

blijkt een beslissende stap te zijn voor de antropologie en de sociale 

wetenschappen. Althans die indruk wekt het volgens Lévi-Strauss, die er vooral 

een belofte in leest van een grote wetenschappelijke vooruitgang die ons het 

Novum Organum van de twintigste-eeuwse sociale wetenschappen zal brengen.
204

 

Uiteindelijk zal zijn eigen structuralistische methode de weg banen voor „une vaste 

science de la communication‟, en betreurt Lévi-Strauss het dat het bij Mauss 

slechts bij een opmaat, een aanzet of „esquisse‟ blijft.
205

 

 Wanneer we het essay van Mauss openslaan dan kunnen we ons ook 

vandaag nog vinden in het enthousiasme dat deze tekst steeds oproept. Ondanks het 

indrukwekkende notenapparaat is de lectuur aantrekkelijk door de zelden geziene 

eenheid die de theorie lijkt te brengen in de culturen van vreemde volkeren, de 

klassieke culturen, wereldreligies en de eigen tijd. In het laatste hoofdstuk van zijn 

Essai concludeert Mauss dat hij in zijn eigen tijd een terugkeer ziet naar het 

principe van de gift, namelijk in de organisatie van de sociale zekerheid en in 

coöperatieve verzekeringskassen. Mauss juicht deze ontwikkeling toe en ziet hoe 

een archaïsche inspiratie ons de weg wijst tussen de uitersten van een louter 

individualistische organisatie (liberalisme), en een té genereuze en daarmee 

vernederende organisatie (communisme). Ook zonder deze „morele conclusies‟ 

blijft de theorie van Mauss echter interessant voor ons. Mauss betoont zich een 

kamergeleerde die, anders dan het cliché doet vermoeden, heel de wereld en de 

wereldgeschiedenis onder handbereik heeft. Hij doet voor zijn essay een groot 

beroep op Argonauts of the Western Pacific van Malinowski, dat een tweetal jaren 

eerder verscheen, en waarvan Mauss een aantal waarnemingen heeft weten te 

extrapoleren en tot theorie te vormen. 

 Mauss is geïnteresseerd in wat hij het „système des prestations totales‟ zal 

noemen. Het gaat hier om een systematische collectieve uitwisseling van goederen 

en diensten. Niet als een louter economisch fenomeen, maar breder, het vormt een 

geheel van „phénomènes sociaux “totaux”‟ waarin het economische, materiële, 

                                                 
204  Claude Lévi-Strauss, „Introduction sur l‟oeuvre de M. Mauss‟, p. xxxvii [voortaan IMM]. 
205  Ibidem, pp. xxxv-xxxvi. 
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juridische, esthetische en religieuze samenvloeien.
206

 Hoewel het in eerste instantie 

om vrijwillige geschenken gaat, zijn ze bij nader inzien vaak op strikte wijze 

omschreven en voorgeschreven. Geen uitwisseling van vrijwillige geschenken dus, 

maar een kringloop, een systeem van uitwisseling. 

 De manifeste vormen van dit systeem zijn zeer divers, denk bijvoorbeeld 

aan allerlei rituele festiviteiten rond jaarfeesten of begrafenissen en geboortes, of 

het „geven of kopen‟ van vrouwen.
207

 Het meest tot de verbeelding spreekt evenwel 

de „potlatch‟, het evenement dat ik hier met Wolters‟ woordenboek het liefst als 

„indianenfeest‟ zou willen vertalen. Waar de normale rituele uitwisseling nog het 

karakter van arbeidsdeling kan hebben, waarbij de ene groep in een informele 

ruileconomie met de andere leeft, toont de „potlatch‟ (en bij Malinowski‟s 

Melanesiërs de „kula‟) aan dat er iets anders op het spel staat. Mauss zegt expliciet 

dat zijn systeem van uitwisseling der giften niet als een primitieve ruileconomie 

begrepen moet worden, die vooraf zou gaan aan de geldeconomie (en waarin het 

„gereed geld‟ in nóg een latere ontwikkelingsfase vervangen zou kunnen worden 

door krediet).
208

 De „potlatch‟ toont ons duidelijk dat er geen economische logica 

aan de gift ten grondslag ligt. Het gaat hier in eerste instantie om een sterk 

geritualiseerde uitwisseling tussen stammen waarin de eer van de groep op het spel 

staat. Die uitwisseling is derhalve voorbehouden aan de officiële representanten 

van de stammen. In afgeleide vormen herhaalt deze uitwisseling zich op allerlei 

niveaus binnen de gemeenschap, tussen fracties of families. Deze uitwisseling is 

een soort competitie in vrijgevigheid waarbij degene die het meeste geeft de 

winnaar is. Soms leidt dit letterlijk tot de vernietiging van het eigen bezit, de 

ultieme manier om te tonen dat je er afstand van kan doen. Daarbij plaats je jezelf 

ook buiten de economische logica die altijd nog verondersteld kan worden bij grote 

cadeau‟s, en die uitgaat van een ruil.  

Dans un certain nombre de cas, il ne s‟agit même pas de donner et de 

rendre, mais de détruire, afin de ne pas vouloir même avoir l‟air de désirer 

qu‟on vous rende. On brûle des boîtes entières d‟huile d‟olachen (candle-

fish, poisson-chandelle) ou d‟huile de baleine, on brûle les maisons et des 

                                                 
206  Vergelijk Marcel Mauss, „Essai sur le don. Forme et raison de l‟échange dans les sociétés  

archaïques‟, pp. 147, 151 en 204-205 [voortaan DON]. 
207  Alb. C. Kruyt wijst er in zijn studie Koopen in midden Celebes op dat het „kopen‟ van  

vrouwen in deze streken helemaal niet zo barbaars hoeft te zijn als we geneigd zijn te denken. 

Zie Alb. C. Kruyt, Koopen in midden Celebes, pp. 174-178. 
208  Marcel Mauss, DON, pp. 199-200. 
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milliers de couvertures ; on brise les cuivres les plus chers, on les jette à 

l‟eau, pour écraser, pour „aplatir‟ son rival. Non seulement on se fait ainsi 

progresser soi-même, mais encore on fait progresser sa famille sur l‟échelle 

sociale.
209

 

 

We denken bij deze uitwisseling misschien aan de Griekse „leitourgia‟, of de 

spelen die in het oude Rome uit privé-gelden gefinancierd werden. Lévi-Strauss 

geeft mooie eigentijdse voorbeelden, zoals de grote investeringen in 

kerstversiering, kerstcadeaus en -kaarten die door hun prijs of originaliteit niet 

zelden ook een agonistisch effect hebben.
210

 De bedragen die soms met de 

buitenverlichting gemoeid zijn, doen denken aan de hierboven vermelde destructie 

van kapitaal. Ook de specifieke „conspicuous consumption‟ van het casino volgt 

deze logica, wanneer we bedenken dat er een zeker prestige ontleend wordt aan het 

„kunnen verliezen‟; te grote blijdschap om de eventuele winst doet hier natuurlijk 

afbreuk aan. 

 „Potlatch‟ vindt Mauss vooral bij de Noord-Amerikaanse 

indianenstammen, terwijl „kula‟, een verwante vorm, aangetroffen wordt op de 

Trobriand-eilanden van Melanesië. 

M. Malinowski ne donne pas la traduction du mot [kula], qui veut sans 

doute dire cercle ; et, en effet, c‟est comme si toutes ces tribus, ces 

expéditions maritimes, ces choses précieuses et ces objets d‟usage, ces 

nourritures et ces fêtes, ces services de toutes sortes, rituels et sexuels, ces 

hommes et ces femmes, étaient pris dans un cercle et suivaient autour de ce 

cercle, et dans le temps et dans l‟espace, un mouvement régulier.
211

 

            

De „edele handel‟ waar Mauss in navolging van Malinowski‟s „noblesse oblige‟ 

over spreekt,
212

 kunnen we misschien het best begrijpen als wat bekend staat als 

„informele economie‟; als handel waarin niet alleen het economische telt, maar 

waarin voor een groot deel de eigen en andermans eer op het spel staat. In 

tegenstelling tot een louter economische transactie verloopt deze uitwisseling niet 

zo overzichtelijk, en kan er geen abstractie gemaakt worden van de status of het 

verleden van degene die je voor je hebt.
213

 Het is in de „kula‟ ook duidelijk dat de 

                                                 
209  Marcel Mauss, DON, pp. 201-202. 
210  Claude Lévi-Strauss, „Le principe de réciprocité‟, pp. 65-66. 
211  Marcel Mauss, DON, p. 176. 
212  Ibidem, p. 176, voetnoot 2. 
213  Bourdieu zal, zoals we reeds zagen (hoofdstuk 2, §2.1, pp. 82-83) ook een onderscheid maken  
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gift niet zo vrijwillig of vrijblijvend is als doorgaans verondersteld wordt. Wil 

iemand zijn eer niet verliezen, dan moet hij geschenken aanbieden. Sterker nog, 

omdat men altijd al is opgenomen in „de kring‟ en daar niet bewust van af kan zien, 

wordt het achterwege blijven van een geschenk als beledigend ervaren. De andere 

partij heeft overigens ook geen andere keus dan het geschenk te aanvaarden, want 

weigeren zou ook een belediging impliceren. Het aanvaarden van het geschenk is 

tevens het aannemen van een uitdaging, want nu moet er ook een tegengift volgen, 

een geschenk dat bovendien niet te min mag zijn, wil men de eigen waardigheid 

niet verliezen. Het is een spel dat oneindig en over verschillende generaties 

doorgespeeld kan worden, en dat zonder prijskaartjes gespeeld wordt. Er worden 

geen precieze berekeningen gemaakt van hoeveel gekregen en gegeven werd, maar 

toch zal dat evenwicht nooit grondig verstoord worden, het volgt de logica van „l‟a-

peu-près‟ zoals we reeds bij Bourdieu zagen.
214

 

De verplichtingen om te geven, te ontvangen en terug te geven wordt in het 

dagelijks leven niet, of maar halfbewust, als een kring ervaren. Het is eerder 

„comme les échanges de coups‟ in een bokswedstrijd, zoals Bourdieu met een 

beeld van Mead zegt. Elke stellingname of actie van de tegenstander leidt tot een 

nieuwe positiebepaling en een bezonnen respons. Lévi-Strauss schetst ons het 

mooie beeld van een voordelig Zuid-Frans restaurant, waar de dagschotel altijd met 

eenzelfde karaf landwijn geserveerd wordt. Waar het eten ieders persoonlijke 

aangelegenheid is, vervult de wijn vooral een sociale functie. Je schenkt eerst je 

buurman in, die nochtans een eigen karaf heeft, ook wanneer deze buurman een 

wildvreemde voor je is. 

Ces deux étrangers sont exposés, pour un court espace de temps, à vivre 

ensemble. Sans doute, pas aussi longtemps, ni aussi étroitement, qu‟à 

l‟occasion du partage d‟une cabine de transatlantique ou de wagon-lit: 

mais, pour cette raison aussi, la culture s‟est moins soucié de définir un 

protocole. Rien ne saurait empêcher une imperceptible anxiété de poindre 

dans l‟esprit des convives, à base d‟ignorance de ce que la rencontre peut 

                                                                                                                            
tussen een zakelijke economie en een „economie de la bonne foi‟. In die eerste wordt de 

transactie helemaal losgesneden uit het gewone leven – business is business – terwijl de 

tweede integraal deel uitmaakt van het gewone leven. Zie verder ook hoofdstuk 6, §2, pp. 208 

e.v. 
214  Veel van wat anderen – zoals Bourdieu – zullen thematiseren is in Mauss‟ tekst al in de marge  

aanwezig. „Le “temps” est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation‟, schrijft Mauss 

bijvoorbeeld op p. 199 (DON), maar hij werkt dit niet echt uit. Voor Bourdieu zal de 

berekening en de exactheid, en het wegvallen van het tijdsinterval essentieel zijn voor het 

onderscheid dat hij maakt tussen de gift-economie en de autonome, economische economie. 



 §2 Het „Essai sur le don‟ 

 

 

133 

annoncer de menus désagréments. La distance sociale maintenue, même si 

elle ne s‟accompagne d‟aucune manifestation de dédain, d‟insolence ou 

d‟agression, est, par elle-même, un facteur de souffrance, en ce sens que 

tout contact social comporte un appel et que cet appel est un espoir de 

réponse. C‟est de cette situation fugace, mais difficile, que l‟échange du 

vin permet la résolution. Il est une affirmation de bonne grâce, qui dissipe 

l‟incertitude réciproque; il substitue un lien à la juxtaposition. Mais il est 

aussi plus que cela: le partenaire, qui était en droit de se maintenir sur la 

réserve, est provoqué à en sortir; le vin offert appelle le vin rendu, la 

cordialité exige la cordialité. La relation d‟indifférence, à partir du moment 

où l‟un des convives décide d‟y échapper, ne peut plus jamais se 

reconstituer telle qu‟elle était; elle ne peut plus être, désormais, que de 

cordialité ou d‟hostilité: on n‟a pas la possibilité, sans insolence, de refuser 

son verre à l‟offre du voisin. Et l‟acceptation cascade de menus liens 

sociaux s‟établissent, par une série d‟oscillations alternées, selon lesquelles 

on s‟ouvre un droit en offrant, et on s‟oblige en recevant, et, dans les deux 

sens toujours, au delà de ce qui a été donné ou accepté.
215

 

 

Eens dat de openingszet gedaan is, is de situatie niet meer onverschillig, hoewel er 

van neutrale onverschilligheid nooit echt sprake was, want Lévi-Straus spreekt met 

zwierige pen van „une imperceptible anxiété‟. Met het „ijs dat gebroken wordt‟ 

bedoelen we misschien wel de „ijzige stilte‟ die iets benauwends en bedreigends 

heeft, telkens wanneer we – zonder groet of blik van verstandhouding – dicht bij 

vreemde mensen in de buurt zijn. Lévi-Strauss merkt ook op dat degene die de 

openingszet doet aanvankelijk een groot risico neemt, het risico om genegeerd of 

afgewezen te worden. Maar dit waagstuk wordt later beloond, want eens dat de 

kring op gang gebracht is, speelt het groter sociaal gemak dat hij heeft getoond in 

zijn voordeel. Deze situatie is op micro-niveau een „totaal sociaal feit‟ waarin het 

psychische, sociale en economische in één gebaar samengebracht worden. 

 Je zou het aanbieden van de wijn ook louter als een bewijs van goede 

manieren kunnen zien, of van levenskunst, net zoals je in de kerstversiering een 

louter esthetische of eventueel religieus-esthetische uiting ziet. Met de introductie 

van het sociale, lijken dergelijke analyses echter iets onverantwoord essentialistisch 

te krijgen, of zelfs reductionistisch. Alsof een bepaalde, en zelf onverklaarde hang 

naar esthetiek een voldoende grond zou zijn om de versiering te verklaren. Het feit 

dat de buren of andere steden ook „iets doen‟ rond de kerstperiode, speelt toch 

minstens mee in de overwegingen die uiteindelijk tot de versiering leiden. Het 

                                                 
215  Claude Lévi-Strauss, „Le principe de réciprocité‟, p. 69-70. 
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„totaal sociaal feit‟ is zelf niet zozeer een reductionisme, maar herinnert aan de 

complexiteit van oorzaken en redenen die er in elk handelen vervat ligt.
216

  

 Lévi-Strauss maakt in het begin van zijn „kleine drama‟ een onderscheid 

tussen de functie van het eten en van de wijn. Het eerste is vooral functioneel in 

deze omgeving, terwijl het tweede van de orde van de eer is, die net als de 

verplichting om te geven bij Mauss een collectieve en symbolische dimensie heeft. 

La vie matérielle et morale, l‟échange, y fonctionnent sous une forme 

désintéressée et obligatoire en même temps. De plus, cette obligation 

s‟exprime de façon mythique, imaginaire ou, si l‟on veut, symbolique et 

collective: elle prend l‟aspect de l‟intérêt attaché aux choses échangées: 

celles-ci ne sont jamais complètement détachées de leur échangistes; la 

communion et l‟alliance qu‟elles établissent sont relativement 

indissolubles. En réalité, ce symbole de la vie sociale – la permanence 

d‟influence des choses échangées – ne fait que traduire assez directement la 

manière dont les sous-groupes de ces sociétés segmentées, de ce type 

archaïque, sont constamment imbriqués les une dans les autres, et sentent 

qu‟ils se doivent tout.
217

 

 

De uitwisseling smeedt „haast onverbrekelijke‟ banden tussen mensen, en maakt 

dat ze toegewezen zijn op elkaar. Het belang dat de uitgewisselde zaken door een 

collectieve en symbolische investering hebben, maakt dat een uitwisseling nooit 

onschuldig is, maar dat er altijd veel op het spel staat (namelijk de eer). Mauss 

vertaalt het mythische en imaginaire van de primitieve samenlevingen hier als 

collectief en symbolisch, en daarmee herkennen we ook een beeld van de 

hedendaagse samenleving. Mensen zijn voor elkaar zichtbaar doordat ze zich 

tooien met tekens die collectief betekenis hebben, en die aangeven welke plaats ze 

in die samenleving innemen. Zonder deze tekens zouden ze „verdwijnen‟ omdat 

mensen in zekere zin „alleen maar in elkaars ogen kunnen bestaan‟. 

Het is tot nu toe nog niet erg duidelijk wat Bourdieu bedoelt wanneer hij 

zegt dat Mauss op een andere graad van theoretische kennis werkt dan Lévi-

Strauss. Mauss spreekt immers geregeld over „het systeem van uitwisseling‟, 

hetgeen ons toch voorbij de fenomenologische waarneming voert. Tevens blijkt 

Lévi-Strauss een uitstekend fenomenoloog te zijn, die ons Mauss‟ theorie in rake 

waarnemingen uiteen kan zetten. Bourdieu verwijst voor het onderscheid tussen de 

                                                 
216  Het sociale zelf kan natuurlijk ook – reductionistisch – als een allesoverheersende reden  

worden opgeworpen, de reden waarin alle andere uiteindelijk geworteld zijn.  
217  Marcel Mauss, DON, p. 194. 
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twee – dat vooral door Lévi-Strauss zelf gemaakt wordt – naar diens „Introduction 

à l‟oeuvre de M. Mauss‟ in de bundel Sociologie et Anthropologie. 

 Mauss blijft op de drempel staan van de wetenschappelijke vooruitgang 

waar Lévi-Strauss van droomt. Talrijke opmerkingen over „het systeem van 

uitwisseling‟ wijzen in de goede richting, namelijk naar een structuur waarin de 

waarneembare elementen van de uitwisseling – geven, ontvangen en teruggeven – 

hun eenheid en zin krijgen. De circulatie van geschenken blijft op gang dankzij de 

structuur die maakt dat ze in betekenisvolle relatie tot elkaar staan. Deze structuur 

levert niet alleen de betekenis (symbolisch en collectief) van concrete objecten die 

uitgewisseld worden, maar ook die van immateriële zaken als de waardigheid van 

bepaalde posities, privileges etc. Om die totale kringloop recht te kunnen doen 

moet men volgens Lévi-Strauss niet bij de elementen van die kringloop zelf blijven 

om zo te trachten de kringloop vanuit die delen op te bouwen, maar men moet de 

uitwisseling zelf, het geheel zelf als het meest fundamenteel beschouwen. Mauss 

onderkent dit in zijn Essai sur la magie, wanneer hij zegt dat „l‟unité du tout est 

encore plus réelle que chacune des parties‟, maar in het Essai sur le don richt hij 

zich weer te sterk op het niveau van de elementen.
218

 

 Nu is het voor Mauss niet meteen duidelijk waarom een vrij gegeven 

geschenk een verplichting impliceert om iets terug te geven, of zelfs maar om het 

te aanvaarden. Doordat hij zijn blik blijft richten op de elementen van de 

uitwisseling, missen die elementen de energie om in circulatie te treden: „il lui faut 

ajouter au mélange une quantité supplémentaire qui lui donne l‟illusion de 

retrouver son compte. Cette quantité, c‟est le hau.‟
219

 Deze sprong naar een 

inheemse theorie die de verplichting tot reciprociteit schraagt, vinden we in een 

tweede paragraaf („L‟esprit de la chose donnée‟) van het openingshoofdstuk van 

Mauss‟ Essai. Bij de Maori gaat men er immers van uit dat het geschenk iets van 

de ziel van de gever met zich meedraagt, en deze lading zorgt ervoor dat het 

geschenk altijd weer terug wil keren naar de gever. De „hau‟ zoals dit stukje ziel 

genoemd wordt kan overgaan op andere goederen en zo in de vorm van een 

tegengift terugkeren tot het punt of de substantie van origine. 

 Voor Lévi-Strauss is dergelijke kennis van het niveau van de doxa zoals we 

die kennen uit het platoons idealisme. 

                                                 
218  Claude Lévi-Strauss, IMM, p. xxxviii.  
219  Ibidem, p. xxxviii.  
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Le hau n‟est pas la raison dernière de l‟échange: c‟est la forme consciente 

sous laquelle des hommes d‟une société déterminée, où le problème avait 

une importance particulière, ont appréhendé une nécessité inconsciente 

dont la raison est ailleurs.
220

 

 

Wie de werkelijke reden voor de uitwisseling wil vinden moet zich niet op het 

secundaire fenomeen van de concrete uitwisseling richten, maar de uitwisseling 

zelf als principe zien van het sociale systeem dat autonoom zichzelf in stand houdt. 

Het is de eerste graad van theoretische kennis die als opstapje dient om via een 

kritische, objectieve reflectie tot de onderliggende werkelijke realiteit te komen.
221

 

Omdat de observator van de praktijk of de verslaggever van de inheemse 

reflectie op die praktijk altijd onderdeel zijn van de praktijk, en er altijd – hoe klein 

ook – een invloed op hebben, moet de wetenschapper zich van methodes bedienen 

om de realiteit te objectiveren. Volgens Lévi-Strauss wacht de volkskunde die met 

de grote namen van de generatie voor hem (Frazer, Lévi-Bruhl) nog te speculatief 

was, op „le bon vouloir des mathématiciens‟ om een werkelijk wetenschappelijke 

antropologie te worden.
222

 Het grote voorbeeld en model voor deze ontwikkeling 

vindt hij in de linguïstiek. Sinds Saussure is de taalkunde op de goede weg en ze 

heeft met het werk van Troubetzkoy en Jakobson werkelijk vooruitgang geboekt.
223

 

Deze verschillende wetenschappers lijken een structuralistisch paradigma gemeen 

te hebben. Hoewel het niet eenvoudig is het structuralisme precies te definiëren,
224

                                                 
220  Claude Lévi-Strauss, IMM, p. xxxix. 
221  „Mais, indigène ou occidentale, la théorie n‟est jamais qu‟une théorie. Elle offre tout au plus  

une voie d‟accès, car ce que croient les intéressés, fussent-ils fuégiens ou australiens, est 

toujours fort éloigné de ce qu‟ils pensent ou font effectivement. Après avoir dégagé la 

conception indigène, il fallait la réduire par une critique objective qui permette d‟atteindre la 

réalité sous-jacente.‟ Claude Lévi-Strauss, IMM, p. xxxix.  
222  Claude Lévi-Strauss, IMM, p. xxxvii. 
223  Ton Lemaire besteedt in het tweede hoofdstuk van Claude Lévi-Strauss. Tussen mythe en  

muziek, aandacht aan het ontstaan van de structurele antropologie. Daarbij komen 

achtereenvolgens de Amerikaanse antropologie (Boas en leerlingen), de structurele linguïstiek 

(Saussure, Jakobson) en de Franse sociologie (Durkheim, Mauss) als belangrijkste invloeden 

naar voor. Lévi-Strauss verlaat in 1941 Vichy-Frankrijk om aan de pas opgerichte „New 

School for Social Research‟ les te gaan geven. Daar ontmoet hij onder de vele vluchtelingen 

uit nazi-Europa, Roman Jakobson, met wie hij nauw contact zal hebben. 
224  In de inleiding van Structuralism. A Reader spreekt Michael Lane dan ook over een „mode of  

thought‟, die zich vanzelfsprekend wat minder gemakkelijk laat omschrijven dan een leer of 

een welomlijnde methode. 
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herkent Lévi-Strauss wederom een aanzet tot deze voor de liguïsten zo belangrijke 

methode in het werk van Mauss. 

Là aussi, il s‟agissait de distinguer un donné purement phénoménologique, 

sur lequel l‟analyse scientifique, n‟a pas de prise, d‟une infrastructure plus 

simple que lui, et à laquelle il doit tout sa réalité.
225

 

 

Opnieuw wordt de imperfecte werkelijkheid eigenlijk bepaald door een gavere, 

minder chaotische „infrastructuur‟. De leden van de volkeren die Mauss beschrijft 

hoeven zich niet bewust te zijn van die infrastructuur waarnaar hun handelen zich 

richt, ze hebben misschien zelfs een eigen – mythologische – verklaring voor hun 

handelen, maar de objectieve reden voor hun handelen ligt in het systeem van de 

wederkerigheid. Dat systeem, of dat model waaraan de concrete werkelijkheid 

beantwoordt mag „eenvoudiger‟ zijn dan die werkelijkheid, maar dit betekent nog 

niet dat het systeem zelf niet zeer verfijnd en complex kan zijn. Op dezelfde manier 

is de „langue‟ bij Saussure als taalsysteem zeer geraffineerd, zonder dat de vaak 

grillige realisaties ervan („parole‟) daar afbreuk aan doen. 

 

 

EXCURSUS 2 

Structurele linguïstiek 

 

Een kleine uitweiding omtrent de structurele linguïstiek is hier op zijn plaats, 

omdat daarin belangrijke trekken van Lévi-Strauss‟ methode naar voren komen.
226

 

Ferdinand de Saussure zal met zijn colleges aan het begin van de twintigste eeuw 

een beslissende stap zetten in de vernieuwing van de taalkunde. Deze colleges, 

gegeven tussen 1906 en 1911, worden later door zijn studenten gebundeld en 

uitgegeven als de Cours de linguistique générale. 

 Tot dan toe werd de taalkunde beheerst door de diachrone taalbestudering. 

Met etymologie als een centraal vak probeerde men de diepste betekenislagen van 

onze taal op te delven. Honderd jaar later zijn we gewend aan een synchroon 

paradigma, en komt ons dergelijke wetenschap als „erg negentiende eeuws‟ over. 

                                                 
225  Claude Lévi-Strauss, IMM, p. xxxv. 
226  Voor Bourdieu is het structuralisme van Lévi-Strauss, Jakobson en ook in sommige werken  

van Panofsky bijvoorbeeld niet goed denkbaar zonder het werk van Saussure. Het eerste 

hoofdstuk van Le sens pratique („Objectiver l‟objectivation‟) opent dan ook met een korte 

kritische bespreking van Saussure. 
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De gedachte om de oorspronkelijke betekenis van voornamen of de afkomst van 

bepaalde woorden te ontdekken is nog steeds aantrekkelijk, maar eerder voor de 

literaire of filosofische ziel dan voor de taalwetenschapper. De breuk van de 

taalkunde met het diachrone paradigma hangt samen met belangrijke nieuwe 

inzichten. 

 Ten eerste is betekenis niet meer iets dat op een haast mystieke wijze in de 

woorden zelf gelegen is en door de etymoloog aan het licht gebracht moet worden. 

Het woord of het teken is eerder als het dodenmasker van Agamemnon, dat naar 

verluid door Schliemann ooit bij een antiekhandelaar gekocht werd. Op het 

moment dat de grote archeoloog het masker presenteert ís het ook het 

dodenmasker, maar de band die dat masker (de betekenaar/signifiant) en het echte 

masker (betekende/signifié) met elkaar hebben is zelf arbitrair, ongemotiveerd. Er 

zouden tegelijkertijd verschillende maskers kunnen zijn die allemaal claimen het 

authentieke masker van Agamemnon te zijn, en ook als zodanig behandeld worden. 

Wel, zo is het ook met onze woorden. Het materiële teken zelf (de klank, het 

schrift) is niet los te denken van het betekende (het concept), maar dat wil nog niet 

zeggen dat ze op een natuurlijke manier bij elkaar horen. Een etymologische 

wetenschap die hoopt op een oerbetekenis te stuiten, probeert eigenlijk de 

oorsprong van een arbitraire band te vinden, waarmee die band zijn willekeurigheid 

verliest.
227

 

 Aangezien de betekenis van woorden dus niet definitief diachroon kan 

worden vastgelegd richt een moderne taalwetenschap zich op de synchrone 

bestudering. Betekenis wordt bepaald door de plaats die tekens in een 

betekenissysteem innemen. De waarde van een woord is als de waarde van een 

schaakstuk op een schaakbord. De betekenis is niet gelegen in de eigenschappen 

van het concrete schaakstuk, maar in de relaties die de stukken onderling in het 

schaakspel hebben. Een pion kan tot koningin promoveren, waarbij soms een 

omgekeerde toren moet worden gebruikt, of om het even welk ander object. De 

waarde van het schaakstuk ligt echter niet alleen in de potentiële macht van het 

                                                 
227  Op de congressen voor volkskunde die J.J. Voskuil in Het Bureau beschrijft leeft deze hoop  

nog tot in de jaren zeventig voort in het project van de „Europese atlas‟. Het was de bedoeling 

om via verspreidingskaarten van volksgebruiken in heel Europa de wortels van die gebruiken 

bloot te kunnen leggen, en om zo ook nationale verschillen te legitimeren. Voskuils alter ego 

Maarten Koning komt echter al snel tot de conclusie dat er slechts veranderingen en 

verschuivingen zijn in die gebruiken, en dat het zoeken naar de bron misschien een zekere 

menselijke psychische nood lenigt, maar niet tot wetenschap leidt. 
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stuk, de zetten die het volgens de regels van het spel mag doen, maar is ook 

gelegen in de spelsituatie zelf. Stukken die nog niet „ontwikkeld‟ zijn kunnen bij 

het zogenaamde „herdersmat‟ slechts machteloos toezien. Omdat de taaltekens niet 

op zichzelf een betekenis hebben, maar arbitrair zijn, kunnen we hun betekenis 

slechts differentieel bepalen. Het is maar in een bepaalde context en omdat ze 

opposities vormen met bepaalde andere woorden dat woorden een specifieke 

betekenis krijgen.  

 Nu het taalteken als arbitrair en differentieel bepaald is, kan de linguïstiek 

zich op de studie van het taalsysteem richten, op de langue. In dit systeem ziet 

Saussure twee assen werkzaam, een paradigmatische en een syntagmatische as. 

Roman Jakobson zal deze twee organiserende principes van de langue centraal 

stellen en uitwerken in zijn essay Two Aspects of Language and Two Types of 

Aphasic Disturbances.
228

 Het paradigmatische principe van taal stellen we ons voor 

als een verticale as. De woorden verwijzen arbitrair naar een betekende dat 

eventueel ook door een synoniem opgeroepen zou kunnen worden. Volgens het 

verticale principe selecteren we bepaalde woorden of substitueren we het ene 

woord voor een geschikter synoniem. 

 De syntagmatische as is horizontaal en is het principe dat de woordketens 

op een welgevormde manier aaneensmeedt. De zinsstructuren hebben een bepaald 

grammaticaal patroon zonder welk de zinnen zouden verworden tot een 

betekenisloze brei. Iets van die chaos dient zich reeds aan als een Franstalige ons 

zegt „wanneer u wilt dat doen‟; in plaats van „wanneer u dat wilt doen‟. 

 Onze taal wordt langs de twee assen van Saussure – overeenkomstig de 

principes van Jakobson – dus op twee wijzen georganiseerd. 

1) Combination. Any sign is made up of constituent signs and/or occurs 

only in combination with other signs. This means that any linguistic unit at 

one and the same time serves as a context for simpler units and/or finds its 

own context in a more complex linguistic unit. Hence any actual grouping 

of linguistic units binds them into a superior unit: combination and 

contexture are two faces of the same operation.      

2) Selection. A selection between alternatives implies the possibility of 

substituting one for the other, equivalent to the former in one respect and 

different from it in another. Actually, selection and substitution are two  

faces of the same operation.
229

                                                 
228  Opgenomen in Roman Jakobson & Morris Halle, Fundamentals of Language, 1956. 
229  Ibidem, p. 60. 
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Het is pas langs inductieve weg, via het onderzoek van concrete taaluitingen dat de 

fundamenten van onze taal, de basisprincipes, blootgelegd kunnen worden. 

Jakobson baseert zich voor zijn theorie niet alleen op het werk van Saussure, maar 

hij analyseert ook de vele data die er rond afatische stoornissen verzameld zijn. 

Vooral na de eerste wereldoorlog leverde de ziekenboeg van het oorlogshospitaal 

een schat van informatie. Het is voor de linguïstiek van grote waarde gebleken dat 

de verschillende hersenbeschadigingen en de afatische stoornissen ook 

gedocumenteerd zijn. Jakobson herkent twee grondvormen van afasie: één waarbij 

het selectie- en substitutieprincipe op de paradigmatische as verstoord is 

(„similarity disorder‟), en één waarbij het principe van „combination‟ en 

„contexture‟ op de syntagmatische as slecht werkt („contiguity disorder‟). De eerste 

groep afatici zal grofweg aangewezen zijn op een taal zonder substantieven, terwijl 

in de tweede groep uiteindelijk alleen nog maar substantieven overblijven. In die 

laatste groep vervalt de mogelijkheid om woorden grammaticaal in zinnen te 

binden en te combineren, en uiteindelijk ook – door implosie van de „contexure‟ – 

de mogelijkheid om binnen de woordgehelen de lettergrepen goed bijeen te 

houden, zodat algehele afasie dreigt. 

 Hoewel Jakobson op empirisch-inductieve wijze te werk gaat in zijn afasie-

onderzoek, heeft het structuralistisch resultaat toch ook een idealistisch trekje. Eens 

dat de langue als code een duidelijke structuur heeft waarvan de basisprincipes 

uitgeklaard zijn, is elke taaluiting vervolgens een uitvoering van die code. Saussure 

en Jakobson beschrijven als wetenschappers de partituur en laten de beschrijving 

van de uitvoering aan de fenomenologen over. Uiteindelijk is de betekenis in die 

partituur gelegen. In welke uitvoering die partituur gerealiseerd wordt, is van 

secundair belang.  

 

 

§3 Lévi-Strauss en Bourdieus kritiek op het structuralisme 

 

Lévi-Strauss zal in navolging van deze linguïsten de structuur van 

verwantschapsrelaties onderzoeken, en in een latere periode ook de structuur van 

mythologieën. Als we de verschillende uitwisselingen van geschenken rondom een 

huwelijk in ogenschouw nemen, zo stelt Lévi-Strauss, dan mogen we ervan uitgaan 

dat de stamleden van de verschillende fratrieën onbewust precies het juiste doen. 
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De structuur wordt in hun handelen geïncarneerd zoals wij in ons dagelijks 

taalgebruik elke dag opnieuw de langue herbevestigen. Sterker nog, mochten we 

een vreemde afwijking in het gedrag van de stamleden waarnemen, dan heeft dit 

eerder te maken met onze gebrekkige kennis van de onderliggende structuur, dan 

dat er een verkeerde handeling zou worden gesteld. Op een congres in de jaren 

zeventig over het „strukturalisme‟ vertelt Herman Parret in verband hiermee de 

volgende anekdote: 

Tijdens een van zijn lessen op het Collège de France had Lévi-Strauss bij 

de behandeling van een mythengroep op deduktieve wijze afgeleid, dat op 

een bepaalde plaats het element „vrouw‟ moest worden ingevuld. Een 

antropoloog onder zijn gehoor, die veldwerk in het betreffende gebied had 

verricht, maakte hem erop opmerkzaam, dat hij „man‟ had gevonden. Lévi-

Strauss voelde zich daardoor niet op de vingers getikt: voor hem was dit 

alleen een kwestie van transformatie of het anders formuleren van een 

bepaalde funktie.
230

 

 

De infrastructuur kan blijkbaar zelf al heel wat transformatieregels bevatten, die 

door de inheemse bevolking onbewust als een vertrouwde evidentie worden 

toegepast. De observerende wetenschapper moet in deze transformaties vaak zijn 

weg nog vinden, maar geduldige waarneming, gecombineerd met statistiek zal hem 

uiteindelijk de regel doen ontdekken die aan de basis ligt van de waargenomen 

regelmatigheid. 

De verwachting die Lévi-Strauss koestert ten aanzien van de 

structuralistische methode in de sociale wetenschap is zeer groot. Net zoals in de 

linguïstiek de universele fundamenten worden blootgelegd weet Lévi-Strauss door 

te dringen tot de echte verwantschapsrelaties, omdat hij niet stil blijft staan bij de 

„fenomenologische theorieën‟. Zo is het incestverbod geen autonoom principe, 

maar een mythische vertaling van het beginsel dat de sociale orde schraagt, 

namelijk dat groepen elkaar geschenken moeten geven om de wederkerige relatie 

op gang te houden. Een incestueus huwelijk betekent dat een van de meest 

aanzienlijke elementen van de uitwisseling buiten de kringloop gehouden wordt. 

Het uitwisselen van huwelijkspartners binnen een sociale groep of tussen 

verschillende groepen, is – met dank aan Mauss – het principe dat ook ten 

grondslag ligt aan de huwelijken tussen neven en nichten zoals we die in sommige 

                                                 
230  H. Struyker Boudier verwoordt deze anekdote in de eerste voetnoot bij het „Diskussieverslag‟,  

opgenomen in de bundel van Jan M. Broekman (et al.) Structuralisme. Voor en tegen, p. 147. 
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culturen vinden. Deze huwelijksvorm heeft niets met mythologie te maken, noch 

met een biologische voorkeur voor een bepaalde bloedband, maar alles met het 

sociale fundament van de mens, dat Mauss in de wederkerigheid van de gift reeds 

beschreef. 

 Lévi-Strauss‟ enthousiasme voor de linguïstiek moet ooit aanstekelijk zijn 

geweest, maar vandaag klinken zijn suggesties om de fundamenten van de 

linguïstiek met die van de antropologie te verbinden eerder naïef. Via de 

formulering van een „metastructuur‟ zouden we bijvoorbeeld kunnen zien hoe de 

linguïstische basis van de grote taalfamilies analoog is aan de 

verwantschapsrelaties die we in die taalgroepen vinden. Misschien kunnen we via 

deze studie, wanneer we de principes maar algemeen genoeg formuleren, zelfs de 

basisovereenkomsten begrijpen van „forms of social life, such as language, art, law, 

religion, that on the surface, seem to differ greatly.‟
231

 

 Zelf merkt Lévi-Strauss al op dat het om een „highly tentative experiment‟ 

gaat,
232

 waarbij zij opgemerkt dat het enigszins doet denken aan de „sympatheia tōn 

holōn‟ die Bourdieu in de habitus als unificerend principe probeert te vatten. De 

verschillende elementen van een bepaalde levensstijl „horen bij elkaar‟ en „passen 

in een geheel‟ omdat ze uitdrukking zijn van één habitus. Nieuwe elementen 

worden als „juist‟ ervaren omdat ze volgens hetzelfde principe – de habitus – 

worden geselecteerd. Overeenstemmen in habitus geeft een sterke affiniteit omdat 

men dan de zin („sens‟) deelt voor wat gepast en wat ongepast is, zoals we bij 

Wittgenstein uiteindelijk de levensvorm moesten delen om in te kunnen zien hoe 

een bepaalde reeks zinvol wordt voortgezet. Bij Panofsky wordt die levensvorm 

sterk cultuurhistorisch ingekleurd en deelt een bepaalde regio en periode de „zin‟ 

voor het romaanse, het gotische of „flamboyante‟. Lévi-Strauss tenslotte lijkt die 

cultuurhistorische groepen eerder op antropologische wijze in te vullen en de 

eenheid van bijvoorbeeld de Indo-Europese cultuur af te bakenen, tegenover 

bijvoorbeeld de Afrikaanse of Sino-Tibetaanse. Hoewel al deze taalfamilies 

uiteindelijk aan dezelfde principes gehoorzamen die Jakobson in zijn 

Fundamentals of Language uiteen heeft gezet, suggereert Lévi-Strauss dat de 

eigenaardigheden van de taalfamilie toch een grote eenheid geeft op cultureel vlak. 

De levensvorm, de cultuurgroep, de kunsthistorische stijl, de levensstijl, dergelijke 

                                                 
231  Claude Lévi-Strauss, „Language and the Analysis of Social-Laws‟, p. 163. 
232  Ibidem, p. 163. 
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concepten lijken op verschillende niveaus en in steeds kleinere cirkels een analoge 

vraag te beantwoorden: tegen welke achtergrond is een onderscheid betekenisvol? 

De vraag mag analoog zijn, maar de methode om haar te beantwoorden is 

dat zeker niet. Het statuut van het habitusconcept lijkt een ander te zijn dan dat van 

de fundamentele structuur die Lévi-Strauss, Saussure of Jakobson blootleggen. 

Bourdieu wijst er in het tweede hoofdstuk van Le sens pratique op dat er een 

gevaar schuilt in de objectieve wetenschappelijke methode: het verwart de 

werkelijkheid met het model van de werkelijkheid dat de wetenschapper zelf 

construeert. De eigenlijke taal is niet de parole, maar de langue. Familierelaties 

zijn niet de praktische, „gewogen‟ relaties met „verre‟ en „nauwe‟ banden, maar 

zijn in een stamboom overzichtelijk gerangschikt, iedereen op gelijke afstand van 

elkaar. Ook de weg door de stad vinden we niet langer langs de „gebaande‟ wegen, 

met vermijding van „slechte buurten‟, maar door middel van een stratenplan. 

 Nu kan je zeggen dat in deze voorbeelden het model toch een meerwaarde 

heeft boven de chaotische praktijk, en dat het met recht een „voorstelling‟ van de 

praktijk wordt genoemd en als dusdanig de praktijk mee organiseert. We volgen in 

onze praktijk onbewust de regels van het model, en daarmee verdient het model het 

om als „echtere werkelijkheid‟ bestudeerd te worden. Bourdieu zal die transparante 

relatie van de regel of het model met de praktijk echter problematiseren. Wat de 

objectieve wetenschap immers noodzakelijkerwijze weglaat uit het model is de tijd. 

Niet per se als tijdsrelatie, want die kan ook nog op een tijdslijn worden 

weergegeven, maar vooral als tijdsduur. In een handelingsmodel kunnen de 

opeenvolgende stappen bijvoorbeeld worden weergegeven, zoals de motieven en 

melodieën in een muziekpartituur, maar het tijdsverloop zelf is afwezig. Alle 

elementen en relaties zijn tegelijk aanwezig in de partituur, maar het effect van de 

duur is afwezig. 

In een interessante voetnoot verwijst Bourdieu naar een gezamenlijke 

analyse van Baudelaire‟s Les Chats door Jakobson en Lévi-Strauss.
233

 Het is een 

heel knappe analyse die haast alle vormelijke en inhoudelijke effecten en relaties 

van elk woord uit dit gedicht articuleert. Toch moeten ook zij volgens Bourdieu 

beroep doen op de „fonction de déconcertement‟, die nauw met de praktische 

                                                 
233  Roman Jakobson & Claude Lévi-Strauss, „Charles Baudelaire‟s “Les Chats”‟. Voor  

Bourdieus commentaar zie OTP, pp. 198-199, voetnoot 8, of – iets uitgebreider – ETP, pp. 407-

408, voetnoot 130. 
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tijdsbeleving verbonden is en niet voortkomt uit de structurele relaties die de 

auteurs beschrijven en die als een plan voor ons liggen. Het is daarentegen maar 

omdat de dichter expressieve termen gebruikt, of omdat de componist een 

beweging in gang zet, dat de vormelijke relaties ontstaan waar Jakobson en Lévi-

Strauss uiteindelijk de betekenis in zouden willen leggen. Het muzikale of 

poëtische plezier is echter geen ervaring van een project, waarvan de vooraf 

gestelde doelen bereikt worden, maar veeleer de ervaring van „protension‟, een 

„gericht zijn‟ zonder precies te weten waarop. Het is dan ook een schoolse 

misvatting dat de betekenis van een muziekstuk voor de luisteraar gelegen zou zijn 

in de realisering van een muzikale vorm (de sonate, een rondo, een suite). Nadere 

bestudering van dergelijke vormen leert dat ze meestal slechts bij benadering in de 

muziek zijn terug te vinden.
234

 

 Bourdieu beweert hiermee niet dat de vorm van geen belang is in de poëzie 

of de muziek, maar wel dat die vorm geen eigen leven kan leiden en nooit 

losgedacht kan worden van onze tijdservaring. Ook Wittgenstein merkt dit op in de 

Philosophische Untersuchungen. 

Ich lasse mir ein Thema wiederholt und jedesmal in einem langsameren 

Tempo vorspielen. Endlich sage ich „Jetzt ist es richtig‟, oder „Jetzt erst ist 

es ein Marsch‟, „Jetzt erst ist es ein Tanz‟.
235

 

 

Een compositie is geen inkleding van haar muzikale handboekvorm. Deze vorm 

wordt dikwijls pas later aan de academie opgesteld. Een bepaalde regelmatigheid 

wordt in een model weergegeven, en vervolgens wordt het model voorgesteld als 

norm of regel waarnaar de altijd grillige realiteit zich zou moeten richten. 

Het is eigen aan de objectivistische theoretische kennis dat er abstractie 

gemaakt wordt van de werking van de tijd. Om theorie te kunnen vormen en een 

groter inzicht in de werkelijkheid te krijgen is het een belangrijke stap om een 

„tijdloos‟ model op te stellen, maar het wordt een obstakel op het moment dat de 

eigen beperking van het model niet meer gezien wordt. 

                                                 
234  Voor een zicht op de diversiteit van de klassieke vormen, zie de studie van William Caplin,  

Classical Form, 2001. 
235  Ludwig Wittgenstein, PU, p. 541. Wittgenstein spreekt in dit deel van de Philosophische  

Untersuchungen over aspect-waarneming. Hier is het van belang op te merken dat de 

muzikale vorm (het aspect waaronder de muziek gehoord wordt) sterk afhankelijk is van zijn 

tijdige incarnatie, het tempo. 
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Voor Bourdieu moet een volwaardige theorie dan ook reflexief rekening houden 

met deze beperking van de theoretische blik, hetgeen een tweede breuk 

veronderstelt; na de breuk met het fenomenologische niveau, breekt de theorie dit 

keer met het objectivisme. Voor de sociale wetenschap is het objectivisme 

problematisch, zoals Bourdieu aan de hand van Lévi-Strauss kan tonen. Wie een 

model maakt van de menselijke interacties, die fundamenteel wederkerig zijn zoals 

Mauss liet zien, die vergeet dat de tijd hier geen neutrale rol in speelt. De tijdslijn 

die we doorheen de uitwisseling van geschenken kunnen zien grijpt ook in op de 

betekenis van die uitwisseling. Een geschenk dat bijvoorbeeld te snel wordt 

beantwoord door een wedergift kan als ongepast worden ervaren. Het is alsof je de 

band met de ander weigert, „je wil de ander niets verschuldigd zijn‟. Het te láng 

wachten met een wedergift kan ook als belediging worden opgevat en wordt dan 

ook vaak met excuses omkleed. Elke interactie heeft zo zijn eigen tempo en eigen 

ritme. De virtuoos weet een maximaal effect te bereiken door op het juiste moment 

in te zetten.
236

  

 Waarvan het structuralistische interactiemodel ook abstractie maakt, is de 

onzekerheid die gepaard gaat met de praktische afwikkeling in de tijd. Volgens het 

model komt er vroeg of laat zeker wel een antwoord op je gave, hetzij materiëel 

(door een wedergift), hetzij immateriëel (door het aanzien dat men met de 

inspanning verwerft, zoals in de „potlatch‟). De tijdsdimensie maakt echter dat de 

spelers in de praktijk moeten omgaan met een fundamentele onzekerheid, die hun 

inzet mede bepaalt. Deze onzekerheid komt niet alleen voort uit het lineaire 

tijdsverloop, waardoor je nooit zeker weet óf er nog een antwoord zal komen of 

niet, en waardoor je ook niet terug kunt keren op je schreden (een gift terugnemen 

kan misschien wel, maar je kan haar niet ongedaan maken). De onzekerheid heeft 

ook te maken met het feit dat de verschillende mensen die met elkaar in relatie 

treden een verschillende waardigheid kunnen hebben die alleen in de ogen van de 

ander bestaat. Je kan nooit zeker weten in hoeverre de ander zich moet 

verwaardigen of vernederen om jouw gift of uitdaging al dan niet aan te nemen.  

                                                 
236  We kunnen bij deze virtuoos beter aan de zeventiende- of achttiende-eeuwse violist denken  

dan aan de negentiende-eeuwse. Waar deze laatste zich onderscheidt door het technisch schier 

onspeelbare toch ten gehore te brengen, is de eerste virtuoos de enige in het strijkensemble die 

bijvoorbeeld de vrijheid heeft om naar eigen goeddunken een bepaald muzikaal accent te 

benadrukken met een vibrato. 
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In de modellen van verwantschapsrelaties zoals die in de antropologie gehanteerd 

worden maakt men abstractie van die waardigheid, die in de praktijk echter van 

doorslaggevend belang is. In de praktijk zal blijken dat de ene neef als 

huwelijkspartner al geschikter is dan de andere, maar uit de stamboomrelaties 

zullen we dit niet kunnen afleiden. Bourdieu vindt de endo-genealogische 

verbanden, die idealiter in de huwelijkspraktijk van de Kabylen gevolgd worden, 

dan ook slechts in een kleine minderheid van de gesloten huwelijken terug. Het 

„parallel cousin marriage‟ dat volgens de Kabylen zelf de meest perfecte 

huwelijksvorm is, en daarmee de officiële norm, komt maar in 6% van de 

huwelijken voor (waarvan 2% niet met de „parallelle‟ neef, maar met een 

andere).
237

 

 Een dergelijke genealogische lijn is overigens maar lastig objectief vast te 

stellen in een cultuur zonder administratief apparaat. Meestal gaat het om een 

officiële lezing van de eigen afstamming. De „gekuiste‟ versie dus, die weliswaar 

een indicatie geeft van hoe men zichzelf wil presenteren, maar geen directe of 

dwingende gevolgen heeft voor de positie op de huwelijksmarkt. Tegenover deze 

officiële verwantschap staat de „dagelijkse‟ of „praktische‟ verwantschap, op basis 

waarvan het merendeel van de huwelijken gesloten wordt. 

Contre ces répresentations officielles (…) l‟observation et la statistique 

établissent que la grande majorité des mariages, dans tous les groupes 

observés, appartiennent à la classe des mariages ordinaires, noués le plus 

souvent à l‟initiative des femmes, dans l‟aire de la parenté usuelle ou des 

relations usuelles qui les rendent possibles et qu‟ils contribuent à 

renforcer.
238

    

 

„Parenté usuelle‟ is een veel praktischere groep die bijeengehouden wordt door 

kleine diensten en wederdiensten, en die zich niet veel gelegen laat liggen aan de 

theoretisch-objectieve genealogische lijn, hoewel die altijd „geactiveerd‟ kan 

worden. 

 Op het moment dat het theoretische model verlaten wordt als regel voor het 

geobserveerde gedrag, en wanneer we de onzekerheid van de tijdsdimensie en de 

fluctuaties van de praktische verwantschap in ogenschouw nemen, dan zal 

Bourdieu beginnen te spreken over een „strategie‟ in plaats van een „regel‟. Mensen 

                                                 
237  Pierre Bourdieu, OTP, pp. 209-210, voetnoot 85 geeft ons de precieze cijfers. Een parallelle  

neef of nicht is de zoon of dochter van de broer van de vader of de zus van de moeder. 
238  Pierre Bourdieu, ETP, pp. 148-149. 
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volgen in hun handelen niet automatisch een regel, maar een strategie, die gericht 

is op aanzien en erkenning, wat Bourdieu zal samenvatten in de term „symbolisch 

kapitaal‟. Bourdieu zal op dit spoor gebracht worden door een terloopse opmerking 

van zijn moeder in de tijd dat hij, teruggekeerd uit Algerije, onderzoek deed naar 

de veranderde huwelijkspatronen in Béarn. 

Ainsi, comme je l‟ai déjà dit quelque part, c‟est sans doute une remarque 

tout à fait banale de ma mère, que je n‟aurais même pas entendue si je 

n‟avais pas été en alerte – „Ils se sont trouvés très parents avec les Untel 

depuis qu‟il y a un polytechnicien dans la famille‟ – et qui, à l‟époque de 

mon enquête sur le célibat, a été le déclencheur des réflexions qui m‟ont 

conduit à abandonner le modèle de la règle de paranté pour celui de la 

stratégie.
239

 

 

We lezen in deze opmerking hoe de „parenté uselle‟ werkt in de Franse 

maatschappij, en hoe er al naargelang de omstandigheden een toenadering tussen 

bepaalde families kan zijn die misschien op basis van afstamming ondenkbaar zou 

zijn. 

De tijdsdimensie van de praktijk introduceert een onzekerheid in het 

verloop van ons handelen, juist omdat alle stappen van een bepaalde interactie níet 

tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals in het objectivistische schema of model 

gesuggereerd wordt. Door die onzekerheid zullen ook de reacties op een bepaalde 

situatie kunnen verschillen en wikkelt elke interactie zich niet volgens een vooraf 

opgesteld plan af. De virtuoos is iemand die in die onzekerheid door een 

„habituele‟ dispositie of „protentie‟ vooruit is op de zaken.
240

 Hij voelt aan hoe de 

verhoudingen in een bepaalde situatie precies zijn, en weet door een juiste „timing‟ 

de juiste handeling op het goede moment te stellen. Net als bij de muziekvirtuoos 

schuilt de virtuositeit niet in het technisch inzicht of vermogen, maar in de keuze 

voor het moment, of liever het „vatten‟ van het moment; de Griekse god Kairos 

heeft immers net als Hermes vleugels aan zijn voeten. De lichamelijke anticipatie, 

de protentie licht Bourdieu ook wel toe aan de hand van het beeld van een 

tennisser. Een getrainde speler, „weet‟ vanuit zijn verworven dispositie waar hij de 

bal zal kunnen verwachten, en anticipeert daar met heel zijn lichaam op. Virtuoze 

                                                 
239  Pierre Bourdieu, EAA, p. 86. Een soortgelijke uitspraak vinden we in Le bal des célibataires,  

p. 174: „Ils se sont découverts très parents avec les X, disait un informateur, depuis que ses 

derniers sont devenus “grands”, par le marriage de leur fille avec le fils Y.‟ 
240  Bourdieu volgt het onderscheid tussen „protension‟ en „projet‟ dat Husserl in Ideen I maakt,  

cfr. „Fieldwork in philosophy‟, in Choses dites, p. 22. 
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tennissers zullen ook rekening houden met de anticipatie van de tegenstander en 

hen zodoende op het verkeerde been zetten. 

 Het verloop van het handelen wordt zoals gezegd ook bepaald door de 

waardigheid van de personen die betrokken zijn in de interactie. Deze waardigheid 

is echter niet enkel positioneel bepaald, maar is ook het resultaat van het praktisch 

handelen, en de wijze waarop dat geëvalueerd wordt door andere mensen. Je kan 

een aanstelling hebben aan een belangrijke universiteit, maar je kan als 

wetenschapper toch onbetekenend zijn in de ogen van je collega‟s. Omtrent de 

eigen positie verkeren we dus ook in onzekerheid, en we hebben voor het 

inschatten van onze en andermans waardigheid ook een zeker praktisch vernuft 

nodig, een feit dat in de objectivistische theorie buiten beschouwing wordt gelaten. 

Bourdieu wijst op het feit dat een gift of een belediging niet in alle gevallen op 

dezelfde manier beantwoord worden. Wie serieus ingaat op de belediging van een 

ondergeschikte of de uitdaging van een zwakkere opponent, die maakt zichzelf 

belachelijk, en verliest zijn eer. Soms is het beter om – superieur – te zwijgen. (Van 

wie de situatie niet goed heeft ingeschat wordt dit zwijgen echter door de 

omstanders als „te slap‟ of „hautain‟ ervaren; de onzekerheid blijft.) Op dezelfde 

manier is het altijd een risico om zelf uit te nodigen of uit te dagen, zoals Lévi-

Strauss ook al opmerkte. Bourdieu benadrukt dit risico en de onzekerheid echter, 

en hij wijst er op dat ook in de huwelijksmarkt deze onzekerheid heerst. In 

tegenstelling tot Lévi-Strauss‟ analyse is er geen gepositioneerde structuur of een 

blauwdruk voor het praktisch handelen waardoor we deze onzekerheid kunnen 

omzeilen.
241

 Er is geen werkelijkere werkelijkheid waarop men zich met de 

socratische filosofen kan terugplooien, de onzekerheid dwingt ons in alle 

praktische domeinen te spelen zoals de redenaars in de rechtszaal, die – met één 

oog op de waterklok – feilloos de stemming van het publiek aanvoelen. 

                                                 
241  Wel kan het „officiële huwelijkspatroon‟ deze onzekerheid misschien opvangen in de zin die  

Visker daaraan geeft in zijn Lof der zichtbaarheid. Daar gaat het bijvoorbeeld in 

„Auβenstützen en instituties‟ over de symbolisatie die het subject ontlast van een te zware 

last; bijvoorbeeld de onzekerheid of het verdriet dat men al dan niet bij een overlijden voelt 

wel gepast is. De rouwband maakt dat men in orde is, en die band rouwt in zekere zin in 

plaats van het subject. Wat Bourdieu over het „officiële huwelijkspatroon‟ van de Kabylen 

zegt lijkt hier in zekere zin op. Het meest prestigieuze huwelijk, dat met de parallelle neef of 

nicht, komt nauwelijks voor, en als het voorkomt dan is het niet zelden een zaak van force 

majeure. De dochter geraakt niet van straat, en spoedig zal ze te oud zijn om te trouwen. Het 

officiële patroon is een laatste redmiddel, „couvrant la honte avant qu‟elle se dévoile‟ (LSP, p. 

292).    
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De tweede breuk in de theoretische kennis, de stap naar de derde graad, moeten we 

niet begrijpen als een terugval op de fenomenologische beschouwingswijze. Het 

gaat er niet louter om opnieuw oog te hebben voor de concrete werkelijkheid, nu de 

abstracte structuur te ijl is gebleken. Bourdieu benadrukt met zijn lezing van de 

eerste twee niveaus aan de hand van Mauss en Lévi-Strauss echter op de 

noodzakelijke dialectiek die er in de wederkerige gift schuilt. Het gaat niet louter 

om een vrijblijvende, vrije en genereuze gift, zoals de fenomenoloog zou kunnen 

beweren: Mauss slaat het objectivistische pad reeds in dat door Lévi-Strauss met 

een wetenschappelijke gids teneinde wordt gelopen, waarbij duidelijk wordt dat er 

een wederkerige structuur schuilt achter die praktijk; een regel die eventueel 

onbewust gevolgd wordt. 

 Nu zal Bourdieu met zijn lastige bemerkingen niet ontkennen dat er een 

„objectieve‟ wederkerigheid valt vast te stellen, maar die regelmatigheid mag als 

expliciete regel nooit openlijk erkend worden. 

If the system is to work, the agents must not be entirely unaware of the 

truth of their exchanges, which is made explicit in the anthropologist‟s 

model, while at the same time they must refuse to know and above all to 

recognize it.
242

  

 

Op het moment dat mensen in een wederkerige relatie expliciet tegen elkaar zeggen 

dat ze zich bewust zijn van die relatie, en dat ze hun geschenken geven om later 

zelf de wedergift te ontvangen, klapt het system in elkaar en zal de objectieve 

werkelijkheid – „de regel‟ – niet meer gerealiseerd worden. Dit geldt natuurlijk niet 

alleen voor materiële geschenken. Ook wie te opzichtig op erkenning of prestige 

uit is, verliest zijn goede naam. 

 Tegelijkertijd mogen de actoren ook niet helemaal onwetend zijn omtrent 

de wederkerigheid, of de revenuen nu materieel of symbolisch zijn. Mensen 

moeten ook geïnteresseerd zijn om op een bepaalde manier te handelen, en deze 

interesse duidt voor Bourdieu altijd op een „investering‟, een woord dat hij 

expliciet in de dubbelzinnige economische én psychische context gebruikt. 

L‟harmonie objective entre les dispositions des agents (ici, leur propension 

et leur aptitude à jouer le jeu de l‟honneur) et les régularités objectives dont 

elles sont le produit fait que l‟appartenance à ce cosmos économique 

implique la reconnaissance inconditionnelle des enjeux qu‟il propose par 

son existence même comme allant de soi, c‟est-à-dire la méconnaissance 

                                                 
242  Pierre Bourdieu, OTP, p. 6. 
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de l‟arbitraire de la valeur qu‟il leur confère. Cette croyance originaire est 

au principe des investissements et des surinvestissements (au sens de 

l‟économie et de la psychanalyse) qui ne peuvent que renforcer 

continûment, par l‟effet de la concurrence et de la rareté ainsi créées, 

l‟illusion bien fondée que la valeur des biens qu‟elle incline à poursuivre 

est inscrite dans la nature des choses, comme l‟intérêt pour ces biens dans 

la nature des hommes.
243

 

 

Wie niet opgenomen is in, of zichzelf geïnvesteerd heeft in een bepaald spel, die 

weet niet „wat er op het spel staat‟ of voelt dat niet aan, en zal derhalve 

onverschillig tegenover de uitkomst staan. We kleden ons en gedragen ons op een 

bepaalde manier omdat we het beeld dat we van onszelf hebben hoog willen 

houden, een beeld dat geen solipsitisch fantasma is, maar alleen in de ogen van 

anderen zijn betekenis krijgt. Bourdieu zal, nu hij het regel-gebonden handelen 

heeft omgevormd tot strategisch handelen, dan ook spreken over „l‟économie des 

biens symboliques‟.
244

 Het is overbodig om te zeggen dat veel van dit „strategisch‟ 

en „economisch‟ handelen niet tot een zakelijke logica of rationaliteit gereduceerd 

kan worden, het betreft hier immers de eerder genoemde „économie de la bonne 

foi‟.
245

 

 Deze economie werkt pas door de miskenning van de interesten en de 

strategische investeringen. Twee belangrijke en noodzakelijke sluiers die er over 

deze economische waarheid geworpen worden, zijn de tijd en de lichamelijke 

incarnatie van de strategieën, ofwel de habitus. Om te beginnen met de 

lichamelijke incarnatie: wie zich bijvoorbeeld een bepaald muziekrepertoire heeft 

eigen gemaakt – al dan niet van huis uit, al dan niet door het bespelen van een 

instrument – zal oprecht een smaak hebben voor die muziek, zonder 

bijbedoelingen. De smaak voor deze muziek komt hem als „natuurlijk‟ over, en 

andere genres worden weliswaar als genre herkend, maar ze missen de resonantie 

met de eigen muzikale verbeelding, die sterk vervlochten is met het lichaam. Het is 

echter heel goed denkbaar dat de liefde voor een bepaald repertoire begonnen is 

zonder die resonantie, omwille van buitenmuzikale redenen, of niet strikt muzikale 

redenen. Er is misschien sprake van identificatie met een bepaalde persoon, of een 

                                                 
243  Pierre Bourdieu, LSP, pp. 206-207. 
244  Dit is dan ook de titel van een tekst waarin deze intellectuele passage beknopt terug overlopen  

wordt, te vinden in Raisons pratiques. Sur la théorie de l‟action, pp. 177-213. 
245  Zie hoofdstuk 2, §2.1, pp. 82-83. 
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bepaalde groep; een repertoire wordt als bijzonder waardevol voorgesteld, terwijl 

men eigenlijk nog niet over de juiste kennis, luistervaardigheid of de juiste 

luisterhouding (een habituele dispositie) beschikt om die waardigheid zelf te 

appreciëren. Gedreven door het psychische verlangen om van muziek te houden 

„die er toe doet‟ (in de ogen van wie?) investeren we tijd en aandacht in dat 

repertoire, en maken we het ons eigen. De gevormde habitus werpt een sluier over 

dit proces en wist de sporen van de inprenting uit; we kunnen ons niet meer 

voorstellen hoe het is om deze muziek níet mooi te vinden, het lijkt een natuurlijke, 

universele aanleg.
246

 

 De tijd die ingrijpt op de wederkerige relatie van de gift vormt een tweede 

sluier om haar objectieve realiteit te verhullen. Mauss merkte dit in het voorbijgaan 

reeds op: „Le “temps” est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation.‟
247

 Wie 

de gift meteen beantwoordt doet eigenlijk aan ruilhandel, dus wie de kring van 

vrijwillige uitwisseling gaande wil houden, moet ook een vrijwillige wedergift 

doen. Dat is een gift waarvan men eigenlijk weer vergeten is dat het een wedergift 

is. Tegelijkertijd weet men in dergelijke uitwisselingen dikwijls wel „wie er aan de 

beurt is‟, en „dat het niet altijd van één kant moet komen‟. De tijd als spatie kan 

deze objectieve werkelijkheid mee helpen versluieren, en houdt die werkelijkheid 

juist daardoor mee in stand. 

 Wat Bourdieu met „symbolisch kapitaal‟ bedoelt, is precies de eer die in 

deze economie van het goede geweten verworven wordt. Het is een economie 

waarin het eigenbelang, het streven naar zoveel mogelijk prestige, noodzakelijk 

latent moet blijven, want wie de illusie verbreekt, die verraadt zijn objectieve 

interesse en verliest het spel, verliest zijn eer: „Le capital symbolique est ce capital 

dénié, reconnu comme légitime, c‟est-à-dire méconnu comme capital (…).‟
248

 

In een iets te haastige lezing van deze „symbolische economie‟ maakt men hier een 

extra, of aparte economie van, alsof Bourdieu buiten de reële economie om zou 

willen pleiten voor een distrubitieve rechtvaardigheid binnen de 

erkenningseconomie. Bourdieu beschouwt in de lijn van Mauss deze symbolische 

economie echter als fundament voor ons sociale leven en daarmee voor onze 

betekeniswereld. De reële of zakelijke economie is ín de symbolische economie 

                                                 
246  In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op de vorming van een habitus. 
247  Marcel Mauss, DON, p. 199. 
248  Pierre Bourdieu, LSP, p. 200. 
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een betrekkelijk autonoom veld dat zich, net als andere velden, pas laat in onze 

samenlevingen heeft ontwikkeld. Ook voor Bourdieu betekent het reële kapitaal 

maar iets „voor zover het ook symbolisch kapitaal oplevert‟, dit in tegenstelling tot 

wat Burms en De Dijn in Bourdieu lezen.
249

 

 In omgekeerde richting zijn het symbolische en reële kapitaal echter ook 

met elkaar verbonden. 

Si l‟on sait que le capital symbolique est un crédit, mais au sens le plus 

large du terme, c‟est-à-dire une espèce d‟avance, d‟escompte, de créance, 

que la croyance du groupe peut seule accorder à ceux qui lui donnent le 

plus de garanties matérielles et symboliques, on voit que l‟exhibition du 

capital symbolique (toujours fort coûteuse sur le plan économique) est un 

des mécanismes qui font (sans doute universellement) que le capital va au 

capital.
250

 

 

Wie een goede naam heeft zal veel handelspartners vinden en goede zaken kunnen 

doen. De goede naam kan voortkomen uit de familie of de positie die iemand heeft, 

„past performance‟ of het imago dat in zorgvuldig geplande marketingstrategieën 

wordt opgepoetst. Op alle niveaus van interactie is men geïnteresseerd en 

geïnvesteerd in de bescherming en de uitbreiding van de goede naam, het 

symbolisch kapitaal. Bourdieu bestudeert deze dynamiek op verschillende vlakken, 

van de huwelijksmarkt tot de huizenmarkt, en hij vindt overal hetzelfde spel terug 

dat hij ook iemand zag spelen in Algerije. Een man kocht daar aan het einde van de 

oogst een tweede paar ossen, zogenaamd om „de zeer goede oogst‟ naar de markt te 

kunnen brengen. Voordat het span in de herfst dienst kon doen voor het ploegen 

moest hij ze alweer verkopen, omdat hij het voer niet meer betalen kon. Zowel in 

economisch als in landbouw technisch opzicht een absurde aankoop „si l‟on oublie 

tous les profits matériels et symboliques que peut procurer une telle augmentation, 

                                                 
249  Arnold Burms & Herman De Dijn, De rationaliteit en haar grenzen, p. 18. Ook het  

„tegenvoorbeeld‟ waar Burms en De Dijn op wijzen, dat er in crisistijd meer op noodzakelijke 

dan op luxegoederen bespaard wordt, is helemaal in de lijn van Bourdieu, die dergelijk 

onderzoek bovendien zelf in Algerije heeft gevoerd. („De cette enquête, il n‟est rien sorti 

d‟extraordinaire sinon que dans cette population qui avait l‟air complètement écrasée, 

homogénéisée, nivelée, réduite au dernier degré de la misère, on trouvait une distribution 

normale, il y avait toutes les différences que l‟on trouve dans une population ordinaire, une 

dispersion normale.‟ Pierre Bourdieu, Images d‟Algérie, p. 32) 
250  Pierre Bourdieu, LSP, pp. 203-204. 
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même fictive et truquée, du capital symbolique de la famille en une période, la fin 

de l‟été, où se négocient les marriages.‟
251

 

De noodzakelijk onvolledige kennis omtrent de wederkerige relaties van de 

praktijk maakt ruimte voor dergelijke bluf-strategieën, die in de ogen van een 

homo economicus niet anders dan absurd kunnen zijn, omdat deze econoom slechts 

reëel kapitaal in rekening brengt. 

De uitgebreide, brede economische benadering van Bourdieus praktische 

filosofie stuit echter op verzet, vooral in de domeinen die het meest beducht zijn 

voor een economisch of sociologisch reductionisme zoals de esthetica en de ethiek. 

Voor Bourdieu is de notie symbolisch kapitaal echter fundamenteler dan de 

„reductie‟ doet vermoeden. Het is bijvoorbeeld niet omdat er een objectieve, eer 

gedreven werkelijkheid ten grondslag ligt aan onze culturele smaakvoorkeur dat 

elke kunstliefhebber een pretentieuze snob zou moeten zijn die altijd moet liegen 

over de naakte keizer. We hebben gezien dat de economie van de eer slechts werkt 

door een miskenning van die werkelijkheid, en die miskenning is deel van onze 

perceptie geworden, van onze habitus. We kunnen geen oprechte „objectieve‟ blik 

hebben op de zaken die we appreciëren; en eigenlijk ook niet op de zaken waar we 

een afkeer van hebben. 

 Bourdieu gaat er vanuit dat de mensen over het algemeen een oprechte 

smaak hebben voor hetgeen ze zeggen te smaken. Alleen is die smaak geen 

natuurlijk of ingeboren fenomeen, maar is ze bemiddeld door een habitus die 

resulteert uit de sociale verhoudingen, en tegelijkertijd die sociale verhoudingen 

mee reproduceert. Deze verhoudingen zijn altijd agonistisch in de zin die Mauss 

daar aan gaf, en ze zijn conatief gedreven door het in standhouden van de eigen 

positie en het verwerven van zoveel mogelijk symbolisch kapitaal.  

 Door de habitus wordt dit spel, deze dynamiek echter fundamenteel 

miskend; we zijn zelf met ons hele lichaam geïnvesteerd en met onze 

perceptiecategorieën en disposities betrokken in het spel. Vandaar dat een 

subjectieve fenomenologie ook geen soelaas brengt in de analyse van deze 

verhoudingen. Mensen die in min of meer bedekte termen de „noblesse culturelle‟ 

verdedigen, die uiteindelijk de gecultiveerde van de barbaarse kunst kan 

onderscheiden met een intrinsiek criterium, die bevestigen daarmee alleen de 

kracht van de habituele investering die ons tot oprechte minnaars maakt, maar ons 

                                                 
251  Pierre Bourdieu, LSP, p. 204. 



3 Objectivisme 

 

 

154 

tegelijk blind maakt voor het agonistische spel waar we de perfecte spelers van 

zijn.
252

 Het is maar in de derde graad van theoretische kennis dat we aandacht 

krijgen voor deze dialectiek. 

 Een ander domein waar men moeite heeft met Bourdieus inzicht is dat van 

de ethiek. Net zoals het esthetische oordeel zijn onschuld wat verliest, is het 

ethische oordeel ook niet meer naïef en belangeloos, maar in de symbolische 

economie opgenomen. Christian Arnsperger wijdt een lucide artikel aan dit 

probleem. Daarin probeert hij de valstrik die het werk van Mauss bijvoorbeeld voor 

auteurs als Bourdieu spant via Levinas te omzeilen. Zo tracht hij de „real 

philosophical foundations for the place to be occupied by gratuity in society‟ in het 

licht te stellen.
253

 

 Arnsperger wijst ons op de morele, normatieve conclusies die Mauss bij 

zijn klassieke tekst schreef. Daarin suggereert Mauss wel degelijk – Heidegger zou 

niet veel later Sein und Zeit publiceren – een „Gabensvergessenheit‟: door weer in 

een authentieke relatie tot de gift te treden en door de beginselen van het sociale als 

wederkerigheid weer beter in het vizier te krijgen, komen we tot een betere en 

vrijgeviger moraal. Auteurs als Bourdieu hebben deze moralistisch-normatieve 

conclusie altijd als een soort vergissing links laten liggen en zijn verder gegaan op 

het descriptieve pad waarin de dubbele waarheid van de gift, zowel verplicht als 

vrij, wordt bestudeerd. 

 

Inmiddels kunnen we begrijpen wat hier voor Bourdieu op het spel staat. Zowel op 

esthetisch als moreel vlak wordt een terugkeer naar een fenomenologie bepleit die 

ons in het slechtste geval een natuurlijke zelflegitimering van de dominante 

esthetische en morele waarden geeft. De fenomenologie kan niet voorbij haar eigen 

habitus kijken, daarvoor is de passage langs het objectieve nodig. Tegelijkertijd 

                                                 
252  Zelf heb ik met de publicatie van het artikel „Maakt muziek verschil? Over de mogelijke  

relatie tussen muziekvoorkeur, persoonlijkheid en ethiek‟, ook meegespeeld in dit spel. Wie 

„zuiver muzikale betekenis‟ wil bestuderen komt misschien tot de conclusie dat de formele 

structuur van het esthetisch oordeel ook een training is voor het morele oordeel. In zekere zin 

verdedigt Bourdieu met de habitus een dergelijke gedachte. Alleen leren we met de 

„symbolische economie‟ een belangrijk aspect kennen, dat de hele praxis kleurt, namelijk 

„legitimiteit‟ als een symbolisch voordeel. Jongeren die zich met het legitieme identificeren in 

hun smaak doen dat ook vaak in hun politieke (correcte) oordeel. Het artikel is geschreven 

voordat ik het werk van Bourdieu uit eerste hand leerde kennen. 
253  Christian Arnsperger, „Gift-giving Practice and Noncontextual Habitus: How (not) to be  

 Fooled by Mauss‟, p. 75. 
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kan deze objectieve kennis ons niet helpen in ons praktisch handelen, dat nu 

eenmaal stil zou vallen op het moment dat elke relatie geobjectiveerd zou worden. 

We kunnen in een wetenschappelijke, of theoretische „epoche‟ ons eigen handelen 

op objectieve wijze gade slaan, of het kaderen in de objectieve kennis die de 

sociologie ons kan bieden, maar we kunnen van Bourdieu en Mauss leren dat dit 

leidt tot zelfbegoocheling of zinverlies. De tijd is een constitutief element van alle 

sociale relaties die we in zeer algemene termen kunnen denken naar analogie van 

de dynamiek van de gift, waarbij de tijd geen bijkomstige uitvoeringstijd is van een 

vooraf gegeven partituur, maar mee vorm geeft aan de uitwisseling en haar doet 

lukken of mislukken. Wie denkt dat hij door middel van een theoretisch model de 

tijd buiten spel kan zetten vergist zich, en zal te maken krijgen met onverwachte 

wendingen a parte objecti en a parte subjecti.
254

 Bovendien zorgt deze (marginale) 

onzekerheid over de toekomst er ook voor dat we ook op die toekomst gericht zijn. 

We koesteren verlangens en verwachtingen die ons in grote mate ook motiveren 

„aan een toekomst te werken‟, en onze verhouding tot de tijd (de ervaring van de 

tijd, maar ook de economische waarde van onze tijd) is in grote mate afhankelijk 

van de vraag in hoeverre we naar allerlei zaken kunnen uitzien of dat we 

daarentegen behoren tot „des hommes sans avenir‟.
255

 „Niets meer te verwachten 

hebben‟ is eigenlijk een recept voor depressie, en de objectivistische blik, die elke 

onzekerheid van de toekomst uitsluit, leidt ook tot een dergelijk zinverlies.  

De dwaling van een objectivistische blik mag zo in het praktisch handelen 

duidelijk zijn, maar Bourdieu is nog steeds in de voorwaarden van objectieve 

kennis geïnteresseerd, hij is zeker geen relativist. Het antwoord kan echter ook niet 

in een subjectieve antropologie liggen. Sartre en Elster, de belichaming van wat 

Bourdieu „l‟anthropologie imaginaire du subjectivisme‟ noemt, vormen voor 

Bourdieu het negatief van Lévi-Strauss‟ objectivistische dwaling. We zullen 

Bourdieus uiteenzetting met deze auteurs respectievelijk in hoofdstuk vier en vijf 

volgen. 

                                                 
254  In het laatste deel van Méditations pascaliennes „L‟être social, le temps et le sens de  

l‟existence‟ maakt Bourdieu onomwonden duidelijk dat zijn habitusbegrip, ondanks alles wat 

we weten over sociale reproductie, socialisering en belichaming, nooit als een determinisme 

kan worden opgevat, juist omwille van de tijdelijkheid waarin ons handelen zich afspeelt en 

dat er altijd sprake zal zijn van een „marge de liberté‟. Pierre Bourdieu, MP, pp. 336-340. 
255  Ibidem, pp. 318 e.v. 
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4 

Subjectfilosofie 

Bourdieus kritiek op Sartre 

 

 

We hebben uit de eerste excursus reeds kunnen begrijpen dat Bourdieu misschien 

niet de meest betrouwbare gids is voor het werk van Jean-Paul Sartre. Hoewel hij 

als filosofiestudent grote bewondering had voor diens werk, net als voor het werk 

van Heidegger, schift er iets in die bewondering door zijn ervaring als 

dienstplichtige en als veldonderzoeker in Algerije. De passage naar de sociologie, 

via de antropologie en het wetenschappelijk structuralisme, gaat gepaard met een 

groeiende afkeer van de filosofie als „koningin van de wetenschap‟, vooral in haar 

meest ongenaakbare vormen: de ontologie en de fenomenologie. In Sartre vindt 

deze wijsgerige traditie volgens Bourdieu een laatste en zeer modieus 

culminatiepunt, wat Sartre tot de „ideale intellectueel‟ maakt. Zo‟n intellectueel 

stelt vrijheid en verantwoordelijkheid centraal, waarmee hij zich sterk afzet tegen 

het ontluisterend objectivistische mensbeeld dat in de menswetenschappen opgang 

maakt. Een humanistisch baken dat onwrikbaar verankerd is in de grond van de 

ontologie. Sartre‟s fenomenologische analyses wijzen allemaal op eenzelfde 

ontologische waarheid die in zijn oeuvre „ultra-consequent‟ uitgewerkt wordt.
256

 

Bourdieu sluit hiermee aan bij een wel vaker gehoorde kritiek op Sartres werk, als 

zou dat werk blijven steken in een „filosofie van het bewustzijn‟. Deze kritiek is 

voor Bourdieu van groot belang om zijn eigen positie te bepalen, niet alleen om de 

rol van publieke intellectueel, die hij zelf vanaf de jaren negentig steeds meer zal 

waarnemen, invulling te geven, maar vooral in functie van het concept habitus, dat 

hij expliciet als alternatief voor de subjectfilosofie formuleert. Waar het klassieke 

subject in het werk van Sartre een ongebonden zelfbewustzijn is geworden wil 

Bourdieu de habitus terug verankeren in een lichaam, met disposities en een 

geschiedenis. Niet om de mens een nieuwe structuralistische essentie te geven, 

                                                 
256  Pierre Bourdieu, LSP, p. 71. In het begin van het hoofdstuk „L‟anthropologie imaginaire du  

subjectivisme‟ maakt Bourdieu Sartre al het bedenkelijke compliment de „ultra-consequente‟ 

formulering te hebben gegeven van het mensbeeld dat – impliciet – de handelingstheorie van 

Bourdieus gezworen vijanden van de rational action theory schraagt. 
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maar om de spanning tussen het lichamelijke en het geestelijke te denken, een 

spanning waar uiteindelijk een subject uit voortkomt. De sociologie, die zich met 

die „stomme‟ structuren bezighoudt kan een verstandige bijdrage leveren aan de 

subjectfilosofie, zoals Bourdieu die voor ogen heeft. 

En forçant à découvrir l‟extériorité au coeur de l‟intériorité, la 

banalité dans l‟illusion de la rareté, le commun dans la recherche de 

l‟unique, la sociologie n‟a pas seulement pour effet de dénoncer 

toutes les impostures de l‟égotisme narcissique; elle offre un moyen, 

peut-être le seul, de contribuer, ne fût-ce que par la conscience des 

déterminations, à la construction, autrement abandonnée aux forces 

du monde, de quelque chose comme un sujet.
257

    

 

Om Bourdieus positionering beter te begrijpen, willen we wat dieper ingaan op het 

vermeende dualisme in de filosofie van Sartre. In onze bespreking laten we ons 

voornamelijk leiden door de interpretatie van Roland Breeur. 

  

 

§1 Sartres dualisme 

 

Als schoolvoorbeeld van de kritiek op Sartres dualisme mag de filosofie van 

Merleau-Ponty dienen, die in de Phénoménologie de la perception op zoek gaat 

naar een geïncarneerd subject, een „corps sujet‟, dat in tegenstelling tot een 

idealistisch (cartesiaans, kantiaans, sartriaans) „conscience de survol‟, zich in de 

wereld bevindt, in plaats van er boven te zweven.
258

 Bourdieu zal meegaan in deze 

kritiek en de ontwikkeling van het begrip habitus kunnen we wellicht begrijpen als 

Bourdieus uitwerking van deze kritiek. In die uitwerking verschijnt het werk van 

Sartre ongetwijfeld louter negatief, als een positie ten opzichte waarvan Bourdieu 

zichzelf positioneert, en daarbij blijft de waarde van bepaalde inzichten van Sartre 

onderbelicht; denk bijvoorbeeld aan de reflectie van Sartre op de spanning tussen 

het subject of het ego en het bewustzijn. Breeur benadrukt ter verdediging dat we 

Sartre moeten lezen als „één grote kritiek op het Bergsoniaans “diepe ik” („moi 

profond‟)‟.
259

 Deze kritiek kenmerkt zich door de centrale gedachte dat er een 

„radicale breuk [is] tussen het bewustzijn en het ik, of algemener tussen het 

                                                 
257  Pierre Bourdieu, LSP, pp. 40-41. 
258  Roland Breeur, „Bewustzijn en vrijheid‟, pp. 23-24.  
259  Ibidem, p. 23. 
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bewustzijn en het subject.‟
260

 Het zelfbewustzijn herkent Sartre in Husserls 

„absolute‟ en lege intentionaliteit. We zijn ontologisch bepaald door het feit dat we 

ons bewust zijn van een object: „Bewustzijn is zelfbewuste intentionaliteit, zich 

bewust zijn van een bewustzijn van iets dat zelf geen bewustzijn is.‟
261

 Als 

woordenspel mag dat tellen, maar wie het even overdenkt merkt dat het een sterke 

uitspraak is, waar geen speld tussen te krijgen valt. Het bewustzijn kan nooit 

zichzelf tot onderwerp nemen zonder een object van zichzelf te maken en daarmee 

zijn onmiddellijkheid te verliezen. Het bewustzijn is zodoende door zijn aard 

gedoemd tot transcendentie, het is altijd intentioneel op iets buiten zichzelf gericht. 

 Je kan in een dergelijke apperceptie geen essentiële identiteit van een 

persoon vinden. Het bewustzijn is „radicaal centrifugaal, volledig gezuiverd van 

elke inhoud. Bewustzijn is niets, maar wel “een translucide niets” („un rien 

translucide‟)‟.
262

 Het ego, of het subject waar we wel bepaalde kenmerkende 

eigenschappen aan toe kunnen schrijven, is een kristallisatie, contractie of 

verpersoonlijking van dit absolute bewustzijn dat als transcendentaal veld eigenlijk 

een baken zoekt tegen zijn eigen „absolute nietsigheid‟, met haar „vernietende‟ 

kracht. In tegenstelling tot het bewustzijn is „het ik‟ een „ding‟. 

Het ego maakt niet deel uit van de essentiële structuur van al wat 

bewust is: het is slechts een object dat, zo zegt Sartre, door het 

absoluut bewustzijn in het leven werd geroepen als een valse 

voorstelling van zichzelf, om zijn eigen absoluutheid voor zichzelf te 

verbergen. Het ik is geen „bewoner‟ van het bewustzijn, het is 

slechts een object voor het bewustzijn (vandaar het transcendent 

karakter van het ego: het „ik is een ding‟). Dit betekent niet dat ik 

mezelf waarneem op de wijze waarop ik dingen rondom mij zie, dat 

ik met mezelf dezelfde betrokkenheid zou hebben als met de dingen 

om mij. Dat het ego voor het bewustzijn een transcendent object is, 

betekent dat ik getuige ben van een breuk tussen mijn eigen 

persoonlijke verwachtingen of gewoontes en de spontane opwelling 

van het bewustzijn als dusdanig. Dát ik bewust ben van alles, zegt 

niets over de aard en het „diepe‟ wezen van mijn ik. In tegenstelling 

tot wat „bewustzijnsfilosofen‟ vaak beweren, biedt de continuïteit 

van het bewustzijn zelf geen garantie voor de identiteit van het ik.
263

 

 

                                                 
260  Roland Breeur, „Bewustzijn en vrijheid‟, p. 23. 
261  Ibidem, p. 25. 
262  Ibidem, p. 26. 
263  Ibidem, p. 27. 
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Als verpersoonlijking van een absoluut bewustzijn – dat zich echter pas via het „ik-

als-ding‟ laat kennen, en dus geen esoterische „ware ik‟ kan zijn als een soort 

ideale homunculus – kan het ego nooit helemaal met zichzelf samenvallen, hoewel 

het hier wel naar kan streven. Het ego zoekt zijn identiteit op essentiële manier te 

bepalen, maar het zelfbewustzijn breekt deze identiteit altijd weer open en doet de 

poging stranden. Ik kan zeggen dat ik essentiëel zus of zo bepaald word, maar het 

feit dat ik „mezelf hoor praten‟ maakt dat ik niet restloos met die identiteit 

samenval. Het feit „dat‟ ik ben, op een absolute, onmiddellijke en onbepaalde 

manier (waarin er van een „ik‟ dus nog geen sprake is), gaat vooraf aan de bepaling 

van dat zijn. De existentie gaat aan de essentie vooraf. 

 De objecten waar we intentioneel op gericht zijn lijken deze ontologische 

dubbele bodem te missen. Een steen valt wél samen met zijn essentie en is voor 

Sartre een en-soi. De mens, met die eigenaardige bewustzijnsstructuur heeft zijn 

identiteit alleen als een vrije keuze die voortdurend herbevestigd moet worden. De 

mens is een pour-soi. Dit pour-soi is zoals gezegd een verpersoonlijking van het 

onpersoonlijke transcendentale bewustzijnsveld, en in de keuzes die het subject als 

zelfontwerp steeds moet maken, worden we aan de onbepaaldheid van de 

oneindige mogelijkheden herinnerd. Die breuk tussen het bewustzijn en het 

geconstitueerde subject doet ons duizelen, en „de ervaring van die innerlijke 

gespletenheid (…) is niets anders dan de ervaring van de vrijheid zelf.‟
264

 

Ook de constitutie van het subject en de relatie tot Sartres vrijheidsbegrip is 

voor ons van belang. Het zelfbewustzijn is gericht op en wordt geconfronteerd met 

hetgeen niet-zelfbewustzijn voor hem is, met de werkelijkheid of het reële. Onze 

dagelijkse ervaring getuigt niet van zo‟n absolute ervaring. We ervaren onszelf 

veeleer als een subject met bepaalde neigingen en gewoontes, als iemand die zich 

beweegt in een wereld die min of meer samenhangend en zinvol is ingericht. Soms 

ervaren we het vertrouwde echter als nieuw, of alsof we het voor het eerst zien. We 

kunnen ook een existentiële verbijstering ervaren over de onbepaaldheid van ons 

wezen. In dergelijke gevallen worden we gewezen op het feit dat het 

vanzelfsprekende niet vanzelfsprekend is, maar dat het het gevolg is van een proces 

van verpersoonlijking. In de oneindige mogelijkheden die het bewustzijn heeft vind 

ik mezelf als dit concrete subject, met deze specifieke ervaring terug. De 

constituering van dat subject geschiedt door een „dubbele vernieting‟ die Sartre 
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beschrijft in L‟imaginaire, zijn studie over de verbeelding. De manier waarop 

bewustzijn tot een persoon wordt omgevormd en het reële tot een wereld vinden 

we terug in de structuur van onze productieve verbeelding.
265

 

 Als we ons iets voorstellen of ons bijvoorbeeld iemand voor de geest halen, 

dan wordt de „concrete aanwezigheid “ontwerkelijkt” ten gunste van een irreële 

ingebeelde werkelijkheid‟.
266

 Het omvormen van het werkelijke tot een „analogon‟ 

noemt Sartre ook wel de „néantiserende‟ werking van de verbeelding. En het object 

waar het bewustzijn op gericht is wanneer we aan een afwezige persoon denken is 

„un néant‟, geen reëel object.
267

 De werking van het imaginaire bij Sartre doet ons 

denken aan de structuren die Roman Jakobson in onze taal aan het werk ziet. Taal 

werkt langs twee assen, enerzijds die van de metonymische „deletie‟, anderzijds 

langs de metaforische substitutie. De „condensation of contexture‟, zoals David 

Lodge de werking van de metonymische pool samenvat, zegt ons dat betekenis 

maar kan ontstaan wanneer je zaken weglaat uit de werkelijkheid die je wilt 

beschrijven. In de metonymische grondvorm, het pars pro toto, wordt het object 

aangeduid door er een onderdeel uit te lichten, en dus een deel van de 

werkelijkheid weg te laten. Op dezelfde manier kunnen we ons voorstellen dat we 

in een roman niet eindeloos bij de details van een situatie kunnen blijven stilstaan, 

omdat we zodoende niet vooruit komen in het verhaal.
268

 Op nog algemener niveau 

geldt ook dat smaak veronderstelt dat je niet alles goed en mooi vindt, zo hield 

Goethe schijnbaar categorisch niet van Egyptische kunst; wie van iedereen houdt, 

houdt eigenlijk van niemand. Om ons een object voor te stellen, moeten we dus 

noodzakelijk dingen weglaten, en daarmee doen we de werkelijkheid 

onvermijdelijk onrecht wanneer we ons een voorstelling maken van haar. „Een 

beeld is altijd een vanuit een bepaald standpunt ontkende wereld.‟
269

 

                                                 
265  Roland Breeur, „Bewustzijn en vrijheid‟, pp. 28 e.v. 
266  Ibidem, p. 29. 
267  Ibidem, pp. 29-30. 
268  Gerard Reve beschrijft deze valkuil in Op weg naar het einde. Eén van de alternatieve namen  

voor het gewraakte „Zinloos Feit‟ heet daar ook wel „Onwaarschijnlijke Opeenhoping‟. De 

schrijver die zich niet aan de strakke verhaallijn houdt loopt het gevaar van de ene 

bijkomstigheid in de andere te sukkelen. 
269  Jean-Paul Sartre, geciteerd door Roland Breeur, ibidem, p. 30. David Lodge  

geeft een mooi voorbeeld van literatuur waarin de metonymische deletie-functie haast is 

uitgeschakeld, wat de tekst een afatisch karakter geeft. „Each one is mostly all his living all 

her living, a young one, an older one, one in the middle living, an old one to themselves, to 

any one, to some one. That is to say not any one is all his living to anyone, that is to say not 

any one, that is to say not any one hardly is feeling another one being a young one and then an 
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Wat ons dus als wereld voorkomt is een specifiek beeld, gevormd vanuit een 

standpunt, vanuit de persoon. Maar tegelijkertijd is die persoon geen en-soi, geen 

gegeven structuur, maar een gebroken subject dat als kristallisatie van een absoluut 

bewustzijn nooit met zichzelf samen kan vallen, maar zichzelf steeds opnieuw 

moet bepalen. Die keuze die het subject te maken heeft mag deels gedetermineerd 

zijn, de neiging van een subject kan immers in een geschiedenis van keuzes op een 

bepaalde manier gestroomlijnd worden, maar het feit op zich dat een zelfbewust 

subject zich steeds opnieuw voor een keuze gesteld weet, is teken van zijn vrijheid. 

Hij kan niet als een en-soi zichzelf door zijn essentie laten bepalen, maar moet als 

een pour-soi in de voortdurende spanning van het ontwerp leven. 

 Imaginair stel je je vanuit de persoon mogelijkheden voor die als project 

vervolgens een zinvol geheel maken van de wereld die zich anders als het reële als 

ondraaglijke „stilstand‟ kan tonen.
270

 Thomas Rosenboom speelt in zijn klassieke 

romans wel vaker met de spanning tussen „project‟ en „stilstand‟. In De nieuwe 

man draagt het derde hoofdstuk de titel „Stilstand‟. We lezen hoe het 

hoofdpersonage Berend Bepol gedeprimeerd en verveeld is door de stilstand op 

zijn scheepswerf. Hij ziet alleen nog de wind spelen in het wasgoed aan de 

drooglijnen, verder beweegt er niets. Een mogelijk huwelijk tussen zijn 

„meesterknecht‟ Nieste en zijn dochter Ilse brengt nieuwe dynamiek in zijn leven.  

 Flaubert, een van de grote voorbeelden van Rosenboom, werkt de 

dynamiek tussen verveling en mogelijkheid op hilarische wijze uit in Bouvard et 

Pécuchet. Daarin lezen we hoe de twee voormalige kantoorklerken steeds met 

nieuwe moed projecten aanvatten die vervolgens hopeloos mislukken. Na een tijdje 

is de rek er uit en lijken ze ten prooi te vallen aan verveling, zonder nog de 

veerkracht te hebben iets nieuws onder handen te nemen. Verveling kan echter 

nooit zo diep zijn dat het imaginaire het niet terug open kan breken, zo kunnen we 

Sartres ook antropologie begrijpen. Als Bouvard en Pécuchet zich als rechtgeaarde 

vrijzinnigen op kerstavond besluiten te verhangen, zien ze door het zolderraam een 

                                                                                                                            
older one and then an old one. It is a very strange thing this thing and an interesting thing that 

almost not anyone is to any one is to themselves inside them one having been in all parts of 

being living.‟ Gertrud Stein, The Making of Americans, geciteerd in David Lodge, The Modes 

of Modern Writing, p. 149. Wie niets weglaat uit de gedachtestroom, maar alles probeert op te 

schrijven, die creëert een onleesbaar weefsel.  
270  Bernard Williams beschrijft in „The Makropulos case: reflections on the tedium of  

immortality‟ goed hoe onsterfelijkheid, als een wereld zonder projecten eigenlijk weinig 

begerenswaardig is. Bernard Williams, Problems of the Self, pp. 82-100.  
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processie met lichtjes naar de kerk trekken. Ze besluiten een kijkje te gaan nemen 

in de nachtmis, en tijdens de elevatie „barstte er een vreugdelied los, dat iedereen 

noodde aan de voeten van de Koning der Engelen te knielen. Bouvard en Pécuchet 

zongen ongewild mee en zij hadden het gevoel of er een nieuwe dageraad in hun 

ziel gloorde.‟
271

 

 Voor Sartre vallen de wederwaardigheden van Bouvard en Pécuchet 

wellicht eerder onder de strategie van de kwade trouw. De kwade trouw is een 

manier om om te gaan met de spanning die er ingeschreven is in de existentie van 

de mens en die de vrijheid van de mens met zich meebrengt. Kwade trouw is 

eigenlijk een vlucht voor die spanning. Je verbindt je op haast essentiële manier 

aan bepaalde projecten, en laat je zo als een en-soi door die projecten bepalen. Op 

een moment dat er een barst in dat project komt, of dat er zich een andere 

mogelijkheid aandient of opdringt, moet het roer dan ook helemaal om voor 

Bouvard en Pécuchet. Ze definiëren zich van het ene op het andere hoofdstuk door 

een heel ander project. 

 De „mauvaise foi‟ waar Sartre in Être et le Néant over spreekt is als 

„leugen‟ fundamenteler dan de leugen die we anderen kunnen voorhouden. In het 

normale bedrog bevestigen we juist ons Mitsein als een zijn-voor-de-ander, waarbij 

ons bewustzijn gebruik maakt van ons gescheiden-zijn-van-de-ander. We kunnen 

liegen omdat we beseffen dat we in de ogen van de ander bestaan, maar op zo‟n 

manier dat de ander niet onze gedachten kan lezen. Het feit dat we onszelf echter 

niet voor kunnen liegen, herinnert ons aan de eenheid van ons bewustzijn. We 

kunnen een bepaalde waarheid niet voor onszelf verborgen houden, en proberen we 

dat wel, dan heet dat „kwade trouw‟. Ons bewustzijn is volgens Sartre dan ook niet 

te scheiden in een bewust en een onbewust deel, waartussen een censor dan 

regulerend op zou treden. Zo‟n freudiaanse voorstelling maakt van de kwade trouw 

eigenlijk een normale leugen. Het „diepe of driftmatige ik‟ zou daarbij gescheiden 

zijn van het „bewuste ik‟ op dezelfde manier dat ik dat van een andere persoon 

ben.
272

 Sartre verwerpt een dergelijke psychoanalytische verklaring expliciet, maar 

niet per se overtuigend. 

                                                 
271  Gustave Flaubert, Bouvard en Pécuchet, p. 285.  
272  Jean-Paul Sartre, L‟être et le néant. Essai d‟ontologie phénoménologique, p. 88 [voortaan  
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Voor Sartre is de breuk in het subject die in de ontologische structuur van dat 

subject gegeven is niet te verbergen voor het bewustzijn. Je kan dus niet liegen 

tegen jezelf, of helemaal ongevoelig zijn voor het fenomeen van de kwade trouw. 

Het bewustzijn zal zich altijd met het feit geconfronteerd weten dat het niet 

helemaal samenvalt met hetgeen de persoon is, met zijn sociale rol of zijn fysieke 

gestel. Ook onze opinies wellen niet op natuurlijke wijze uit een authentieke bron 

op, maar getuigen van een keuze die steeds opnieuw gemaakt moet worden. 

Oprecht-zijn, samenvallen met wat men is, kan een doel zijn, maar kan niet restloos 

worden gerealiseerd. 

Je puis devenir sincère: voilà ce qu‟impliquent mon devoir et mon 

effort de sincérité. Or, précisément, nous constatons que la structure 

originelle du „n‟être pas ce qu‟on est‟ rend d‟avance impossible tout 

devenir vers l‟être en soi ou „l‟être ce qu‟on est‟. Et cette 

impossibilité n‟est pas masqué à la conscience: au contraire elle est 

l‟étoffe même de la conscience, elle est la gêne constante que nous 

éprouvons, elle est notre incapacité même à nous reconnaître, à nous 

constituer comme étant ce que nous sommes, elle est cette nécessité 

qui veut que, dès que nous nous posons comme un certain être par 

un jugement légitime, fondé sur l‟expérience interne ou 

correctement déduit de prémisses a priori ou empiriques, par cette 

position même nous dépassons cet être – et cela non pas vers un 

autre être: vers le vide, vers le rien.
273

 

 

Het is kwade trouw wanneer men deze dualiteit en dit ongemak hardnekkig ontkent 

en vlucht in een essentiële zelfbepaling. Toch is die vlucht ook voor Sartre niet zo 

vreemd, en streeft het zelfbewustzijn in Sartres voorstelling naar zo‟n bepaling die 

als „contractie‟ dan een verpersoonlijking heet. Die persoon berust echter op een 

psychische structuur die „métastable‟ is, en die steeds weer door cynisme 

doorbroken kan worden; of door „goede trouw‟, wanneer het bewustzijn 

„translucent‟ zijn vrije keuze voor zich ziet.
274

 Deze wankele basis voor de persoon 

belet echter niet dat veel mensen gedurig in kwade trouw kunnen leven, hetgeen 

niet betekent dat ze geen last zouden kunnen hebben van cynische of translucente 

oprispingen, „mais ce qui implique un style de vie constant et particulier.‟
275

 

 Kwade trouw is als een levensstijl, een onvermijdelijke conditie van het 

menselijk bestaan, maar het kan dat bestaan nooit restloos definiëren. Sterker nog, 
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vanuit een verpersoonlijkte gegevenheid zijn we in staat een doel te poneren. Een 

imaginaire „dubbele vernieting‟ stelt iets ten doel dat die levensstijl doorbreekt, en 

vanuit dat doel krijgt het reële opnieuw zin, en vormt het zich tot een wereld. 

Breeur noemt de wereld „zwanger van het imaginaire‟:  

Tussen beeld en werkelijkheid ontwikkelt zich een dubbele 

verhouding, een soort „cirkel‟ die de zin zelf van het reële bepaalt en 

de wereld en het ego in elkaar laat groeien of op elkaar afstemt.
276

 

 

De vrijheid die met onze existentie gegeven is, leidt zodoende tot een stroomlijning 

of een afstemming van het „ik‟ op zijn wereld. Het is eigenlijk niet vreemd dat een 

dergelijk geconstitueerd ego gaat geloven dat er een essentiële band is tussen hem 

en de imaginair gevormde en vervormde wereld, en zo te kwader trouw wordt. 

Deze cirkel van zelfheid wordt echter ook terug opengebroken vanuit een 

verpersoonlijkt bewustzijn. De neiging tot vorming van een ego, een persoon en de 

neiging tot hervorming van dat ego zijn twee gelijktijdige structuren „en ze zijn 

onverbrekelijk met elkaar verbonden‟.
277

 

 De vrijheid waar Sartre over spreekt is geen absolute keuzevrijheid, de 

mogelijkheid om los van elk engagement of antecedent in de wereld een keuze te 

maken. Sartres keuze vertrekt altijd vanuit een verpersoonlijkt bewustzijn en is in 

deze zin „beperkt‟.
278

 Het feit echter dat ik voortdurend keuzes moet maken 

confronteert me wel met die absoluut vrije en onvoorwaardelijke bron van mijn 

constitutie, het transcendentaal bewustzijnsveld. 

 Het mag nu duidelijk zijn dat Sartres bewustzijn niet boven de incarnatie 

zweeft, maar dat het eerder de radicale en absolute grond is voor de openheid van 

zijn subject. Vanuit de structuur van het subject kunnen we begrijpen dat het nooit 

is afgesloten, maar altijd weer opnieuw opengebroken wordt; het subject laat zich 

niet bepalen als een en-soi. Het is niet wat het is, maar heeft zichzelf te zijn. Breeur 

wijst er op dat deze vrijheid van Sartre pathogeen is. Het absolute karakter van het 

bewustzijn werpt een koud licht op de wereld waarin het subject geëngageerd is, en 

dit onbarmhartig licht toont ons het reële dat we in de kwade trouw trachten te 

ontvluchten. Die absolute vrijheid is bedreigend vanuit het oogpunt van het ego, 

dat voor zijn eenheid vreest. „Het subject affirmeert zich op de achtergrond van een 

                                                 
276  Roland Breeur, „Bewustzijn en vrijheid‟, p. 30. 
277  Roland Breeur citeert Sartre, ibidem, p. 32. 
278  Ibidem, p. 31. 
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continue angst voor zelfverlies‟.
279

 We kunnen begrijpen dat die absoluutheid van 

het bewustzijn eerder verlammend dan bevrijdend werkt voor een subject. Hoe zou 

een subject immers naar zijn eigen vernietiging kunnen verlangen? Breeur wijst er 

in de slotparagraaf echter op dat die angst bij Sartre ook op het niveau van het 

bewustzijn zelf opspeelt; angst voor de eigen absoluutheid. Blijkbaar ontvlucht het 

bewustzijn ook zichzelf en is het in het „niets‟ zo slecht toeven „dat het een “ik” en 

een “psyche” nodig heeft om zijn eigen leegte te bezweren‟.
280

 

Een dergelijke vraag lijkt het filosofisch spreken wel serieus te verwarren. 

Er wordt nu als het ware op twee niveaus van een subject gesproken dat „vlucht‟ en 

dat „angst heeft‟, terwijl we op het niveau van het absoluut zelfbewustzijn niet over 

een subject mogen spreken. De grammatica stuit op haar grenzen en Wittgenstein 

zou met een kritische frons op het voorhoofd uit de lectuur van Sartre opkijken. 

 Sartre heeft zondermeer iets interessants gezien en op rigoureuze wijze 

uitgewerkt. Het zelfbewustzijn maakt dat we nooit helemaal met ons zelf 

samenvallen. Het spreken over dit zelfbewustzijn – als over iets dat met een 

zelfstandig naamwoord wordt aangeduid – houdt het risico in het reeds te 

verpersoonlijken nog voordat het in een persoon gestold is. Sartre weet als geen 

ander dat dit het bewustzijn geen recht doet, maar moet om dat ter sprake te 

brengen zich toch steeds weer op die gladde helling begeven. Het bewustzijn lijkt 

zo los van het verpersoonlijkt subject altijd een „keuze‟ te kunnen maken, hoewel 

deze keuze een andere keuze is dan die het subject vanuit zijn determinaties maakt. 

De eerste keuze wordt gemaakt vanuit het besef dat de mens zijn keuzes maakt in 

absolute vrijheid en zo een creatio continua van zichzelf is, terwijl de andere keuze 

de absolute vrijheid ontvlucht en vanuit een kwade trouw wordt gemaakt, zichzelf 

beschouwend als conatus essendi. We weten inmiddels dat Sartre hier wat 

genuanceerder over denkt, maar toch blijft een strikte scheiding tussen het 

subjectieve en het objectieve – het vrije en het gedetermineerde – als gevolg van de 

beginzetten van zijn filosofisch project doorwerken in zijn filosofie. We kunnen 

dan ook begrijpen dat Sartre bij sommigen de indruk wekt te spreken over een  

zwevend, losgezongen en absoluut vrij subject. 

                                                 
279  Roland Breeur, „Bewustzijn en vrijheid‟, p. 34. 
280  Ibidem, p. 34. 
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§2 Bourdieus kritiek op een „imaginair subjectivisme‟ 

 

Bourdieu noemt Sartres subjectivisme „imaginair‟ en dat heeft zowel betrekking op 

de dualistische structuur van het subject zelf als op de daaruit voortvloeiende „vrije 

verbeelding‟ waarover elk subject in Sartes filosofie lijkt te kunnen beschikken. 

We zullen in de loop van deze paragraaf zie op welke manier Bourdieus gebonden 

habitus die vrije verbeelding problematiseert, en welke gevolgen dat uiteindelijk 

ook voor het statuut van theoretische reflectie heeft. Een „dualistisch‟ mensbeeld 

als dat van Sartre leidt immers tot wat Bourdieu de „scholastische dwaling‟ zal 

noemen. 

 

Hoe onsartriaans het ook mag zijn, Bourdieu heeft een punt als hij Sartre op zijn 

„dualisme‟ ondervraagt. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat een subject altijd nieuwe 

betekenis aan zijn leven of zijn situatie kan geven, zo kan hij spijt hebben van een 

impulsieve reactie of inzien „dat een situatie ondraaglijk is geworden‟, maar je 

geraakt daarmee nooit uit de „cirkel van zelfheid‟. Sartre zal dit volgens Breeur ook 

niet beweren, maar zijn woordkeuze is dan in elk geval ongelukkig te noemen. 

Il faut inverser l‟opinion générale et convenir de ce que ce n‟est pas 

la dureté d‟une situation ou les souffrances qu‟elle impose qui sont 

motifs pour qu‟on conçoive un autre état de choses où il en irait 

mieux pour tout le monde; au contraire, c‟est à partir du jour où l‟on 

peut concevoir un autre état de choses qu‟une lumière neuve tombe 

sur nos peines et sur nos souffrances et que nous décidons qu‟elles 

sont insupportables.
281

 

 

Een woord waar zeker wijsheid in zit, en dat voor al te rechtlijnige materialisten 

enige overdenking waard is. Ons „lijden‟ wordt inderdaad gekleurd door de 

alternatieve mogelijkheden die we ons kunnen voorstellen en het kan door die 

voorstelling ook ondraaglijk worden. Maar Sartre stelt het erg intellectualistisch 

voor, alsof het om een plots inzicht gaat, waarop we dan met een besluit reageren. 

We kunnen ons afvragen welk subject tot dit inzicht komt en welk subject dat 

besluit neemt. Het is moeilijk voor te stellen dat het om een absoluut en 

transcendent „ik‟ zou gaan, dat losstaat van de incarnatie. Hoewel dit in de 

sartriaanse antropologie nooit helemaal gescheiden kan zijn, kan er op het absolute 

                                                 
281  Jean-Paul Sartre geciteerd door Bourdieu in LSP, p. 71. De cursivering van „décidons‟ vinden  

we in tegenstelling tot wat Bourdieu denkt ook reeds in EN, p. 510. 
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niveau ook geen besluit genomen worden, want als mogelijkheid zijn alle 

mogelijkheden eigenlijk evenwaardig. Voorkeuren kunnen we maar hebben vanuit 

een specifieke situatie, en in dat verpersoonlijkt bewustzijn kunnen we in Sartres 

filosofie inderdaad verschillende mogelijkheden imaginair tegen elkaar afwegen en 

eventueel tot het besluit komen dat de huidige situatie niet optimaal is. De werking 

van de verbeelding lijkt voor de mens het onderscheidende criterium te zijn. Door 

de verbeelding kunnen we een keuze maken en tot verzet besluiten. Zonder de 

verbeelding is de mens gebonden aan zijn dispositionele neiging en wikkelt een 

leven zich als een concatenatio causarum af. De mens met verbeelding 

daarentegen is tot vrijheid en keuze gedoemd. 

Nu zal Bourdieu er op wijzen dat de verbeelding van mensen geen vrij veld 

is, maar ook reeds dispositioneel bepaald is vanuit ons standpunt in en vanuit onze 

blik op de wereld. De verbeelding heeft ook zijn eigen geschiedenis en volgt de 

interesse die het subject als geïnvesteerd sociaal lichaam heeft. We hoeven daarbij 

niet meteen aan Freuds wensdromen te denken of aan de dynamiek van het wishfull 

thinking. De investering van de habitus is bij Bourdieu nog fundamenteler. De 

habitus is niet alleen het systeem van lichamelijke disposities, maar ook van 

perceptiecategorieën. Onze verbeelding maakt in zijn „vrije spel‟ gebruik van de 

categorieën waarmee we normaal de wereld ordenen. Wat zich dus als 

mogelijkheid aandient is reeds door de censuur van de habitus gegaan, zoals 

Bourdieu opmerkt bij de bespreking van een van de problemen van het 

veldonderzoek. 

The informants remarks – like the narratives or commentaries of 

those whom Hegel calls „original historians‟ (Herodotus, 

Thucydides, Xenophon, or Caesar) who, living „in the spirit of the 

event‟, take for granted the presuppositions taken for granted by the 

historical agents – are inevitably subject to the censorship inherent 

in their habitus, a system of schemes of perception and thought 

which cannot give what it does give to be thought and perceived 

without ipso facto producing an unthinkable and an unnameable.
282

 

 

Het feit dat er historische perceptiecategorieën bestaan maakt dat er ook iets buiten 

onze perceptiecategorieën kan bestaan, zoals er ook iets buiten onze taal kan 

bestaan, iets waar we geen woorden voor hebben, en wat als dusdanig ondenkbaar 

is. Een voorbeeld van dit fundamentele niveau van ondenkbaarheid vinden we 
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misschien in de studie naar kleurcategorisering. Saunders en Van Brakel komen na 

de bestudering van verschillende antropologische data tot de conclusie dat onze 

kleurvoorstelling geen universeel en natuurlijk gegeven is, maar dat ze cultureel-

historisch ontwikkeld is. Omdat we behept zijn met ons eigen „kleurorgaan‟, ons 

systeem van categoriseren, is het zeer lastig en eigenlijk ondoenlijk om de 

kleurvoorstelling van andere volkeren te achterhalen. Je kan een kleurwoord dat nu 

eens groen en dan weer geel lijkt te betekenen niet vertalen in onze kleurwoorden. 

We kunnen ons bij zo‟n categorie niets voorstellen.
283

 Wat betekent het om ons 

dergelijke categorieën eigen te willen maken? We zouden moeten leren wanneer, 

en in welke situaties we deze woorden moeten gebruiken, dat zou zoveel betekenen 

als „geïntroduceerd worden in een andere levensvorm‟, om met Wittgenstein te 

spreken. 

 Soms zijn de categorieën op zich echter vertaalbaar, maar is de plaats 

binnen het geheel van het systeem van categoriseringen verschillend. Denk aan de 

categorieën die we toepassen op ons eten en het bereiden van eten. We weten heel 

goed wat een hond en een kat is, en we weten ook dat ze eetbaar zijn, maar we 

moeten er niet aan denken ze op ons bord te krijgen. Kippenhartjes zijn soms ook 

al moeilijk. Serveer je appelmoes warm of koud? Is het groente, fruit of saus? Onze 

reacties lopen uiteen van een lichte verbazing tot diepe walging, en daarmee 

verschijnt ook een vorm van „ondenkbaarheid‟. We kunnen ons er een voorstelling 

van maken, maar „we moeten er niet aan denken‟ om hond te eten.      

 De twee voorbeelden van ondenkbaarheid, de kleurwoorden en de 

eetgewoonte, lijken als een letterlijke en figuurlijke ondenkbaarheid duidelijk 

verschillend te zijn, waarbij we in het geval van de kleurwoorden niet geneigd zijn 

om over een „censor‟ te spreken. Een sociale of culturele censor lijkt in de 

eetgewoonten meer op zijn plaats, omdat het dan om een geïnterioriseerde neiging 

gaat. We zijn zoals Bourdieu zegt vanuit onze opvoeding sociaal geïnvesteerd in de 

wereld, en dat creëert zijn eigen neigingen en zijn eigen afkeer. De lading die 

bepaalde objecten meekrijgen maakt dat ze denkbaar of ondenkbaar worden.  

 Voor Sartre biedt deze „psychoanalytische censor‟ geen verklaring voor het 

fenomeen dat hij toch „kwade trouw‟ wil blijven noemen. „Te kwader trouw zijn‟ 

betekent dat je eigenlijk wel beter weet en je dus niet kan verschuilen achter je 

verpersoonlijkt subject. Wat je wel beter weet is dat je radicaal onbepaald en vrij 
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bent. Door de breuk die het bewustzijn in je leven vormt kan je nooit helemaal 

opgaan in de wereld, het bewustzijn houdt daar – als het authentiek is – altijd een 

lucide inzicht in. Het freudiaanse paradigma dat met een censor werkt die de 

driftmatige verlangens omzet of ombuigt in symbolische verlangens, maar die zelf 

altijd buiten beeld blijft zodat de koppeling van het id aan het ego altijd een 

magische relatie blijft, is voor Sartre onaanvaardbaar. Hij weet zich hierin gesteund 

door de Weense psychiater Wilhelm Stekel die in zijn studie La femme frigide juist 

beweert dat men de psychose – wanneer men de analyse maar ver genoeg kan 

voeren – altijd op een bewuste strategie kan terugvoeren. De vrouw is bijvoorbeeld 

frigide omdat ze het overspel van haar man niet kan verkroppen.
284

 

 Als dit een voorbeeld is van kwade trouw, dan kunnen we eigenlijk elke 

emotionele reactie ook zo classificeren, en dat vindt Bourdieu problematisch in 

Sartres filosofie. Sartre veronderstelt dat een authentieke houding, te goeder trouw, 

afstand en inzicht in de eigen strategieën impliceert en dat men zo een gekozen 

doel kan bereiken. Tegelijkertijd kan die keuze niet tot stand komen zonder reeds 

in de wereld geïnvesteerd te zijn, ziedaar het probleem waar Sartre steeds rond 

blijft cirkelen, en waar Bourdieu met zijn habitusconcept een oplossing voor zoekt. 

 Want stel nu dat de structurering van de habitus de censor is die mijn 

„wereld‟ bepaalt. Het is een historische censor, gevormd door mijn persoonlijke 

verleden en hij is daarmee ook deel van een collectief verleden. Het persoonlijke 

verleden is opgeslagen in mijn lichaam en karakter, met hun bepaalde disposities, 

terwijl het collectieve verleden, binnen de grenzen waarvan het persoonlijke 

verleden zich natuurlijk ook afspeelt, gestold is in de organisaties en instituties van 

de samenleving. De habitus als censor valt dan samen met het categorieënsysteem 

waardoor de wereld zich direct als geordend voordoet, en waarbinnen vervolgens 

bepaalde betekenissen een „lading‟ kunnen krijgen door middel van identificatie.  

De twee soorten ondenkbaarheid komen in Bourdieu‟s model eigenlijk 

allebei voort uit de habitus. Het niveau van de kleurwaarneming lijkt daarbij 

„onbemiddeld‟ te zijn, een onmiddellijk oordeel dat daarom natuurlijk lijkt – 

hoewel we weten dat kleurwoorden pas betrekkelijk laat in de taalontwikkeling 

beheerst worden. Het smaakoordeel is wel bemiddeld; het is een resultaat van enige 

reflectie of esthetische beschouwing. Tenminste, dat kan het zijn. Meestal hebben 

we ons oordeel al snel klaar, en geven we ons nauwelijks tijd voor deze 
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beschouwing. We classificeren het object heel snel en weten hoe het zich tot andere 

objecten verhoudt, welke betekenis het heeft en hoe wij ons temidden van die 

betekenissen positioneren. 

Bourdieu geeft in Un art moyen indirect een aardig voorbeeld van deze 

twee niveaus van categorisering. Eén van de kernfuncties van de fotografie is de 

„realistische‟ weergave. Tevens is dit realisme een van de argumenten die men 

aanvoert om de fotografie niet bij de schone kunsten te rekenen. In tegenstelling tot 

de beeldende kunst is er immers geen sprake van een interpretatie van de 

werkelijkheid, maar louter van een „getrouwe registratie‟.
285

 Die categorie 

„realistisch‟ geldt voor iedereen, maar de betekenis die dit vervolgens voor het 

gebruik van fotografie heeft verschilt. Voornamelijk voor de boeren die hun portret 

nog door een fotograaf laten maken is realisme het criterium voor een geslaagde 

foto. De opkomst van de hobbyfotografie die voor een deel het onderwerp is van 

Bourdieus studie bevestigt dit criterium, hoewel voor de middenklasse die over een 

camera beschikt de te fotograferen onderwerpen wat verschuiven. (De „nieuwe‟ 

genres, zoals de vakantiefotografie, worden door de boeren als te „stads‟ 

verworpen; een „echte boer‟ interesseert zich daar niet voor.) Het realisme van de 

„scherpe‟ foto interesseert de dominante klasse dan weer minder, zij zullen een 

beetje neerkijken op de technische aspiraties van de fotoclub, en een foto ook als 

een autonoom esthetisch object beschouwen. Natuurlijk blijft de functie van de 

familiefoto ook in de dominante klasse bestaan, maar het poseren voor een 

monument wordt daar doorgaans onnozel gevonden. Met duidelijke ideeën over 

„wat een mooie foto maakt‟ (zowel in onderwerp als manier van fotograferen) 

onderscheiden ze zich van de middenklasse hobbyfotograaf; In de esthetische 

houding tegenover de fotografie horen we een echo van Wittgenstein wanneer hij 

zegt: „Ist das unscharfe nicht oft gerade das, was wir brauchen?‟
286

 

                                                 
285  Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Bourdieu  

citeert voor deze algemene opvatting aan het begin van hoofdstuk 2 de Encyclopédie 

française. In voetnoot 10 schetst hij kort hoe de fotografie zich via het werk van Chrétien 

(1786), Wollaston (1807) en Daguerre (1822) ontwikkelt tot de standaard voor het „realisme‟. 

Eigenlijk is daarmee de ontwikkeling van het lineair perspectief in de schilderkunst verheven 

tot enige realistische afbeeldingstechniek, en wordt de rest van de schilderkunst „interpretatie‟ 

en „schone kunst‟. 
286  Ludwig Wittgenstein, PU, §71. 
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Door de introductie van de fotografie ontstaat er een nieuwe standaard voor een 

realistische afbeelding, die iedereen zich als een tweede natuur eigen maakt.
287

 

Binnen die nieuwe standaard voor realisme ontwikkelt zich echter ook een zekere 

smaak voor goed of slecht gebruik van zo‟n medium, en deze „tweede natuur‟ komt 

tot stand door socialisatie en identificatie in een beperktere kring. We zouden 

kunnen zeggen dat de eerste „symbolische vorm‟ samenvalt met wat Wittgenstein 

een levensvorm noemt. Niemand kan eraan ontsnappen, terwijl Bourdieu voor zijn 

habitus toch eerder voorbeelden ontleent uit het domein van de smaakvoorkeur en 

de levensstijl. De verschillen in smaak mogen ook van de orde van de tweede 

natuur zijn, maar ze zijn toch minder fundamenteel dan de verschillen in 

levensvorm. Norbert Elias lijkt in de inleiding tot zijn Studie over de Duitsers het 

habitusbegrip te reserveren voor het fundamentele niveau. De habitus is bij Elias 

vooral een historische categorie die de volksaard op een niet-essentialistische wijze 

bepaald. Duitsers zijn Duitsers omdat ze als min of meer afgebakende groep 

mensen een bepaalde geschiedenis delen en zich als groep ook in een bepaalde 

positie ten opzichte van andere volkeren bevinden. De „Duitse‟ habitus geldt echter 

als de levensvorm voor alle leden van de groep.
288

 Bourdieu merkt echter op dat 

Elias, net als Weber, niet ziet dat er binnen een samenleving ook een dominante 

groep is die zich de bepaling van die „Duitse‟ habitus kan toe-eigenen, en dat men 

eigenlijk vanuit een dominante fractie van de samenleving (vanuit een bepaalde 

levensstijl) greep kan krijgen op het fundamentele niveau van de levensvorm. Men 

kan eigenlijk druk uitoefenen om de eigen particuliere levensstijl te promoveren tot 

de algemene levensvorm. Het hoeft geen betoog dat de rol van de geschiedenis 

hiermee geenszins is uitgespeeld, maar de interne verhoudingen binnen een 

maatschappij geven op hun beurt mee vorm aan de geschiedenis, en zijn geen 

louter gevolg van de geschiedenis.
289

 

De habitus, de disposities die in brede zin maken dat de wereld op een 

bepaalde manier aan ons verschijnt, en op meer individueel niveau maken dat we 

beantwoorden aan de objectieve omgeving van een veld, kunnen we ook als een 

grensbegrip beschouwen. Wat buiten de disposities of categorisering valt verschijnt 

                                                 
287  Het lineair perspectief is zoals Erwin Panofsky in Perspective as Symbolic Form aantoont  

geen „natuurlijk‟ perspectief. Net zomin is het vanzelfsprekend dat mensen van nature 

televisie kunnen kijken.  
288  Norbert Elias, Studies over de Duitsers. Machtsstrijd en habitusontwikkeling in de  

negentiende en twintigste eeuw, pp. 7-30. 
289  Vergelijk Pierre Bourdieu, MP, p. 179 en p. 338. 
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niet, dat blijft ein Unbekanntes, en is ondenkbaar. Een voorbeeld, parallel aan de 

fotografie vinden we in onze smaak voor muziek. Om muziek te kunnen waarderen 

moeten we het geluid eerst als muziek herkennen en ervaren. Soms lukt dat niet 

omdat de muziek te experimenteel is, of omdat het toonsysteem of de 

genreconventies ons zo onvertrouwd zijn dat we de muzikale beweging niet horen. 

Als we het geluid wel als muziek herkennen, dan is er bovendien de mogelijkheid 

dat we het „niet willen horen‟, omdat „het niets voor ons is‟.
290

 

Het „ondenkbare‟ kan zo op twee verschillende niveaus ontstaan, maar met 

Sartre zouden we alleen in het tweede geval van censuur, of kwade trouw spreken. 

Wie immers onvertrouwd is met het toonsysteem of de projectiewijze kan geen 

kwade trouw verweten worden wanneer hij het beeld niet ziet of de muziek niet 

hoort. Maar als de wil een rol speelt in ons oordeel, en we voelen affectief 

weerstand om ons ergens mee te associëren, dan berooft deze weerstand ons van de 

vrijheid om ons – authentiek – opnieuw te bepalen. Voor Bourdieu liggen de twee 

vormen van ondenkbaarheid zoals gezegd in elkaars verlengde, en hij zal van de 

positionering geen louter wilsbesluit maken. De affectieve weerstand vormt in de 

praktijk een even grote barrière als de onvertrouwdheid met „de code‟. Sartre 

daarentegen spreekt in het geval van de emotionele reactie nog steeds over een 

keuze. 

Soit par exemple une situation donnée: je puis y réagir 

émotionnellement. Nous avons montré ailleurs que l‟émotion n‟est 

pas un orage physiologique: c‟est une réponse adaptée à la situation; 

c‟est une conduite dont le sens et la forme sont l‟objet d‟une 

intention de la conscience qui vise à atteindre une fin particulière 

par des moyens particuliers. L‟évanouissement, la cataplexie, dans 

la peur, visent à supprimer le danger en suppriment la conscience du 

danger. Il y a intention de perdre conscience pour abolir le monde 

redoutable où la conscience est engagée et qui vient à l‟être par elle. 

Il s‟agit donc de conduites magiques provoquant des 

assouvissements symboliques de nos désirs et qui révèlent, du 

même coup, une couche magique du monde.
291

 

 

                                                 
290  Bourdieu benadrukt in Un art moyen dat er geen natuurlijke manier van weergeven is, maar  

dat een beeld altijd „gelezen‟ moet worden, net als een tekst. In voetnoot 7 bij het tweede 

hoofdstuk beschrijft hij hoe een oude inwoner van Lesquire (in de Béarn) zijn eigen huis niet 

op een foto herkent, omdat – genomen van het tegenoverliggende balkon – het beeld hem zo 

onvertrouwd is. In eerste instantie heeft de man zelfs moeite om boven en onder in de foto te 

ontwaren. 
291  Jean-Paul Sartre, EN, p. 521. 
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Er is ook een andere reactie mogelijk. Een rationele reactie analyseert de situatie en 

ontdekt causale ketens om eventuele problemen of gevaren „technisch‟ op te 

lossen. De wereld kan zo in de gegeven situatie op twee verschillende manieren 

verschijnen, onder twee verschillende „aspecten‟, een magisch en een technisch 

aspect. Maar wie „besluit‟ er hoe de wereld op dat beslissende moment verschijnt? 

Mais qui me décidera à choisir l‟aspect magique ou l‟aspect 

technique du monde? Ce ne saurait être le monde lui-même – qui, 

pour se manifester, attend d‟être découvert. Il faut donc que le pour-

soi, dans son projet, choisisse d‟être celui par qui le monde se 

dévoile comme magique ou rationnel, c‟est-à-dire qu‟il doit, comme 

libre projet de soi, se donner l‟existence magique ou l‟existence 

rationnelle. De l‟une comme de l‟autre il est responsable; car il ne 

peut être que s‟il est choisi.
292

 

 

Hier wordt weer over een subject gesproken dat zich in de wereld als een vrij 

project realiseert, en dat zelf het besluit neemt om die wereld onder een bepaald 

aspect te laten verschijnen. Die „keuze‟ is natuurlijk geen keuze die een persoon als 

zodanig zal ervaren. We worden ons alleen van de gevolgen van deze keuze bewust 

op het moment dat de wereld aan ons „magisch-emotioneel‟ of „technisch-

rationeel‟ verschijnt. We zijn dan al een weg ingeslagen waarvan we de 

consequenties te aanvaarden hebben. Dat is onze verantwoordelijkheid, maar „mijn 

angst is vrij en in die angst manifesteert zich mijn vrijheid.‟
293

 

 Het gepersonaliseerde subject zal deze angst echter niet als een keuze 

ervaren, het gaat zoals gezegd weer om een metafysische vrijheid. Deze vrijheid 

krijgt eigenlijk in elke zijnswijze op gelijke wijze gestalte, omdat het 

transcendentale bewustzijnsveld op gelijke wijze in een concreet subject 

kristalliseert; hetzij angstig, hetzij koel, berekenend, dat is – als het ons om de 

fundamentele menselijke vrijheid gaat – om het even. „Toutes mes “manières 

d‟être” la manifestent également puisqu‟elles sont toutes de façons d‟être mon 

propre néant.‟
294

 

Mocht een emotionele reactie niet op deze manier een manifestatie van 

mijn vrijheid zijn, dan zou ik in mijn angst gereduceerd worden tot een ding, 

materieel en inert, overgeleverd aan de krachten die van buiten uit op hem 
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inwerken. Sartre wil echter koste wat kost het onderscheid handhaven tussen „la 

transparence pure du sujet et l‟opacité minérale de la chose‟.
295

 Om dit onderscheid 

te bewaren moet hij het vrij subject wel theoretisch postuleren achter een 

werkelijkheid die we allerminst vrij kunnen noemen. Sartre moet dit ook wel doen 

om niet in de val van het objectivisme of determinisme verstrikt te raken. Net als 

het materialisme van zijn tijd worden deze immers gekenmerkt door een ernst die 

hij als kwade trouw en reductionisme ontmaskert. De ernst is bij Sartre altijd de 

ernst van „de man van de wereld‟ die zichzelf begrijpt in termen van de 

noodzakelijkheden en grenzen van die wereld. De „man van de wereld‟ ontkent 

zichzelf als een originele bron voor de betekenis van die wereld. 

Son volontarisme activiste, impatient de toutes les nécessités 

transcendantes, le porte à refuser la classe comme classe de 

conditions et de conditionnements, donc de dispositions et de styles 

de vie durables, dans laquelle il voit une classe chose, une classe 

essence, enfermée dans son être, réduite à l‟inertie, donc à 

l‟impuissance, et à laquelle il oppose „le groupe totalisant dans une 

praxis‟, né de la classe chose, mais contre elle.
296

 

 

Het is pas in een eventuele collectieve praxis waarin een groep haar lot weer in 

eigen hand neemt en zich ontworstelt aan de inertie van een levensstijl dat we bij 

Sartre kunnen spreken van een authentiek bestaan. Parallel aan de kelner die 

slechts kelner is in de zin dat hij een rol op zich neemt en dus „kelner speelt‟, kan 

een sociale klasse zich eventueel als „onderdrukt‟ of „uitgebuit‟ gedragen, maar ze 

kan die rol ook afleggen en zichzelf op een nieuwe manier bepalen. 

 Het collectieve wordt naar het model van de sartriaanse antropologie 

gedacht en vormt geen echte uitdaging voor die antropologie. De fenomenoloog 

Sartre heeft veel aandacht voor het bestaan van andere subjecten, en het effect dat 

die subjecten hebben (als concurrent of als medestander) op het eigen subject. 

Zoals Visker echter opmerkt beginnen hier voor de hedendaagse lezer vaak de 

moeilijkheden.
297

 De schaamte voor de ander – bijvoorbeeld wanneer iemand die 

door het sleutelgat kijkt betrapt wordt en zich tot gluurder gereduceerd weet – is 

weliswaar een authentieke houding waarin de ander als subject erkend wordt, maar 

deze schaamte verandert niets aan de structuur van het subject waarin het 

                                                 
295  Pierre Bourdieu, LSP, p. 73. 
296  Ibidem, pp. 73-74. 
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bewustzijn en de incarnatie, het zichtbare, radicaal gescheiden blijven. In Viskers 

lezing van de hedendaagse wijsbegeerte wordt juist nagedacht over die moeilijk 

grijpbare relatie tussen bewustzijn en identiteit. Juist de blik van de ander zou door 

het tonen van het en-soi een „zwaarte, een gewicht‟ aan het subject kunnen 

verlenen „waardoor ik niet slechts bewustzijn ben, maar iets van de wereld, iets 

geïncarneerds‟.
298

 Er ontstaat dan een relatie tussen en-soi en pour-soi die niet meer 

„d‟abord séparés‟ zijn. Dit probleem wordt door Visker echter op 

fenomenologische wijze gethematiseerd en, zoals dat in de filosofie gaat, levert dat 

eerder nieuwe vragen op dan definitieve antwoorden. 

 Bourdieu lijkt met zijn sociologische methode wel tot bepaalde antwoorden 

te komen, maar tegelijkertijd zal hij zich binnen de sociologie zeer kritisch blijven 

opstellen en zich als socioloog een aantal reflexieve deugden proberen eigen te 

maken waardoor die antwoorden aan objectiviteit winnen. Visker blijft binnen de 

fenomenologie en tast daarin af wat er veranderd is in ons zijnsverstaan, en wat het 

betekent dat de eenvoud van Sartres existentialisme „niet meer de onze is‟.
299

 Dat 

lijkt op een epoche-wissel te duiden, want hoewel Sartres mensbeeld – althans een 

rudimentaire vorm daarvan – vandaag de dag gemeengoed is, is het dat voor 

filosofen niet meer. Tenminste, niet voor de fenomenologen die zich in navolging 

van Merleau-Ponty, zorgen zijn gaan maken over dat ongebonden bewustzijn. 

De scheiding tussen bewustzijn en persoon wreekt zich volgens Bourdieu 

in een gedurig oscilleren tussen begrippen die in verschillende domeinen telkens op 

deze tweespalt wijzen: en-soi/pour-soi, materialiteit/praxis, creatio 

continua/determinatie. Zonder mediërende instituties of een begrip van de sociale 

constitutie van het subject blijft het denken in zijn eigen valse vooronderstelling 

gevangen. De scheiding tussen bewustzijn en persoon blijft als kern van Sartres 

filosofie overeind. 

Bourdieu wil zich als andere hedendaagse filosofen ontdoen van deze 

rigide scheiding, maar in zijn analyse is de fenomenologische methode een deel 

van het probleem. Wie vanuit louter eigen ervaring vertrekt, en zijn waarneming 

niet zorgvuldig construeert, die zal blind zijn voor de veronderstellingen die in de 

eigen ervaring reeds besloten liggen. Vandaar Bourdieus wantrouwen jegens een 

filosofie die eigenlijk weigert om zijn eigen ervaring te construeren en daarmee te 
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controleren. De fenomenoloog gaat ervan uit dat zijn ervaringen en waarnemingen 

exemplarisch zijn, en door willekeurig wie kunnen worden bevestigd.  

Bourdieu wantrouwt deze universaliteit en ziet hierin een van de 

scholastische dwalingen die hij in Méditations pascaliennes beschrijft. Het denken 

in bepaalde categorieën creëert zijn eigen werkelijkheid, en het feit dat die 

werkelijkheid misschien goed bij de praktijk van het eigen leven past betekent nog 

niet dat de wereld er voor anderen ook zo uit ziet. Volgens Bourdieu bezondigt 

Sartre zich in zijn beschrijving van de kelner duidelijk aan deze dwaling. Voor 

Bourdieu is deze passage exemplarisch voor Sartres werk en tevens voor veel 

academisch werk waarin men zich te weinig rekenschap geeft van de eigen 

scholastische vooringenomenheid. Sartre beschrijft de kelner als volgt: 

J‟ai beau accomplir les fonctions de garçon de café, je ne puis l‟être 

que sur le mode neutralisé, comme l‟acteur est Hamlet, en faisant 

mécaniquement les gestes typique de mon état et en me visant 

comme garçon de café imaginaire à travers ces gestes pris comme 

„analogon‟. Ce que je tente de réaliser c‟est un être-en-soi du garçon 

de café, comme s‟il n‟était pas justement en mon pouvoir de 

conférer leur valeur et leur urgence à mes devoirs et à mes droits 

d‟état, comme s‟il n‟était pas mon libre choix de me lever chaque 

matin à cinq heures ou de rester au lit, quitte à me faire renvoyer. 

Comme si du fait même que je soutiens ce rôle à l‟existence, je ne le 

transcendais pas de toute part, je ne me constituais pas comme un au 

delà de ma condition. Pourtant il ne fait pas de doute que je suis en 

un sens garçon de café – sinon ne pourrais-je m‟appeler aussi bien 

diplomate ou journaliste ?
300

 

 

De filosoof die een „imaginair analogon‟ van het leven van een kelner maakt en 

zich zo goed kan voorstellen wat het betekent om kelner te zijn, realiseert zich 

tegelijkertijd dat dit slechts één van zijn mogelijkheden is, en dat de mens nooit als 

een en-soi samenvalt met die mogelijkheid. Hij kan slechts kelner zijn met de 

afstand waarmee een acteur zijn rol opneemt. De typische houdingen, bewegingen 

en zinswendingen worden nagebootst en door het gebruik „du je 

phénoménologique‟ projecteert Sartre „une conscience d‟intellectuel dans une 

pratique de garçon de café, ou dans l‟analogon imaginaire de cette pratique, 
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produisant une sorte de chimère social, monstre à corps de garçon de café et à tête 

de philosophe.‟
301

 

Deze „chimaera‟ vinden we misschien terug in de jobstudenten die nooit 

samenvallen met hun werk, maar hun sociale bestemming altijd elders weten. 

Jobstudenten zijn echter een tamelijk recent fenomeen, volgens Bourdieu komt dat 

pas vanaf 1968 op, en dan nog slechts mondjesmaat en in bepaalde avant-

garderestaurants. Voor de meeste kelners in de tijd dat Sartre L‟être et le néant 

schreef ligt hun werk nog in de lijn van hun sociale bestemming en ontbreekt de 

afstand tussen bewustzijn en werk die typisch is voor scholastische, beschouwende 

intellectuelen. 

Waar het objectivisme de relatie van de wetenschapper met zijn object van 

studie ruisloos en universeel voorstelt, daar wordt in het subjectivisme een 

universele voorstelling gemaakt van de ervaring die een schrijver of een geleerde 

van zichzelf als subject heeft. 

Professionnel de la conscience voué à l‟illusion de la „conscience 

sans inertie‟, sans passé et sans extérieur, il dote tous les sujets 

auxquels il accepte de s‟identifier – c'est-à-dire à peu près 

exclusivement le peuple projectif qui naît de cette identification 

„généreuse‟ – de  sa propre expérience vécue de sujet pur, sans 

attaches ni racines.
302

 

 

De blik van de theoreticus heeft geen last van praktische bezwaren (of van 

weemoedigheid). Het zelfverstaan van de academicus die zijn verbeelding de vrije 

loop kan laten, leidt misschien tot een sartriaans subject, maar Bourdieu ziet in zijn 

verschillende ervaringen in Algerije, op het Zuid-Franse platteland en in Parijs toch 

eerder de wortels, de geschiedenis en de sociale inbedding die het bewustzijn 

binden, dan een „conscience sans inertie‟. 

 Een fenomenologische kritiek op het werk van Sartre zal Bourdieu dus niet 

kunnen schrijven, aangezien hij na zijn kritiek op het objectivisme ook het 

subjectivisme in vraag stelt. Daarmee maakt hij zich eigenlijk onmogelijk in de 

filosofie. Als hij echter in zijn geschriften met grote regelmaat wordt teruggeroepen 

naar de filosofie, dan is dat ondermeer omdat het mensbeeld, de antropologie die 

daar ontwikkeld wordt zich in allerlei meer praktische of toegepaste domeinen doet 

gelden. Een van die praktische domeinen waar Bourdieu als socioloog mee te 
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maken krijgt is de rational action theory. Hij zal zich steeds tegen deze 

handelingstheorie blijven verzetten, en met name ook tegen Jon Elster, een van 

haar propagandisten die sinds het verschijnen van La distinction de handschoen 

heeft opgenomen. In de hoofdstukken 5 en 6 zullen we zien hoe Elster en Bourdieu 

geïnteresseerd zijn in gelijkaardige fenomenen, waar ze vervolgens een 

verschillende uitleg aan geven. Eerst bespreken we in hoofdstuk vijf echter het 

„gematigd rationalisme‟ van Elster, en de kern van zijn kritiek op het werk van 

Bourdieu.  
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5 

‘Rational action theory’ volgens Elster 

Een alternatief voor Bourdieu? 

 

 

§1 Het gematigd rationalisme van Jon Elster 

 

Eén van de belangrijkste theorieën die voortwerkt op Sartres subjectivistische 

antropologie en er een voluntaristische wending aan geeft is de rational choice 

theory, ook wel rational action theory genaamd.
303

 Als we Jon Elster volgen in zijn 

inleiding op de bundel Rational Choice, dan is het misschien wat bedrieglijk om 

over één theorie te spreken. Eerder gaat het om een aantal algemene concepten die 

normatief duiden hoe we onze doelen optimaal kunnen bereiken, zonder te bepalen 

wat onze doelen zouden moeten zijn.  

In order to justify and explain behavior, rational-choice theory 

appeals to three distinct elements in the choice situation. The first 

element is the feasible set, i.e. the set of all courses of action which 

(are rationally believed to) satisfy various logical, physical and 

economic constraints. The second is (a set of rational beliefs about) 

the causal structure of the situation, which determines what courses 

of action will lead to what outcomes. The third is a subjective 

ranking of the feasible alternatives, usually derived from a ranking 

of the outcomes to which they (are expected to) lead. To act 

rationally, then, simply means to choose the highest-ranked element 

in the feasible set. Consumer theory provides a paradigm example. 

The feasible set confronting the consumer is determined by his 

income, by the physical availability of goods and by their prices, as 

far as they are known to him. He has opinions about what the effects 

on him will be of consuming various goods in various proportions, 

and a value system that allows him to assess these effects and, 

derivatively, to rank the options in the feasible set.
304

 

 

Elster benadrukt voorts dat de keuzesituatie een subjectieve aangelegenheid is, het 

is immers volgens het derde punt een „subjective ranking‟. De volgorde is geschikt 

                                                 
303  Omdat Pierre Bourdieu steeds fel gekant is tegen rationele vormen van een handelingstheorie  

zullen we vooral, en in het algemeen, over een rational action theory spreken. 
304  Jon Elster, Rational Choice, p. 4. 
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naar de beste uitkomsten van het gedrag – lees: de baten min de kosten – en zou op 

zich voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Elster en andere rational choice-

theoretici denken doorgaans echter wel wat verder en zien in dat een kosten-

batenanalyse een zeer ingewikkelde oefening kan worden (als het al niet 

onmogelijk is) wanneer we bijvoorbeeld ook bepaalde waarden of psychische 

weerstanden die overwonnen moeten worden om bepaald gedrag te kunnen stellen 

in rekening willen brengen. Subjectief is echter ook de set van mogelijkheden en de 

causale samenhang met de te stellen gedragingen. Deze zullen pas invloed op het 

keuzegedrag hebben in zoverre ze ook aan het subject als zodanig verschijnen. Een 

consument kan bijvoorbeeld niet volledig op de hoogte zijn van de verschillende 

prijzen die er voor een product gevraagd worden; misschien schat hij het effect van 

zijn eigen gedrag niet juist in, enzovoort. Zo zijn er nog verdere verfijningen van 

en kanttekeningen bij de basisthese te maken, zodat er een brede waaier van 

onderzoek is ontstaan dat al die correcties in kaart tracht te brengen. Belangrijk in 

dit soort onderzoek blijft echter dat de rationaliteit niet zozeer als een verklaring 

van het gedrag kan worden opgevoerd, in de zin dat het rationele van de handeling 

een expliciete motivatie van de actoren zou zijn, maar dat het eerder descriptief de 

regelmatigheden beschrijft die we in allerlei gedragingen tegenkomen. 

Hoewel we Elsters denken een „gematigd rationalisme‟ kunnen noemen, 

blijft hij de basisthese van de rational action theory trouw waarvan hem het 

„methodologisch individualisme‟ bevalt.
305

 Dit individualisme geeft in de sociale 

wetenschappen een betere verklaring van ons handelen dan een verwijzing naar 

klassenbewustzijn of groepsbewustzijn dat immers als theoretisch construct niet in 

de werkelijkheid te vinden is. Ons handelen is daarentegen individueel intentioneel, 

gericht op een doel, en wanneer we dat doel zo efficiënt mogelijk proberen te 

bereiken – allerlei soorten kosten meegerekend – dan handelen we rationeel. 

 De basisovertuiging van de rational action theory is dat mensen 

intentioneel handelen op basis van een bewuste afweging, en dat de 

regelmatigheden die we in het gedrag van een grote groep mensen zien, terug te 

voeren zijn op het feit dat mensen redelijke wezens zijn die rationeel en 

economisch handelen. Voor consumentengedrag lijkt deze theorie inderdaad een 

                                                 
305  Stefaan Cuypers karakteriseert Elsters denken als een „gematigd rationalisme‟. Dit is tevens  

de titel van zijn bijdrage in de bundel Indirecte Rede. Jon Elster over rationaliteit en 

irrationaliteit, waar Cuypers ook de redactie over voerde.  
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uitstekende „verklaring‟ te geven, en het staat economen toe om aan de hand van 

hun modellen prijseffecten aan te kondigen. Toch lijkt het voorbeeld van de 

consument wat te gestileerd te zijn om menselijk gedrag naar te modelleren. Het 

veronderstelt allerlei zaken die misschien voor zich spreken voor wie op internet 

zijn boodschappen doet waar iedereen vrij volledige prijs- en aanbodvergelijkingen 

kosteloos kan maken. Maar wanneer diezelfde consument van winkel tot winkel 

moet gaan, onzeker over de mogelijkheid van andere aanbieders, of wanneer hij op 

een exotische markt al lovend en biedend zijn boodschappen moet vergaren, dan 

noopt dat tot aanpassingen van het model. Als we echter rekening houden met de 

reiskosten of een asymmetrische kennisrelatie blijven de mensen volgens de 

rational action theory rationeel handelen. 

 Elster stelt zich in zijn studie Ulysses and the Sirens ten doel om ook het 

imperfect rationele en zelfs het irrationele handelen van de mens te belichten. Want 

hoewel de basis rationeel is, kan niet ontkend worden dat mensen zelden zuiver 

rationeel handelen. Soms bewerkstelligen ze zelfs hun eigen ondergang, 

bijvoorbeeld door een ongezonde verslaving. De rational action theory, die zich 

niet uit wenst te spreken over de aard van de preferenties die als een soort van vaste 

waarden in de calculus ingebracht moeten worden, wordt in verlegenheid gebracht 

door de alcoholist die zichzelf dooddrinkt. Hij mag dat op een zeer efficiënte 

manier doen en keer op keer zijn zwaarstwegende preferentie najagen, maar in 

plaats van een autonome, individuele afweging, spreken we in zijn geval toch 

eerder van de heteronomie van een verslaving. Al is het momentane verlangen zeer 

groot, de prijs is oneindig hoog wanneer de alcoholist het op den duur met zijn 

leven betaalt; nog afgezien van de hypotheek op zijn leven die hij met alle sociale 

ellende die hem te beurt valt nog tijdens zijn leven mag aflossen. De alcoholist zal 

op een nuchter moment dan ook beamen dat hij liever niet zou drinken. 

 In een zuiver en perfect rationele wereld zou een figuur als de alcoholist 

niet voorkomen. Wanneer hij perfecte kennis van oorzaken en gevolgen had, dan 

zou hij zich niet aanwennen om zoveel te drinken. Elster verzet zich tegen zo‟n 

theoretische fictie als de zuivere rationaliteit en stelt dat we nu eenmaal te maken 

hebben met tegenstrijdige belangen. Enerzijds omdat perfecte en volledige 

informatie onze capaciteiten te boven gaat, anderzijds omdat we wezens van 

verlangen zijn, en onze wil weleens te zwak is. Dit maakt dat we niet perfect 

rationeel zijn, maar daarmee zijn we nog niet irrationeel. We kunnen onze second-
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order-desire om geen alcoholist te worden plaatsen boven de first-order-desire om 

de gezelligheid van een café op te zoeken, of de zorgeloosheid van een roes. 

 Nu is één van de problemen dat we deze afweging helder kunnen maken 

als we achter ons bureau zitten, maar wanneer we een café passeren, dan worden 

we in onze wilskracht op de proef gesteld. De first-order-desire wint aan gewicht 

en we worden over de drempel geholpen. We kunnen vanuit een populair-

sartriaanse antropologie natuurlijk over een authentiek en een inauthentiek 

verlangen spreken, en zeggen dat een authentiek subject zichzelf kan herscheppen 

tot een gematigd drinker om zodoende vrij en autonoom trouw te blijven aan zijn 

second-order-desire.
306

 

 Elster heeft echter meer vertrouwen in een aristotelische deugdethiek 

waarin de mens niet louter op zijn eigen wilskracht moet varen, maar een aantal 

externe bakens uitzet aan de hand waarvan hij goede gewoontes kan ontwikkelen. 

Odysseus is het model voor een deugdzaam en „gematigd rationeel‟ handelend 

persoon. Hij ziet in dat de lok van de Sirenen wel eens te sterk voor hem kan zijn 

en weet dat alleen het voornemen om dan stug door te varen te weinig is. Als het 

eenmaal zover is zal hij toch aan willen meren op het eiland, en hij weet dat hij 

Ithaka dan niet snel terug zal zien. Odysseus laat zich aan de mast vastbinden, giet 

was in de oren van zijn roeiers en geeft instructies hemzelf onder geen beding los 

te maken, hoezeer hij ook misbaar zal maken. Al deze voorzorgsmaatregelen 

dienen om te garanderen dat hij trouw blijft aan zijn „echte‟ verlangen naar Ithaka 

en niet toe zal geven aan het verlangen naar de Sirenen.  

 Voor de alcoholist zit er veel praktische wijsheid in dit verhaal, en Elster – 

die ook onderzoek deed naar de remediëring van verslaving – ziet „self-binding‟ 

dan ook als een gematigd rationele oplossing. Er zijn verschillende manieren te 

bedenken om jezelf extern te verplichten en trouw te zijn aan jezelf; denk aan 

                                                 
306  Inmiddels weten we dat we voorzichtiger moeten zijn als we het sartriaans subject zo  

dichotoom karakteriseren. Elster gaat daar echter licht over in Ulysses and the Sirens (pp. 

105-107) en associeert bovendien een gedachte van Charles Taylor met zo‟n opvatting; we 

kunnen onze oppervlakige verlangens veranderen en aanpassen aan onze echte verlangens 

door bijvoorbeeld ons handelen in andere termen te beschrijven. Dit doet denken aan de 

morele therapie die Theodore Dalrymple zijn drugsverslaafde patiënten in Life at the Bottom 

voorschrijft. Door zichzelf niet als een slachtoffer te zien, maar als een vrij persoon behept 

met ondeugdzame verlangens, winnen mensen terug de controle over hun situatie. Overigens 

voert deze existentialistische interpretatie van Taylors morele psychologie volgens Cuypers te 

ver. Stefaan Cuypers, „Elsters gematigd rationalisme‟, p. 59, voetnoot 4. 
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vertragingsmechanismen, het verhogen van de kosten, het onmogelijk maken of 

vermijden van een situatie…
307

  

Derek Parfit werpt hierbij een moeilijkheid op door te stellen dat het 

afhankelijk is van de graad van connectedness tussen eerdere en latere identiteiten 

om vast te stellen in hoeverre we kunnen spreken van trouw aan onszelf. Wanneer 

we persoonsidentiteit immers als een losse aaneenschakeling van verschillende 

identiteiten zouden beschouwen, dan is het niet rationeel te verdedigen waarom we 

zekere baten van hier en nu zouden verkiezen boven grotere baten die ons veel later 

te beurt zullen vallen. Parfit beweert dat je eventueel op morele gronden een 

voorkeur kan hebben voor groot geluk in de toekomst in plaats van voor een 

pleziertje dat nu binnen handbereik ligt, maar niet op rationele gronden. De 

bestemmeling van de baten van nu en in de toekomst is immers zozeer veranderd 

dat je hen niet meer met elkaar kunt vergelijken. Op basis van deze visie op 

persoonsidentiteit hoeft iemand zich ook niet veel aan te trekken van dure beloftes 

die hij in het verleden heeft gedaan. Wie zich tegen deze onverschilligheid wil 

beschermen kan zoals de Russische grootgrondbezitter in spe uit Parfits voorbeeld 

iemand anders trouw laten zweren aan een beeld dat men van zichzelf heeft. Elster 

citeert dit beroemde voorbeeld van Parfit in Ulysses and the Sirens: 

Let us take a nineteenth-century Russian who, in several years, should 

inherit vast estates. Because he has socialist ideals, he intends, now, to 

give the land to the peasants. But he knows that in time his ideals may 

fade. To guard against this possibility, he does two things. He first 

signs a legal document, which will automatically give away the land, 

and which can only be revoked with his wife‟s consent. He then says 

to his wife, „If I ever change my mind, and ask you to revoke the 

document, promise me that you will not consent‟. He might add, „I 

regard my ideals as essential to me. If I lose these ideals, I want you to 

think that I cease to exist. I want you to regard your husband, then, not 

as me, the man who asks you for this promise, but as only his later 

self. Promise me that you would not do what he asks.‟
 308

 

                                                 
307  In Ulysses Unbound bespreekt Elster systematisch een hele resem technieken; zie §1.7 en  

§1.8. 
308  Jon Elster, Ulysses and the Sirens, p. 109. Bourdieu citeert dezelfde passage van Parfit in een  

van de uitweidingen in Les sens pratique (pp. 80-81). Voor hem is het een exemplarisch 

voorbeeld van de absurditeiten waartoe een doorgedreven rationalisme kan leiden. Met 

dergelijke „fictieve voorbeelden‟ kan men alles bewijzen. Eerder moest Raymond Boudon het 

al ontgelden vanwege zijn „exemples fictifs, si évidemment inventés pour les besoins de la 

démonstration qu‟ils ne peuvent rien démontrer, sinon qu‟on peut démontrer n‟importe quoi 

au prix de quantifications décisoires et de calculs arbitraires à propos de “groupes 

imaginaires”‟.  



5 „Rational action theory‟ volgens Elster 

 

 

184 

Oppervlakkig beschouwd lijkt Parfits voorbeeld voor Elster een prima voorbeeld te 

zijn van self-binding, dat hij kan gebruiken tegen de strikt economische visie die 

stelt dat het rationeel is om huidige baten te prefereren op toekomstige baten; 

hetgeen weer lijkt te stroken met Parfits visie op persoonsidentiteit. Volgens Elster 

leiden de verschillende argumentaties echter tot „difficult, controversial, issues‟, en 

hij is het hierin noch met de economisten, noch met Parfit eens:  

I disagree. Against the economists, I believe that it is irrational if 

one knowingly does what will make one‟s life as a whole turn out 

worse than it could have been. I have no argument against Parfit‟s 

view that a person who expected his future states to be weakly 

connected would not be irrational in discounting the future. I believe 

however, that a person who takes his future states as given, rather 

than something to be created, is fundamentally irrational. Moreover, 

I believe a person will be better off by striving for connectedness, 

since only then will he be able to form the long-term plans that are a 

condition for living a meaningful life, even in the present.
309

 

 

Een serie van momentane zelven is eigenlijk tot geen enkele betekenis in staat. 

Niets zal zinvol kunnen zijn, behalve een directe bevrediging van genoegens die 

vervolgens geen betekenis hebben buiten de directe prikkeling. Preferenties worden 

zo gereduceerd tot de dierlijke genoegens. Wie zich passief neerlegt bij het feit dat 

hij in de toekomst en à la limite van dag tot dag een ander is, is fundamenteel 

irrationeel.
310

 Daartegenover stelt Elster het streven naar connectedness, dat maar 

mogelijk is wanneer we op sartriaanse wijze de verantwoordelijkheid opnemen 

voor de toekomstige persoon die we zullen zijn. Het is rationeel om daarbij 

rekening te houden met wilszwakte en ervan uit te gaan dat we niet altijd zo‟n 

heroïsch authentiek subject zijn dat zichzelf kan bepalen. Alle verstandige truken 

zijn dus welkom om ons daartegen te beschermen; dergelijke technieken vindt men 

bijvoorbeeld in een handboek voor anonieme alcoholisten. 

 

 

 

                                                 
309  Jon Elster, „Introduction‟ in Idem, Rational Choice, p. 11. 
310  Men zou dit ook als een variatie op Wittgensteins private language-argument kunnen  

 beschouwen.  
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§2 Elsters eerste kritiek op Bourdieu: reductionisme 

 

Zo beschouwd heeft Bourdieu een punt om Elster in één adem met Sartre te 

noemen. Sartre levert de subjectsstructuur die door de rational action theory wordt 

aangevuld met het principe van rationaliteit dat elk handelen stuurt. Het vrije 

subject kiest de bestemming, en de rational action theory wijst de beste weg. Zo 

ontstaat er een subject dat transparant is wat betreft zijn preferenties en altijd de 

rede als leidraad heeft om zijn doel te bereiken. Voor Bourdieu is dit een fictie en 

fungeert de rede als een vis dormitiva in de rational action theory die „cet être de 

raison, ce devoir-être‟ introduceert.
311

 

 In het geval dat men werkt met een louter economisch subject dat zelf niet 

sociaal of psychisch gedetermineerd is en eigenlijk alleen op papier bestaat, tonen 

de formele modellen door hun reductie hoe complex de werkelijkheid is. 

Les modèles formels ne révèlent jamais aussi complètement celle de 

leurs vertus qui est sans doute la plus indiscutable, c‟est-à-dire leur 

pouvoir de révéler a contrario la complexité du réel qu‟ils mutilent, 

que lorsqu‟ils réduisent à l‟absurde l‟anthropologie imaginaire du 

subjectivisme libéral en cherchant à toute force à dissoudre dans un 

fiat inaugural l‟arbitraire de l‟institué et à mettre décisoirement la 

libre décision d‟un sujet conscient et rationnel au principe des 

pratiques les moins rationnelles, au moins en apparence, comme les 

croyances de la coutume ou les préférences du goût.
312

 

 

Bourdieu suggereert dat een dergelijke antropologie en de praktische filosofie die 

we vinden in de rational action theory, gemotiveerd worden door een verlangen 

om de arbitraire werkelijkheid, waarin niet alleen de mogelijkheden en talenten, 

maar ook de samenloop van omstandigheden willekeurig geschikt zijn, toch ergens 

een vaste grond te geven, namelijk in de „vrije beslissing van een bewust en 

rationeel subject‟. 

 

Elster zit verveeld met deze suggestie van Bourdieu, waarin doorklinkt dat 

ogenschijnlijk niet-intentionele, niet-rationele gebruiken of smaakvoorkeuren 

volgens de rational action theory uiteindelijk toch terug te voeren zijn op een 

rationeel principe. Elster wil zoals we gezien hebben echter ruimte maken voor een 

                                                 
311  Pierre Bourdieu, LSP, p. 79. 
312  Ibidem, p. 79. 
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„gematigd rationalisme‟ dat de kritische sociologen van repliek kan dienen. Hij valt 

de handelingstheorie van Bourdieu, een exponent van die kritische sociologen, op 

twee punten aan: ten eerste op het functionalisme en het sociologisch 

reductionisme, en – ten tweede – op het inconsistent gebruik van het concept amor 

fati (§3). Deze tweede kritiek zullen we in een volgende paragraaf behandelen, nu 

concentreren we ons op het functionalisme en het sociologisch reductionisme dat 

Elster al vanaf het verschijnen van La distinction aan de kaak stelde.
313

  

Bourdieu zegt in La distinction de smaakvoorkeuren te willen verklaren 

vanuit economische en sociale voorwaarden én vanuit de sociale functies die de 

meest belangeloze praktijken tevens hebben. Elster ziet hier een verwarde 

verklaring in, die gebruik maakt van twee eigenlijk tegenstrijdige principes. Het 

eerste is het centrale begrip „distinctie‟. Mensen wijden zich aan bepaalde 

praktijken om zich te onderscheiden van andere – minderwaardige – groepen. Met 

een verfijnde smaak kan je jezelf toegang verschaffen tot bepaalde interessante 

kringen, en daar pluk je ook de vruchten van in de vorm van aanzien of een 

interessant sociaal netwerk; in zulk streven wordt de dubbelzinnigheid van de term 

„interessant‟ volledig uitgespeeld. De smaak lijkt voor Bourdieu in deze zin een 

strategisch en functioneel principe te zijn. 

 De andere notie die Bourdieu hier volgens Elster verwarrend doorheen 

weeft is amor fati. Smaak is nu te begrijpen als sociale bestemming en is 

economisch gedetermineerd. Een bepaalde sociale positie geeft nu eenmaal maar 

toegang tot een beperkt repertoire en mensen zijn geneigd om dat beperkte 

repertoire dan maar te bevestigen alsof het hun eigen vrije keuze was: amor fati.
314

 

 Het eerste verklaringsprincipe distinctie is altijd aantrekkelijk, maar gaat 

toch mank. Bourdieu geeft weliswaar een veel gesofisticeerdere versie van Veblens 

Theory of the Leisure Class,
315

 en hij weet duidelijk te maken dat juist een „gebrek 

aan berekening‟ in het sociale leven de beste resultaten oplevert (het is immers niet 

chic om je heel berekenend op te stellen, daarmee krijg je een slechte naam), maar 

hij ziet volgens Elster niet dat de zaken die we nastreven vaak „essentiële 

                                                 
313  Jon Elster, „Snobs‟, pp. 10-12. 
314  Terzijde zij opgemerkt dat Elster het niet erg zindelijk vindt om de twee principes gelijktijdig  

te gebruiken. Hij zou eerder voorstellen om ze op te delen: distinctie voor de hogere klasse en 

amor fati voor de lagere. „Distinctie‟ staat in de eerste kritiek centraal; in Elsters tweede 

kritiek die we bespreken gaat het zoals aangekondigd om het concept amor fati. 
315  Jon Elster, „Snobs‟, p. 12. 
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bijproducten‟ zijn.
316

 Aanzien, een goede reputatie of alleen al erkenning kunnen 

we niet rechtstreeks nastreven of afdwingen, dat zou zelfs een logische 

onmogelijkheid zijn, omdat afgedwongen respect helemaal geen respect meer is. 

 Volgens Elster volgen Veblen en Bourdieu met hun strategische zucht naar 

distinctie een dwaalspoor. Paul Veyne begrijpt volgens hem het gedrag van de 

maatschappelijke elite beter. In Le pain et le cirque schrijft Veyne hoe in de 

oudheid de rijkste patriciërs het beneden hun waardigheid zouden vinden om zich 

iets gelegen te laten aan de indruk die hun openbaar optreden bij het volk zou 

wekken. In tegenstelling tot Veblens leisure class, die zich eigenlijk louter als 

nouveau riche gedraagt, dingen ze niet naar de gunst van het volk wanneer ze 

openbare werken financieren. De „onleesbare‟ zuil van Trajanus, zegt Elster, staat 

als een geste van „uncalculated waste‟ model voor deze houding. 

The Roman emperors were non-rational, in that their behavior was 

expressive rather than instrumental. They wanted to contemplate 

themselves in their works, to communicate with posterity, but cared 

little about the impression they made on the populace. Such at any 

rate is the account proposed by Veyne. I have no competence to 

assess it, except to say that it rings true. In any case I believe that his 

account of wasteful behavior is superior to the standard sociological 

explanations, to which I shall now return.
317

 

 

De Romeinse keizers zijn niet uit op een goede reputatie, maar getuigen van de 

„thoroughly narcissitic attitude of the wealthy‟.
318

 De goede naam of de gunstige 

indruk die het volk van zo‟n rijke en vrijgevige keizer zal hebben, is een 

bijproduct, hetgeen Veblen niet goed ziet. Bourdieu krijgt van Elster een beter 

rapport, omdat hij heeft gezien dat wie zich berekenend opstelt uiteindelijk naast de 

                                                 
316  Jon Elster wijdt het tweede deel van Sour Grapes aan „States that are essentially by-products‟.  

In de laatste paragraaf II.5, getiteld „Trying to impress‟, gaat hij kort met Bourdieu in 

discussie. Zie Jon Elster, Sour Grapes, pp. 66-71.  
317  Jon Elster, Sour Grapes, p. 68. Evenmin als Elster ben ik bevoegd om Veyne‟s verhaal te  

staven, maar er zijn ook contemporaine bronnen die anders doen vermoeden. Men kan aan het 

populair-filosofisch werk van Plutarchus denken, waar volgens recent onderzoek (Van Hoof, 

2010) zeker een sociaal-dynamisch aspect aan is. Ook kan men denken aan het 

Commentariolum Petitionis van Quintus Tullius Cicero, dat door Bart De Wever in de 

verkiezingsstrijd van 2010 gelezen is als een eigentijdse – en blijkbaar vruchtbare – 

handleiding voor verkiezingen. Elster zal misschien zeggen dat dit typische literatuur is voor 

nieuwe rijken en snobs, maar als de tijden niet zoveel nieuws hebben gebracht, dan zullen die 

er vandaag de dag nog steeds zijn. 
318  Ibidem, p. 69. 
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prijs grijpt. Bourdieu maakt vervolgens echter de fout om te denken dat elk 

belangeloos optreden heimelijk goed is doorgerekend en daarmee toch „berekende‟ 

belangeloosheid is. Essentiële bijproducten zijn echter van dien aard dat een 

dergelijke strategie tot mislukken gedoemd is. 

 Dit laatste fenomeen wordt ook door Bourdieu omstandig omschreven in 

La distinction, waar de petite bourgeoisie gekenmerkt wordt door het feit dat haar 

leden altijd teveel hun best moeten doen en door hun gespannen onzekerheid steeds 

hun gebrek aan adel zullen verraden.
319

 Wat Elster echter vreemd genoeg 

achterwege laat, is de achtergrond van Mauss‟ Essai sur le don waarvan de 

grondgedachte ook in Bourdieus habitus-concept verdisconteerd is.
320

 Daarbij is 

juist het „vergeten‟ van de ruil en het omvormen tot een gift van belang, zoals we 

hebben gezien. De Romeinse keizer kan zich in Bourdieu‟s antropologie gerust 

zonder dubbele gedachten narcistisch gedragen, en het hoort misschien bij de 

habitus van zo‟n keizer „om het volk te minachten‟, een idee dat ook in ander 

gedrag tot uiting zal kunnen komen (het voeren van oorlog, de keizercultus,…). 

 Elster ziet in deze vagere band tussen intentie en resultaat echter een 

probleem dat eigenlijk geworteld is in de dynamiek van het ressentiment zoals dat 

door Scheler is beschreven. Aangezien het voor sommige klassen onmogelijk is om 

bepaalde begeerlijke posities of goederen te bemachtigen, gaat de middenklasse er 

bijvoorbeeld van uit dat de barrière die haar van deze posities scheidt juist is 

opgeworpen om haar leden weg te houden. Hoge cultuur en een bepaald 

taalgebruik dienen enkel dit doel. Net als Foucault valt Bourdieu voor deze 

aantrekkelijke redenering, maar „this account fails dishonourably, since it proceeds 

from the misguided search for meaning.‟
321

 

 Eens te meer wreekt de taal zich, want wie zoals Bourdieu over strategie en 

distinctie spreekt, kan rekenen op steeds dezelfde tegenwerping: mensen die er een 

bepaalde levenswijze op nahouden, doen dat niet met de bedoeling om anderen 

buiten te sluiten, maar leven enkel en alleen met de middelen die ze hebben op een 

manier die ze interessant vinden. Je moet daar geen strategische intentie achter 

zoeken, lijkt Elster te zeggen. De verklaring die Bourdieu geeft – in termen van 

                                                 
319  Pierre Bourdieu, LD, hoofdstuk 6 „La bonne volonté culturelle‟. 
320  In dit opzicht is het ook vreemd dat Elster Veynes uitleg van „wasteful behaviour‟ verkiest  

boven de „standaard sociologische verklaringen‟. Dat kan alleen als hij de antropologische 

traditie buiten beschouwing laat.  
321  Jon Elster, Sour Grapes, p. 106. 
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habitus – trekt echter de persoonlijke motieven niet per se in twijfel, maar probeert 

het handelen te verklaren vanuit de strategie van een onpersoonlijke habitus, die 

zichzelf als een „conatus‟, door zijn eigen keuzes in stand houdt en reproduceert. 

Of ik de keuzes voor mijn levensstijl nu argeloos of uitgekiend maak, met die 

keuzes classificeer ik mezelf en word ik geclassificeerd. In die zin is het ook niet 

helemaal terecht dat Elster „distinctie‟ louter als het principe van de hogere klasse 

ziet – een misinterpretatie van de titel even frequent als funest. Bourdieu zal in een 

latere tekst benadrukken hoe we „distinctie‟ wel moeten begrijpen:  

En fait, l‟idée centrale, c‟est que, exister dans un espace, être un 

point, un individu dans un espace, c‟est différer, être différent; or 

selon la formule de Benveniste parlant du langage, „être distinctif, 

être significatif, c‟est la même chose‟.
322

 

 

Het is Bourdieu dus in de eerste plaats niet om sociale distinctie te doen, maar om 

betekenis, die niet zonder een verschil kan bestaan. De levensstijl van alle sociale 

klassen krijgt zijn betekenis doordat ze onderscheiden is van andere levensstijlen. 

Natuurlijk resoneert de titel La distinction wel het sterkst met de dominante klasse, 

en daarmee is de functionele interpretatie van Elster snel gemaakt: alle cultuur is 

voor Bourdieu snobistisch, gericht op het maken en wekken van indruk. Waar 

Veblen vergeet dat deze poging intern contradictorisch is, daar vergeet Bourdieu 

aan te geven hoe een „onbewuste strategie‟ precies werkt. Bourdieu ziet de 

essentiële bijproducten volgens Elster immers niet als een bijproduct, als iets dat 

toevallig, onbedoeld als een soort gratie gegeven wordt terwijl we ergens anders 

mee bezig zijn, maar hij ziet het als de reden van ons handelen. Hiermee geeft 

Elster wel een eenzijdige lezing van Bourdieus werk, een lezing die Bourdieu 

eigenlijk weer naast Veblen plaatst. In het functionalisme dat Elster in La 

distinction blijft lezen hoort hij steeds een sociologisch reductionisme, een 

verklaring van het menselijk handelen tegen een onpersoonlijke, geobjectiveerde 

achtergrond. 

 Spreken over essentiële bijproducten is eigenlijk een theoretische 

bevestiging van het maatschappelijk verbod om te vragen naar de achtergrond van 

bijvoorbeeld de generositeit van een Romeinse keizer. We weten van Bourdieu en 

Mauss dat wie deze vraag stelt de interactie die er in de gift ontstaat om zeep helpt. 

                                                 
322  Pierre Bourdieu, „Espace sociale et espace symbolique‟, in Raisons pratiques, p. 24. Deze  

tekst laat zich overigens heel goed als een inleiding tot La distinction lezen. 
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„Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken‟, is een verwante volkse vertaling 

van dit taboe. Daarmee keren we voor Bourdieu echter terug naar het 

fenomenologische ken-niveau, en dat mist de wetenschappelijkheid die hem voor 

ogen staat. 

 In Ulysses and the Sirens bepaalde Elster zijn positie iets duidelijker, zij 

het hier tegenover een economisch reductionisme. Dit reductionisme maakt dat de 

theoretici van de rational action theory bijvoorbeeld moeite hebben om het 

altruïsme als een autonoom fenomeen te begrijpen, want in laatste instantie moet 

toch het eigenbelang gediend worden. Elster beschrijft het altruïsme daarop eerst in 

de lijn van Dawkins, om dit evolutionair perspectief vervolgens te corrigeren.  

Dawkins legt uit dat altruïsme heel rationeel kan zijn, mits we menselijk 

gedrag beoordelen op het niveau van de soort, van ons genetisch materiaal. Het 

strikte onderscheid tussen egoïsme en altruïsme bestaat in dit perspectief niet, 

omdat alle leden van de soort uiteindelijk maar één doel nastreven: het behoud van 

de soort, het doorgeven van de genen.  

Hoewel Dawkins aantoont dat altruïsme ook rationeel kan zijn, is de 

directe reductie tot het evolutionaire niveau voor iemand als Elster natuurlijk 

onbevredigend. Hij ziet in het two-step-reductionism dat Robert Trivers formuleert 

echter een goede correctie van de theorie van Dawkins.
 323

 Volgens de theorie van 

Trivers zijn we niet direct bekommerd om de genen van onze soort, maar kennen 

we wel gevoelens als schuld, sympathie, berouw en dankbaarheid. Deze gevoelens 

zorgen ervoor dat we ons altruïstisch en coöperatief blijven opstellen, hetgeen van 

levensbelang is voor de soort. Mocht er een egoïst in deze gemeenschap 

verschijnen, dan zou hem maar een kort leven beschoren zijn. Het niveau van 

Elsters gematigde rationaliteit is nu precies dit psychische niveau waar we op een 

redelijke manier afwegingen maken, en ook onze neigingen en preferenties in 

rekening kunnen brengen. 

 Elster maakt van dit tussenniveau een autonoom niveau. Dit is het niveau 

waarop een subject zijn rationele afweging maakt. Hij kan weliswaar niet direct de 

kosten in rekening brengen die hij voor zijn genen in rekening zou moeten brengen, 

maar de last van „schuld en berouw‟ zal hij wel meerekenen wanneer hij in 

perioden van schaarste voor de vraag wordt gesteld zijn eten wel of niet te delen. 

Hiermee zijn we op het niveau van de leefwereld dat door een slecht reductionisme 

                                                 
323  Jon Elster, Ulysses and the Sirens, pp. 145-146. 
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altijd ondergraven wordt. Volgens Elster slaat Bourdieu dan ook de plank mis door 

met zijn distinctiestrategie, net zoals sommige theoretici uit de rational action 

theory, die leefwereld té economisch voor te stellen, hetgeen niet strookt met onze 

ervaring. 

 Bourdieu deelt die laatste kritiek overigens met Elster. Een economisch 

reductionisme vertoont dan ook enige analogie met Bourdieus kritiek op het 

structuralisme: je mag de werkelijkheid niet verwisselen met het model dat je er 

van maakt. Elster schiet echter door in zijn kritiek en belandt zo in een 

subjectivisme dat weliswaar rake fenomenologische analyses kan geven en heel 

„redelijk‟ overkomt, maar dat het subject daarvoor als autonoom en rationeel moet 

beschouwen. Die rationaliteit wordt weliswaar „gematigd‟ en „verbreed‟ tot een 

„redelijkheid‟ die eigenlijk een oplossing vormt voor alle puzzels en anomalieën 

waar een al te rationeel-economische handelingstheorie ons voor stelt, maar toch 

blijven weerbarstige problemen ook onverklaard vanuit dit gematigd rationalisme.  

Eén van de moeilijkheden waar een rationele handelingstheorie voor staat 

is dat preferenties niet de constante waarden vertegenwoordigen die ze in de 

formules van de rationele handelingstheorie soms lijken te zijn. Elster bespreekt dit 

fenomeen in Sour Grapes, en daarmee werkt hij ook het tweede bezwaar dat hij bij 

La distinction formuleerde uit: Bourdieus gebruik van het amor fati-principe is 

volgens Elster inconsistent.  

 

 

§3 Elsters tweede kritiek: inconsistentie van het concept amor fati  

 

Het fenomeen dat Bourdieu amor fati noemt, is volgens Elster in de motivationele 

psychologie door Leon Festinger onderzocht. Elster zelf noemt het, met een 

verwijzing naar de fabel van Lafontaine, sour grapes. Een hongerige vos ziet 

druiven die echter buiten zijn bereik hangen. Hij troost zich door schouderophalend 

vast te stellen „ils sont trop verts et faits pour des goujats.‟
324

 In de theorie van 

Festinger is dit fenomeen een oplossing voor cognitieve dissonantie. 

                                                 
324  Elster citeert de hele strofe als motto van het derde hoofdstuk van Sour Grapes: „Certain  

Renard gascon, d‟autres disent normand, / Mourant presque de faim, vit au haut d‟une treille / 

Des Raisins mûrs apparemment / Et couverts d‟une peau vermeille. / Le galant en eût 

volontiers fait un repas; / Mais comme il n‟y pouvait atteindre: / „Ils sont trop verts, dit-il, et 

faits pour des goujats.‟ Jon Elster, Sour Grapes, p. 109. 
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When the real world and the motives of the subject are at odds, 

behavior is first designed to bring the real world into line with the 

motives. But when this is impossible, for external or internal 

reasons, the discrepancy (or dissonance, as it is now called) can be 

reduced by appropriate changes in the perception of reality.
325

 

 

Een voorbeeld uit het werk van Festinger is de inschatting van de relatie tussen 

roken en longkanker. Niet-rokers (29%) zijn veel meer geneigd om te geloven dat 

deze relatie wetenschappelijk aangetoond is dan rokers (7%). Bovendien is 86% 

van de rokers ervan overtuigd dat deze relatie niet bewezen is, terwijl maar 55% 

van de niet-rokers dat zal beweren.
326

 De realiteit wordt aangepast, of 

geïnterpreteerd in functie van de eigen verlangens of vermogens. Het onderzoek 

naar de schadelijke gevolgen van roken is derhalve voor de roker niet deugdelijk, 

en de druiven zijn bij nader inzien toch te zuur voor de verfijnde smaak van de vos 

(die rammelt van de honger). 

 Over het algemeen blijken onze preferenties geen louter natuurlijke 

verlangens te zijn. Ze passen zich nogal eens aan aan de mogelijkheden van een 

situatie, of zijn daar reeds aan aangepast. Preferenties wortelen immers in de smaak 

die mensen hebben ontwikkeld en in hun smaak maken mensen „van de nood een 

deugd.‟
327

 De smaak lijkt in eerste instantie parallel te lopen aan het besteedbaar 

inkomen, zodat de preferenties soms louter afhankelijk lijken te zijn van de vraag 

of iemand iets al dan niet kan betalen. Maar in de theorie van Bourdieu vinden we 

tussen de economische realiteit en de manifeste levensstijl met haar preferenties 

nog het niveau van de habitus. De habitus is het systeem van disposities en 

categoriseringen op basis waarvan we preferenties ontwikkelen. Die habitus wordt 

gevormd in de economische en sociale context en is dus ook afgestemd op die 

context waarin we denken ons leven te zullen slijten. Onze smaak bevestigt 

zodoende wat in de socialisatie als sociale bestemming werd voorgesteld. We 

bezegelen ons lot door onze spontane keuze voor datgene waartoe we voorbestemd 

zijn, amor fati. 

Le goût est amor fati, choix du destin, mais un choix forcé, produit 

par des conditions d‟existence qui, en excluant comme pure rêverie 

                                                 
325  Bernard Berelson & Gary A. Steiner, Human Behavior. An Inventory of Scientific Findings, p.  

266. 
326  Het onderzoek van Festinger stamt uit 1957. Geciteerd door Berelson & Steiner, ibidem, p.  

 266. 
327  Pierre Bourdieu, LD, p. 198. 
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tout autre possible, ne laissent d‟autre choix que le goût du 

nécessaire.
328

 

 

In de arbeidersklasse leidt dit letterlijk tot een smaak voor het noodzakelijke (het 

functionele, het degelijke), terwijl in beter bedeelde klassen deze gebondenheid 

steeds minder zal doorwegen in de preferenties. Daar lijkt juist het vrije en 

autonome van de preferentie centraal te staan, hoewel ook die manier van kiezen is 

ingeschreven in de habitus, en strikt genomen evenzeer van amor fati getuigt. 

 Mocht de habitus nu een zeer wel omschreven code zijn, of een systeem 

van regels, dan geldt voor zowel de levensstijl van arbeiders als voor die van de 

burgerij dat ze gedetermineerd is. Niemand kan immers categoriseren, appreciëren 

of handelen buiten de levensstijl waartoe hij in een socialisatieproces is 

gepredispositioneerd. Als die socialisatie vervolgens bepaald wordt door de 

sociaaleconomische positie, dan kunnen we met Elster met recht spreken van een 

materialistische reductie: „people like what they can afford.‟
329

 

 Zoals hij eerder het functionalisme en reductionisme rond de 

distinctiedynamiek verwierp, zo ziet Elster ook deze reductionistische lezing van 

de amor fati-dynamiek als een gemiste kans. In Sour Grapes herhaalt hij zijn 

eerdere vaststelling dat Bourdieu het principe van „reductie van cognitieve 

dissonantie‟ niet goed kan gebruiken omdat in de habitus de smaak vastgeklonken 

wordt aan het mogelijke.
330

 Wie slechts kan smaken wat er binnen zijn bereik ligt, 

ervaart echter geen dissonantie meer. Het onderscheid tussen een ondernemer en 

een academicus die hun dominante sociale posities respectievelijk aan hun 

economisch en hun culturele kapitaal ontlenen, wordt volgens Elster door Bourdieu 

zeer inconsistent weergegeven. In La distinction schetst Bourdieu dat onderscheid 

als volgt: 

Si les premiers n‟ont pas toujours les goûts de leur moyens, les 

seconds n‟ont pas presque jamais les moyens de leur goûts et ce 

décalage entre le capital économique et le capital culturel les 

condamne à un esthétisme ascétique (variante plus austère du style 

de vie artiste), qui  „tire parti‟ de ce qu‟il a, substituant le „rustique‟ 

à l‟ancien, les tapis roumains aux tapis persans, la grange restaurée 

au manoir de famille, les lithographies (ou les reproductions) aux 

tableaux, autant de substituts inavoués qui, comme le mousseux ou 

                                                 
328  Pierre Bourdieu, LD, p. 199. 
329  Jon Elster, „Snobs‟, p. 12. 
330  Jon Elster, Sour Grapes, p. 111, voetnoot 5. 



5 „Rational action theory‟ volgens Elster 

 

 

194 

le simili des vrais pauvres, sont autant d‟hommages que la privation 

rend à la possession.
331

 

 

Volgens Elster kan er echter alleen sprake zijn van amor fati wanneer de 

academicus ook werkelijk de Roemeense tapijten boven de Perzische zou 

verkiezen, wat duidelijk niet het geval is, want „mocht geld geen rol spelen‟, dan 

zou de academicus toch het Perzische tapijt kiezen. In dit geval is er dus geen 

sprake van echte aanpassing van de preferentie, maar eerder van een „kwade trouw‟ 

waarin iemand zichzelf aanpraat een preferentie te hebben die niet zijn eigenlijke 

voorkeur wegdraagt. Het individu blijft zo gefrustreerd achter, omdat het niet krijgt 

wat het eigenlijk wilde. 

 Om de dynamiek van sour grapes vruchtbaar te maken in een praktische 

filosofie zou het veel systematischer besproken moeten worden dan het terloopse 

en inconsistente beroep dat Bourdieu doet op amor fati. Elster onderneemt deze 

oefening in de paragraaf „a conceptual map‟, waarin hij sour grapes vergelijkt met 

en positioneert ten opzichte van „all sorts of tricks our mind plays on us.‟
332

 Sour 

grapes is namelijk niet de enige manier om cognitieve dissonantie te reduceren. In 

de ambigue term amor fati ligt een onderscheid vervat dat voor verwarring zorgt. 

Elster onderscheidt daarom de aanpassing van de preferenties die causaal 

geïnduceerd is van de aanpassing die intentioneel bewerkt wordt.
333

 

 In de causaal geïnduceerde aanpassing herkennen we de sour grapes-

dynamiek. Hoewel Lafontaine de vos feliciteert met zijn oplossing – die immers 

beter is dan je te beklagen onder de onbereikbare druiven – benadrukt Elster in de 

lijn van Festinger dat de vos hier zelf geen verdiensten aan heeft. „Sour grapes is a 

purely causal process of adaptation, taking place “behind the back” of the person 

concerned.‟
334

 Hiertegenover staat character planning, waarin je bewust je 

voorkeuren probeert vorm te geven aan de hand van wie of wat je graag zou willen 

zijn. Net als een atleet moet ook een wetenschapper of een musicus zich goede 

                                                 
331  Pierre Bourdieu, LD, p. 326. Ook geciteerd door Elster in „Snobs‟, p. 12. 
332  Jon Elster, Sour Grapes, pp. 111 e.v. 
333  „Sour grapes is one mechanism for dissonance reduction among others. Indeed, I do not  

believe there has been any systematic discussion of the notion. This is largely so, I believe, 

because one has not made the crucial distinction between the causally induced and the 

intentionally engineered adaptation of preferences to possibilities. Amor fati, “making virtue 

out of necessity” and similar phrases lend themselves to both interpretations, and not much of 

interest can be said without making it clear which of them one has in mind.‟ Jon Elster, Sour 

Grapes, pp. 110-111. 
334  Ibidem, p. 117. 
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gewoonten eigen maken die hem helpen zijn doel te realiseren. Op de achtergrond 

klinkt de analyse van Odysseus en de sirenen mee, evenals het credo van de 

anonieme alcoholist die zich een deugdzame hexis probeert te verwerven, opdat het 

hem gemakkelijker valt om van de drank af te blijven.
335

 Wie de juiste hexis heeft 

verworven – eventueel door zich als Odysseus tegen irrationaliteit te beschermen – 

heeft zijn preferenties aan de wenselijke situatie aangepast. 

 Vervolgens maakt Elster een wat onverwachte, maar interessante zijsprong 

die er uiteindelijk toe zal leiden dat character planning als bewuste preferentie-

aanpassing veel voordelen – ook moreel – heeft in vergelijking met sour grapes. 

Sour grapes and character planning differ in many respects, morally 

as well as phenomenologically. Nietzsche spoke of ressentiment – a 

phenomenon closely linked to sour grapes – as a mentality suitable 

for slaves. By contrast he argued that amor fati as a self-conscious 

attitude was a „formula for the greatness of man‟. We can reject this 

aristocratic view, and yet agree that it is better to adapt to the 

inevitable through choice than by non-conscious resignation.
336

 

 

Amor fati wordt door Nietzsche gereserveerd voor de intentionele strategie, terwijl 

de „druiven‟ in de onbewuste strategie pas echt zuur worden nu ze onder het 

ressentiment moeten ressorteren. Elster stelt zo een meer zindelijk gebruik van de 

termen voor. Bij Elster reserveren we amor fati voor de bewuste strategie, terwijl 

sour grapes de aanduiding is voor de onbewuste aanpassing aan de 

omstandigheden. Hoewel Bourdieu slechts terloops het begrip amor fati laat vallen, 

zorgen de twee verschillende vormen van adaptatie (causaal en intentioneel) die hij 

met die term aanduidt in zijn werk toch voor verwarring.  

We kunnen ons overigens afvragen of Elster met dit helder onderscheid 

niet dezelfde vergissing maakt die hij Bourdieu eerder verweet. Want hoe kan een 

„zuiver causale aanpassing‟ van onze voorkeuren aan de situatie tot ressentiment 

leiden? Dat kan alleen wanneer de persoon in kwestie zich bewust is van het feit 

dat hij iets niet heeft waar hij aanvankelijk naar verlangde of eigenlijk naar 

verlangt, en waar hij door anderen – die het wel hebben – van weggehouden 

wordt.
337

 De aanpassing is dus niet volledig „achter de rug‟ van de persoon om 

                                                 
335  Het credo van de anonieme alcoholisten prijkt onder de fabel als motto boven het derde  

hoofdstuk van Sour Grapes. Elster zoekt als oplossing voor verslaving de aristotelische weg, 

die ook als een vorm van character planning kan worden beschouwd. 
336  Jon Elster, Sour Grapes, pp. 117-118. 
337  Een paar jaar voor Sour Grapes herinnert Elster ons aan deze gedachte van Scheler. „Max  
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geschied, of heeft nog een rest-verlangen overgelaten dat vervolgens de eigen 

levensstijl doet schiften en de persoon ontevreden maakt met wat hij heeft. Juist 

deze dubbelzinnige houding wordt door Bourdieu beschreven als hij stelt dat de 

academicus in zijn – aangepaste – keuze voor een Roemeens tapijt eer betoont aan 

de bezitters van een Perzisch. 

 Met deze wending wordt Elsters inzet wel wat duidelijker. De 

nietzscheaanse amor fati past immers heel goed in het model van redelijkheid dat 

hij nastreeft, en ze heeft als character planning een aantal voordelen op de causale 

aanpassing van sour grapes die tot ressentiment leidt. Omdat character planning 

bewust gebeurt is ze bijvoorbeeld preciezer dan de onbewuste aanpassing. In de 

onbewuste aanpassing neigt men naar extreme houdingen, men is bijvoorbeeld té 

nederig of op de verkeerde momenten nederig, terwijl dat alleen in specifieke 

momenten vereist is. Daarmee blijven eigen mogelijkheden onbenut. „By character 

planning one may, at least in principle, shape one‟s wants so as to coincide exactly 

with – or differ optimally from – one‟s possibilities, (…).‟
338

 Elster verklaart het 

falen van de onbewuste aanpassing met een verwijzing naar Loevinger die zegt dat 

tolerantie voor ambiguïteit een karaktertrek is van een autonome persoonlijkheid, 

waar intolerantie juist leidt tot een denken in stereotypen. Als de vos de ambiguïteit 

niet aan kan („deze druiven zijn onbereikbaar, andere druiven in andere 

omstandigheden misschien wel‟), zal hij louter het beeld van de druiven onthouden 

en toekomstige trossen die wel onder handbereik zijn ook als „te zuur‟ 

kwalificeren, of als „niet voor ons soort‟. Autonomie door character planning blijft 

het ideaal, maar wordt nooit volledig gerealiseerd. Elster stemt daarom in met 

Veyne‟s suggestie dat de intolerantie voor ambiguïteit – een vorm van 

irrationaliteit die nauw samenhangt met de onbewuste aanpassing – een universeel 

fenomeen is „generating discontinuous classes of continuous distributions of life 

chances.‟
339

 

 Elster maakt langs deze weg, zij het met tegenzin, plaats voor Bourdieus 

opvatting van de sociale ruimte. Omdat de mensen imperfect zijn, te zwak om de 

ambiguïteit van de complexe werkelijkheid te dragen, leven ze in vereenvoudigde 

                                                                                                                            
Scheler writes in Ressentiment (…) that envy arises when “our factual inability to acquire a 

good is wrongly interpreted as a positive action against our desire.”‟ Jon Elster, „Snobs‟, p. 

12. 
338  Jon Elster, Sour Grapes, p. 118. 
339  Ibidem, p. 118. 
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sociétés à ordres. In plaats van alle reële mogelijkheden van hun leven te benutten 

denken ze in vereenvoudigde schema‟s waarmee het aantal mogelijkheden ook 

wordt beperkt tot datgene wat – bijvoorbeeld voor een bepaalde sociale afkomst – 

gepast is. Allochtone jongeren schatten hun mogelijkheden op school verkeerd in, 

meisjes kiezen niet voor een technische studie: in economisch opzicht zijn dat 

allebei suboptimale uitkomsten en ook moreel gezien zouden de jongeren er 

volgens Elster beter aan doen om de autonome strategie van character planning te 

volgen. Dat is de weg van de liefde in plaats van het ressentiment. Character 

planning stelt het mogelijke als een nastrevenswaardig doel voor, sour grapes doet 

ons zoals de vos afgeven op het onmogelijke. Tot slot redt character planning de 

vrijheid van het individu, want vrijheid zouden we kunnen opvatten als „the ability 

to accept and embrace the inevitable.‟
340

 Het is een nietzscheaanse bejahung van 

het leven die hier plots naar voren komt en een zekere parallel vertoont met het 

sartriaanse vrijheidsbegrip. Ik ben vrij wanneer ik mijn bestaan kan omarmen met 

al zijn ongekozen facetten.  

 

Hoewel Elsters „gematigd rationalisme‟ eenzelfde werkelijkheid beschrijft en 

verklaart als Bourdieus habitus – mensen zijn niet absoluut vrij en rationeel, maar 

zoeken redelijke oplossingen en benutten mogelijkheden binnen de concrete 

context van hun leven – benadrukken ze beide zeer sterk de theoretische afstand tot 

elkaar. Bourdieu benadrukt in Le sens pratique het primaat dat de rationele actor in 

Elsters werk blijft hebben, ondanks het oog dat Elster heeft voor imperfecte 

rationaliteit, wilszwakte en irrationaliteit in ons handelen. Hoewel hij op dat 

moment alleen Ulysses and the Sirens kent en Elsters matiging van dat rationalisme 

veel sterker in het later verschenen Sour Grapes naar voren komt, houdt Bourdieus 

karakterisering steek. Ook in Sour Grapes blijft het autonome en intentioneel 

handelende bewuste individu immers het ideaal en een normatief uitgangspunt 

vormen. 

 De kritiek van Elster op Bourdieu die we in dit hoofdstuk hebben 

beschreven lijkt niet heel erg sterk. We weten inmiddels dat de habitus in 

Bourdieus handelingstheorie maakt dat we hem niet eenvoudig een sociologisch 

reductionisme kunnen verwijten, en de nuancering die Elster in de amor fati-

dynamiek wil binnenbrengen leidt eigenlijk tot een normatieve beschouwing over 

                                                 
340  Jon Elster, Sour Grapes, p. 119. 
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character planning, die eerder thuishoort in het domein van de levenskunst dan van 

de rational action theory. Deze theorie blijft het moeilijk hebben om de 

heteronomie in ons handelen te denken. Bourdieu zal daar met het begrip habitus 

wel ruimte voor kunnen maken. Dat heeft vooral te maken met het feit dat hij de 

lichamelijkheid weet te integreren in zijn denken, en niet als een negatieve rest 

terzijde schuift of louter als een bedreiging van de autonomie beschouwt. In het 

volgende hoofdstuk ontwikkelen we dit antwoord van Bourdieu. 
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6 

Habitus als systeem van belichaamde categorieën 

 

 

In tegenstelling tot Elster benadrukt Bourdieu met het concept habitus de 

lichamelijkheid, de tacit knowledge en de niet-intentionele aanpassing van de mens 

aan zijn omgeving. De afkeer die Elster van de onbewuste aanpassing in Sour 

Grapes toont, kan als een reactie gelezen worden op deze benadering van 

Bourdieu. De klassieke topos die Blaise Pascal levert met zijn „beslissing om te 

geloven‟ trekt wat dit betreft de aandacht van Elster
341

 en vormt voor Bourdieu een 

uitgelezen mogelijkheid om zijn eigen positie in de verf te zetten. We zullen de 

habitus in dit hoofdstuk aan de hand van Elsters lectuur van Pascal als een systeem 

van belichaamde categorieën leren kennen. 

 

 

§1 Elsters lectuur van Pascal 

 

Pascal stelt ons in zijn Pensées (§233) de vraag of het zo onredelijk is om te 

geloven in God, wanneer we weten dat de beloning het Paradijs is, terwijl het ons 

in vergelijking met die eeuwigheid slechts een eindige hoeveelheid toewijding 

kost. Mocht het geloof een spijtige illusie zijn, dan hebben we misschien een klein 

beetje verloren – hoewel dat moeilijk te kwantificeren is – terwijl de winst 

oneindig is wanneer we daadwerkelijk aan de hemelpoort staan. „Si vous gagnez, 

vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien‟, zegt Pascal. Bovendien zijn 

we verplicht om de gok te wagen; je moet kiezen of je gelooft of God al dan niet 

bestaat. 

Pascal is er zich van bewust dat er moeilijkheden zijn met zo‟n louter 

rationele beslissing om te geloven. Je kunt dat misschien wel voor jezelf 

rechtvaardigen, rationeel en met de te winnen eeuwigheid in het achterhoofd, maar 

het is maar de vraag of Onze-Lieve-Heer daar genoegen mee zal nemen. Want als 

Hij echt bestaat zoals er geschreven staat, dan kan Hij toch zeker in onze harten 

kijken. Een instrumenteel geloof zou wel eens te weinig kunnen zijn om ons 

                                                 
341  Jon Elster, Ulysses and the Sirens, pp. 47-54. 
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toegang tot het Paradijs te verschaffen. Pascal stelt daarom voor om te beginnen 

met de uiterlijke imitatie van hen die de weg kennen: 

Vous voulez aller à la foi, et vous n‟en savez pas le chemin; vous 

voulez vous guérir de l‟infidélité, et vous en demandez le remède: 

apprenez de ceux qui ont été liés comme vous, et qui parient 

maintenant tout leur bien; ce sont gens qui savent ce chemin que 

vous voudriez suivre, et guéris d‟un mal dont vous voulez guérir. 

Suivez la manière par où ils ont commencé: c‟est en faisant tout 

comme s‟ils croyaient, en prenant de l‟eau bénite, en faisant dire des 

messes, etc. Naturellement même cela vous fera croire et vous 

abêtira. – „Mais c‟est que je crains‟. – Et pourquoi? Qu‟avez-vous à 

perdre?
342

 

 

Voor Elster is dit een vorm van „precommitment‟. Je bindt jezelf aan bepaalde 

gedragingen om het ware geloof te bereiken dat vervolgens als een bijproduct langs 

de weg verkregen wordt. De alcoholist wint op gelijkaardige manier zijn 

nuchterheid door de sleutel van de drankkast weg te gooien. 

 Nu is er ook een ander probleem aan dergelijk strategisch handelen. 

Bernard Williams bespreekt dit in de tekst Deciding to believe. We kunnen van een 

propositie niet besluiten om te geloven dat ze waar is; althans we kunnen niet 

geloven dat iets waar is en tegelijkertijd geloven dat dit geloof voortkomt uit ons 

besluit dat we het willen geloven. Jon Elster zet Williams‟ argument in Ulysses and 

the Sirens beknopt uiteen: 

…even if it is possible to decide to believe p, one cannot both 

believe p and believe that the belief that p stems from a decision to 

believe p. If the decision to believe p is to be carried out 

successfully, it must also obliterate itself from the memory of the 

believer. The point is not that the belief that p is incompatible with 

the belief that the belief that p is the result of some causal process; 

presumably all beliefs are causally produced. Rather the idea is that 

in the case of a decision to believe, the belief stems from the wrong 

sort of causal process, i.e. from a process quite unrelated to any 

grounds or reasons for believing. The implication of this argument is 

that the decision to believe can only be carried out successfully if 

accompanied by a decision to forget, viz. a decision to forget the 

decision to believe.‟
343

 

 

                                                 
342  Blaise Pascal, Pensées, §233. 
343  Jon Elster, Ulysses and the Sirens, pp. 49-50.  
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Als we Deciding to believe zelf er op nalezen, dan moeten we vaststellen dat deze 

weergave in zijn beknoptheid misschien misleidend is. Bij Williams voert de 

redenering via een aantal demarcaties van wat we nu precies onder „believe‟ 

verstaan tot evenveel onderscheidingen en nieuwe vragen, bijvoorbeeld waarom 

apert zelfbedrog ons zo tegenstaat.
344

 Toch is de strekking duidelijk, en die 

anticipeert bovendien op een moeilijkheid die Pascal zelf ook voorzag. Ons 

verstand kan ons maar deels overtuigen, omdat onze werkelijkheid ook maar deels 

verstandelijk of geestelijk is. Pascal benadrukt in een passage die zowel door Elster 

als door Bourdieu wordt overgenomen dat we ons lichaam, het automaton, als bron 

van gewoonten moeten inschakelen om ons een „créance plus facile‟ eigen te 

maken. 

Car il ne faut pas se méconnaître: nous sommes automate autant 

qu‟esprit; et de là vient que l‟instrument par lequel la persuasion se 

fait n‟est pas la seule démonstration. Combien y a-t-il peu de choses 

démontrées! Les preuves ne convainquent que l‟esprit. La coutume 

fait nos preuves les plus fortes et les plus crues; elle incline 

l‟automate, qui entraîne l‟esprit sans qu‟il y pense. Qui a démontré 

qu‟il sera demain jour, et que nous mourrons? Et qu‟y a-t-il de plus 

cru? C‟est donc la coutume qui nous en persuade; c‟est elle qui fait 

tant de Chrétiens, c‟est elle qui fait les Turcs, les païens, les métiers, 

les soldats, etc. (Il y a la foi reçue dans le baptême aux Chrétiens de 

plus qu‟aux païens.) Enfin il faut avoir recours à elle quand une fois 

l‟esprit a vu où est la vérité, afin de nous abreuver et nous teindre de 

cette créance, qui nous échappe à toute heure; car d‟en avoir 

toujours les preuves présentes, c‟est trop d‟affaire. Il faut acquérir 

une créance plus facile, qui est celle de l‟habitude, qui, sans 

violence, sans art, sans argument, nous fait croire les choses, et 

incline toutes nos puissances à cette croyance, en sorte que notre 

                                                 
344  Bernard Williams, „Deciding to believe‟, in Problems of the Self, pp. 136-151. Uit de analyse  

en de karakteristieken van het woord „believe‟ die Williams in het begin van deze tekst geeft 

kunnen we afleiden dat het hem niet direct om religieus geloof gaat. Zo luidt de tweede 

karakteristiek, of demarcatie: „the most straightforward, basic, elementary expression of a 

belief is an assertion‟ (p. 137). „Het regent‟ is de meest gebalde formulering van „de 

overtuiging dat het regent‟. Als we onze overtuiging expliciet maken, zoals in de zin „ik ben 

er van overtuigd dat het regent‟, dan gebeurt er eigenlijk iets specifieks in de taal. Wanneer 

het ons immers alleen om die overtuiging te doen zou zijn, dan zouden we het vreemd genoeg 

bij de vaststelling „het regent‟ moeten laten. Althans, zo kunnen we Williams lezen op pp. 

137-138: „“I believe that it‟s raining” does a rather special job. As a matter of fact, it does a 

variety of special jobs.‟ Op dezelfde manier moeten we misschien stellen dat het religieus 

geloof, in engelen bijvoorbeeld, „a rather special‟ functie heeft. De verschillende functies die 

het woord „believe‟ heeft in het Engels, worden dan heel Wittgensteiniaans mede bepaald 

vanuit het taalspel waarin het is opgenomen. In deze zin lijkt de transpositie van Williams‟ 

argument naar dat van Pascal wat voorbarig.  
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âme y tombe naturellement. Quand on ne croit que par la force de la 

conviction, et que l‟automate est incliné à croire le contraire, ce 

n‟est pas assez. Il faut donc faire croire nos deux pièces: l‟esprit, par 

les raisons, qu‟il suffit d‟avoir vues une fois en sa vie; et l‟automate, 

par la coutume, et en ne lui permettant pas de s‟incliner au 

contraire.
345

 

 

Elster leest hier natuurlijk zijn geliefde oplossing voor de wilszwakte in. Omdat we 

niet kunnen vertrouwen op ons inzicht, ons rationeel godsgeloof, is het verstandig 

om ons een lichamelijke dispositie aan te wennen, een hexis die de honeurs 

waarneemt op momenten dat de geestelijke wil verzwakt. Voor Elster zijn er twee 

varianten van deze redenering voorhanden, waarvan de één aan een logische 

moeilijkheid tegemoetkomt (in de lijn van Williams), en de ander aan een 

psychische moeilijkheid. De eerste variant benadrukt dat we niet rationeel kunnen 

besluiten tot ons godsgeloof, en dat we ons daarom via religieuze praktijken een 

gemakkelijker gewoontegeloof eigen moeten maken. De moeilijkheid lijkt hiermee 

slechts verschoven te zijn, want ook onze beslissing om dat gewoontegeloof te 

installeren moeten we zorgvuldig wissen uit ons geheugen. Ook het 

gewoontegeloof wordt volgens Elster immers gehypothekeerd door het feit dat we 

weten dat we ertoe besloten hebben. 

 Het is eigenlijk onduidelijk waarom ons „lichamelijk geloof‟ volgens Elster 

ook mank zou moeten gaan door ons besluit het te verwerven. Elster werkt het 

verschil met het verstandelijke geloof niet echt uit, en daarom valt ook dit geloof, 

of deze gewoonte ten prooi aan Williams‟ vaststelling dat je er niet toe kan 

besluiten om een bepaalde overtuiging te hebben. Als we het aandeel van het 

lichamelijke in een geloof echter uitbreiden – het lichamelijke is met de 

choreografie van het rituele in religies immers sterk aanwezig, dan vervalt dit 

bezwaar wellicht. In praktische vaardigheden lijkt dit ook geen rol te spelen. Zo 

kan ik besluiten om viool te leren spelen, en na enige lessen en duchtig oefenen zal 

ik de eerste reflexen van een violist in de vingers hebben. Of ik erg succesvol zal 

zijn is vers twee, maar de herinnering aan mijn besluit om vioolles te nemen, maakt 

mijn vaardigheid op de viool nog niet „onoprecht‟, of vals.
346

 Iemand kan

                                                 
345  Blaise Pascal, Pensées, §252. Geciteerd door Elster, Ulysses and the Sirens, pp. 51-52, en in  

Bourdieu, LSP, pp. 81-82. 
346  Eén van de karakteristieken van het woord „believe‟ is volgens Bernard Williams dat iemand  

het ook onoprecht kan gebruiken, en een propositie kan bevestigen terwijl hij bewust liegt. 
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 weliswaar de indruk willen wekken dat hij een violist is, bijvoorbeeld in een 

circusnummer, maar als hij hier te goed in is geworden, dan is hij een violist 

geworden. Hetzelfde geldt voor het gewoontegeloof waar Pascal over spreekt. Wie 

zich louter een ritueel eigen maakt is uiteindelijk niet meer te onderscheiden van 

iemand die zich uit verstandelijke overtuiging en een sterk inzicht in het bestaan 

van God tot een geloof bekend. 

 De tweede variant van de redenering, die tegemoet komt aan een 

psychische moeilijkheid, ligt echter meer in de lijn van Elsters denken: het is 

psychisch niet haalbaar om altijd en voortdurend op rationele wijze overtuigd te 

zijn van een geloof. Misschien heb je last van verstandsverbijstering, of weegt de 

cognitieve dissonantie te zwaar. Het is daarom beter om een gewoontegeloof aan te 

nemen, zodat je ook zonder de rationele overtuiging toch in orde bent, en zoals 

Odysseus het schip niet zal verlaten. Pascal past op deze manier heel goed in 

Elsters gematigd rationalisme, zelfs wanneer de rede troonsafstand moet doen – 

zoals in deze redenering. „Il n‟y a rien si conforme à la raison que ce désaveu de la 

raison‟, zo citeert Elster tot slot uit de Pensèes (§ 272). Het is uiteindelijk de rede 

zelf die tot abdicatie besluit, ten faveure van de gewoontedeugd. Deze deugd 

vervangt het rationele geloof niet, zoals dat in de eerste variant van de redenering 

het geval lijkt te zijn, maar waarborgt onze trouw aan een doel dat we ons rationeel 

gesteld hebben. Daarmee blijven we in een rationalistisch paradigma, en hoeven 

we niet zoals Nietzsche of Freud te concluderen dat het al die tijd de passies waren 

die ons regeerden.
347

 

 

 

§2 Belichaamde habitus als sluier voor een rationele handeling 

  

Bourdieu merkt op dat Pascal met zijn ingenieuze oplossing ten prooi valt aan de 

verleidelijke dwaling die Marx reeds kenmerkend achtte voor intellectuelen: „de 

wereld van de logica staat model voor de logica van de wereld.‟
348

 Pascal schat het 

aandeel van de gewoonte en het lichaam eerst goed in, als onvermijdelijk 

complement (en eigenlijk ook als fundament) van een rationeel geloof dat op 

zichzelf te zwak staat. Vervolgens wordt die gewoonte echter voorgesteld als een 

                                                 
347  Jon Elster, Ulysses and the Sirens, p. 54. 
348  Pierre Bourdieu, LSP, p. 82. 
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„gekozen weg‟, iets waartoe iemand zou kunnen besluiten. Hoewel het subject in 

Elsters tweede variant van het argument niet hoeft te „besluiten om te vergeten‟, 

blijft de oplossing als geheel een voluntaristisch besluit. Dergelijke antinomieën 

zijn volgens Bourdieu een kolfje naar de hand zijn van iemand als Bernard 

Williams die ze vlijmscherp fileert, maar toch blijven we op onze honger zitten. 

Wat er in een dergelijke filosofische problematisering buiten beschouwing blijft is 

het feit dat „toutes ces antinomies découlent de la volonté de penser la pratique 

dans la logique de la décision volontaire.‟
349

 

 In een dergelijk voluntaristische filosofie zal er volgens Bourdieu altijd een 

onderscheid gemaakt worden tussen „commission‟ en „omission‟, terwijl dat 

onderscheid uiteindelijk niet heel scherp te stellen is. Commission duidt in dit 

onderscheid op een bewust aangegaan engagement, waarvan de bron een vrij 

subject is. Omission duidt op de „innombrables non-décisions infinitésimales qui 

pourront être décrites rétrospectivement comme “destin” ou comme “vocation”‟.
350

 

We spreken slechts retrospectief over een „lot‟ of een „roeping‟, maar in 

werkelijkheid wordt de religieuze roeping of het seculiere „beroep‟ door allerlei 

kleine beslissingen voorbereid, beslissingen die die naam eigenlijk niet waardig 

zijn. Paulus mag dan op zijn reis naar Damascus direct en onverwacht tot de Heer 

geroepen zijn, meestal komt men waarschijnlijk op iets prozaïscher wijze tot zo‟n 

besluit; meer op de manier van Vincent van Gogh. Uit zijn brieven leren we hoe hij 

gedurende een bepaalde periode van zijn leven uitermate gevoelig was voor het 

religieuze, en hoe hij het plan opvat om predikant te worden. Dit wordt niet louter 

verklaard uit het feit dat hij als oudste zoon van een predikant op dat moment om 

passend emplooi verlegen zit, nadat hij mislukt was als kunsthandelaar in Parijs en 

als opvoeder in Engeland, maar het hangt er wel mee samen.
351

  

Omission doet ons in deze zin ook denken aan het principe van de 

metonymie, zoals dat door Jakobson is geanalyseerd.
352

 Betekenis ontstaat langs de 

metonymische pool door „deletie‟. Door het weglaten van een deel van de 

werkelijkheid kan er betekenis ontstaan. Vaak wordt dit exemplarisch als een 

synecdoche voorgesteld (ook wel bekend als de stijlfiguur pars pro toto, of met 

                                                 
349  Pierre Bourdieu, LSP, p. 83. 
350  Ibidem, p. 83. 
351  Zie Vincent van Gogh, De brieven. De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave, Deel  

1: Den-Haag – Etten, 1872-1881.  
352  Roman Jakobson, „Two aspects of language and two types of aphasic disturbances‟, pp. 55- 

82. Zie ook Excursus 2 in hoofdstuk 3 (pp. 137-140) en hoofdstuk 4, §1 (p. 160). 
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verlegging van de focus een totum pro parte), maar het bereik van de metonymie is 

vele malen groter dan dat.
353

 Waar het steeds om gaat is dat we in elke 

betekenisvolle uiting veel van onze chaotische gedachten zullen moeten weglaten, 

zoals ook een schilder zijn waarneming nooit letterlijk zal kopiëren maar er een 

bewerking van maakt die in zekere zin altijd armer is dan de werkelijkheid zelf. In 

grote kunst kan het schilderij echter juist door die beperking betekenisvol naar het 

geheel blijven verwijzen, en een zeer rijke werkelijkheid op pregnante wijze 

evoceren. 

Een leven nu, zegt Bourdieu, dat „voorbestemd‟ lijkt, kenmerkt zich door 

talloze kleine voorbereidingen die de contouren van dat leven steeds duidelijker 

doen uitkomen. Het zijn „weglatingen‟ die steeds meer mogelijkheden onmogelijk 

maken in een mensenleven, en steeds meer paden „ondenkbaar‟. Deze 

voorbereidingen kunnen min of meer expliciet zijn, gericht op één doel, zoals we 

ons dat voorstellen in de opvoeding van een kroonprins, maar ze kunnen ook 

impliciet aanwezig zijn. In een bepaalde sociale omgeving wordt de koers mede 

bepaald door schouderklopjes en zwijgende instemming. Dit geldt waarschijnlijk 

evenzeer voor de priesterlijke roeping als voor – bijvoorbeeld – de filosofische. 

Wanneer we dan zeggen dat we ergens toe besluiten, dan bevestigen we het 

pad dat we reeds ingeslagen waren. Ook als het een onverwachte wending is in ons 

leven, of zelfs een breuk, dan nog moeten we volgens Bourdieu naar de 

omstandigheden kijken waarin deze beslissing genomen is. 

Mais, plus profondément, comment ne pas voir que la décision, si 

décision il y a, et le „système de preferences‟ qui est à son principe 

dépendent non seulement de tous les choix antérieurs de celui qui 

décide mais aussi des conditions dans lesquelles se sont effectués 

ses „choix‟ et dont font partie tous les choix de ceux qui ont décidé 

pour lui, à sa place, préjugeant de ses jugements, et façonnant par là 

son jugement. Les paradoxes que rencontre l‟effort pour penser la 

croyance dans la logique de la décision font voir que l‟acquisition 

réelle de la croyance se définit par le fait qu‟elle résout en pratique 

ces antinomies. La genèse implique l‟amnésie de la genèse: la 

logique de l‟acquisition de la croyance, celle du conditionnement 

insensible, c‟est-à-dire continu et inconscient, qui s‟exerce au 

travers des conditions d‟existence autant que par l‟intermédiaire 

                                                 
353  Marc Bonhomme zet dit in zijn proefschrift Linguistique de la métonymie omstandig uiteen. 
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d‟incitations ou de rappels à l‟ordre explicites, implique l‟oubli de 

l‟acquisition, l‟illusion de l‟innéité de l‟acquis.
354

 

  

De praktijk levert alle kleine aanpassingen en herdefinities van de eigen identiteit 

die iemand klaar maken om „een grote stap te zetten‟. In diezelfde trage beweging 

wordt ook de antinomie opgelost die het iemand onmogelijk zou maken om te 

kiezen voor een bepaalde overtuiging. Strikt genomen is het weliswaar onmogelijk 

om te kiezen voor een overtuiging, maar „strikt genomen‟ doet zo‟n keuze zich ook 

nooit voor. Een dergelijke keuze vinden we alleen in de voorbeelden van theoretici. 

Omdat het keuzemoment is uitgesmeerd over een langere periode, en omdat de 

keuze doorgaans aansluit bij disposities die latent al aanwezig zijn, lijken we des te 

sterker zelf de bron te zijn van die beslissing. Het weefsel van oorzaken onttrekt 

zich immers door haar complexiteit aan ons oog. Tegelijkertijd voelen we de 

interne noodzaak van de keuze en lijken we „meer onszelf‟ te worden op het 

moment dat we onze sociale positie in een sociale context bevestigen. Voor 

Bourdieu is het zodoende onzinnig om je te beroepen op het „slecht geweten‟ in de 

vorm van „een besluit om je besluit te vergeten‟, om in contrast daarmee de 

waardigheid van de menselijke vrijheid te redden; een menselijke vrijheid die toont 

hoe we autonoom, los van de stroom van externe sociale druk, onze eigen keuzes 

op authentieke wijze kunnen maken. 

 Betekent dit alles dat Sartres analyse van de jonge vrouw die haar hand 

achteloos laat liggen in de hand van degene die misschien haar toekomstige 

minnaar is, helemaal naast de kwestie is? Neen, want als fenomenologische 

beschrijving geeft deze analyse zeker inzicht in de dynamiek van de flirt. Het is 

echter de vraag of die luciditeit als een „eigenlijke‟ en „vrije‟ houding wel 

gecontrasteerd mag worden met de „oneigenlijkheid‟ van de kwade trouw. Ook 

Sartre weet dat de ambiguïteit van de kwade trouw ons dagelijks leven van de 

nodige flou voorziet, zodat ons handelen op gang gebracht kan worden en kan 

worden gehouden. Sommige relaties zouden niet tot stand zijn gekomen als de 

liefde niet blind was, en andere zijn soms niet uit te houden omdat ze enkel en 

alleen op verstand gebaseerd zijn. Bourdieu verwees al omstandig naar de 

                                                 
354  Pierre Bourdieu, LSP, pp. 83-84. „Elk nieuw leven dat een mens begint is een voortzetting van  

het oude leven‟, dat is de literaire versie van dit inzicht zoals dat door Willem Frederik 

Hermans in Nooit meer slapen professor Nummedal in de mond wordt gelegd. 
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dynamiek van Le don, waarvoor volgens Mauss de versluiering van de objectieve 

realiteit ook een bittere noodzaak is. 

 

Op basis van de praktische filosofie die Bourdieu voorstaat moeten we het 

„eigenlijke‟, autonome en lucide standpunt kritisch benaderen. Het is niet zo dat dit 

standpunt, als pendant van de oneigenlijke kwade trouw, vrij is van elke externe 

dwang. Het scholastisch standpunt bijvoorbeeld, dat bij uitstek „vrij‟ is, is immers 

ook getekend door een eigen situatie, een eigen context. Voor de scholasticus 

bestaat deze eigen context erin dat de wereld met een zekere afstandelijkheid 

bekeken wordt, en dit in expliciet contrast met de praxis die steeds aan een 

particuliere context gebonden is. De scholastische blik miskent zichzelf als een 

praxis. Zowel in het domein van de wetenschap en de ethiek als dat van de 

esthetica stelt de scholasticus zijn afstandelijke blik als een universeel standpunt 

voor, terwijl die afstandelijkheid eigen is aan zijn particuliere sociale positie. 

„L‟automate‟ scolastique qui est le produit de l‟incorporation (et, par 

là de l‟oubli) des contraintes de la condition scolastique est un 

principe systématique d‟erreur, et cela, dans l‟ordre de la 

connaissance (ou de la science), dans l‟ordre de l‟éthique (ou du 

droit, et de la politique) et dans l‟ordre de l‟esthétique, trois 

domaines de la pratique qui se sont constitués en champs en se 

libérant des urgences du monde pratique et aussi en se dissociant de 

la philosophie. Les trois formes d‟erreur qui, étant fondées sur le 

même principe, l‟universalisation d‟un cas particulier, c‟est-à-dire 

de la vision du monde que favorise et autorise une condition sociale 

particulière, et sur l‟oubli ou le refoulement de ces conditions 

sociales de possibilité, sont unies par une parenté de famille se 

soutiennent et se cautionnent mutuellement, ce qui les rend plus 

robustes et plus capables de résister à la critique.
355

 

  

Jan van der Stoep kenschetst deze drie dwalingen als volgt: de wetenschap vergist 

zich op het moment dat ze een objectieve en transparante representatie van de 

werkelijkheid zelf als principe van de werkelijkheid voorstelt. De wetenschap 

vergeet op dit moment dat die representatie zelf geen realiteit is, maar dat het een 

model is waarmee ook bepaalde, vaak pragmatisch gestuurde, functies gediend 

worden. De ethiek vergist zich op het moment dat ze een zuivere belangeloosheid 

veronderstelt in ons handelen. Dat handelen mag in intentie oprecht belangeloos 

                                                 
355  Pierre Bourdieu, MP, pp. 75-76. 
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worden geacht, of desnoods naïef, maar daarmee gaat verloren dat de indruk van 

belangeloosheid zelf, of we dat nu willen of niet, ook een eigen doel dient. Er 

kleeft immers altijd een symbolisch voordeel aan de indruk van belangeloosheid. 

Tot slot is er de dwaling van het esthetisch oordeel, dat zich noodzakelijkerwijze 

als oorspronkelijk en universeel voordoet en daarbij zijn eigen gesitueerdheid 

vergeet. 

 In tegenstelling tot het typisch scholastische principe van rationaliteit dat in 

de rational action theory als principe van ons handelen wordt voorgesteld, zoekt 

Bourdieu het principe van alle handelen in de relatie tussen een „extern‟ veld en 

een „interne‟ habitus. Ons handelen vindt altijd plaats in een context die bepaalde 

mogelijkheden en beperkingen heeft.
356

 Bovendien kunnen die mogelijkheden maar 

benut worden wanneer ze als een mogelijkheid gezien worden en het subject ook 

intern toegerust is om aan die mogelijkheid te beantwoorden. Zo kan de studiegids 

van een universiteit een hele waaier aan mogelijkheden bieden aan een student die 

met redelijk succes zijn humaniora heeft afgesloten, toch blijkt dat het 

schoolniveau geen gelijke verdeling geeft over de mogelijke studies. De interne 

dispositie, de „kijk op de wereld‟ die ook sterk bepaald wordt door de sociale en 

economische omstandigheden in het thuismilieu, weegt ook door in de studiekeuze. 

De „preferentie‟ die in de rational action theory ongeanalyseerd als een gegeven 

wordt beschouwd ontstaat in werkelijkheid pas in de relatie tussen de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van een context en de habitus van het subject. 

De studie geneeskunde behoort bijvoorbeeld wel degelijk tot de feasible set voor 

een student Latijn-wetenschappen, maar hij zal hier gegeven een welbepaalde 

habitus niet voor kiezen. Het is eigenlijk ondenkbaar. Op dezelfde manier kan ook 

een gender-verschil bepaalde, heel redelijke mogelijkheden voor mannen en 

vrouwen blokkeren. 

 Het verschil nu met de rational action theory, die dergelijke beperkingen in 

hun modellen als vaste kostenvariabelen kunnen inschrijven, is dat Bourdieu die 

kosten-batenanalyse veel implicieter laat geschieden. Er is in ons handelen zelden 

sprake van een intentionele en bewuste afweging of van winstmaximalisatie, zoals 

                                                 
356  De handelingscontext wordt door Bourdieu vaak als een veld voorgesteld, waarbij we zowel  

aan een sport- of speelveld kunnen denken als aan een krachtenveld. We zagen eerder al dat er 

op een schaakbord gunstigere en minder gunstige posities zijn, en dat de waarde van de 

stukken – die op zich al verschillende mogelijkheden hebben – afhankelijk is van de plaats die 

ze op het bord innemen. De wereld van de literatuur of van de wetenschap wordt door 

Bourdieu soms als zo‟n veld beschreven.  
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de economische benadering ons voorhoudt. Deze benadering kan volgens Bourdieu 

overigens zowel finalistisch als mechanistisch werken. Soms worden de belangen 

als bewust na te streven doel voorgesteld, en soms worden ze als een causale 

oorzaak behandeld (waarbij ze dus eigenlijk helemaal in de feasible set worden 

verdisconteerd). Hierbij ziet men echter iets over het hoofd, namelijk: 

…que les pratiques peuvent avoir d‟autres principes que les causes 

mécaniques ou les fins conscientes et obéir à une logique 

économique sans obéir à des intérêts étroitement économiques: il y a 

une économie des pratiques, c‟est-à-dire une raison immanente aux 

pratiques, qui ne trouve son „origine‟ ni dans les „décisions‟ de la 

raison comme calcul conscient ni dans les déterminations de 

mécanismes extérieurs et supérieurs aux agents. Étant constitutive 

de la structure de la pratique rationnelle, c‟est-à-dire la mieux faite 

pour atteindre au moindre coût les objectifs inscrit dans la logique 

d‟un certain champ, cette économie peut se définir par rapport à 

toutes sortes de fonctions, dont une parmi d‟autres est la 

maximisation du profit en argent, seule reconnue par 

l‟économisme.
357

 

 

Bourdieu spreekt doelbewust over een „economie‟ van ons handelen, en daarmee 

haalt hij het spreken over nut en belang in brede zin binnen. Maar zijn „economie‟ 

is ruimer opgevat dan de „economische economie‟ en zouden we ook een 

„economie van het symbolische‟ kunnen noemen, waar de markt- of geldeconomie 

dan weer integraal deel van uitmaakt.
358

 Het economische van onze handelingen, 

die uiteindelijk (als een conatus) uit zijn op de bestendiging van de eigen habitus, 

zit hem juist ook in het feit dat ons handelen „spontaan‟ is, onbemiddeld. We 

reageren direct op een situatie zonder een rationele afweging te maken. Mochten 

we werkelijk een strikt economische afweging willen maken, dan zouden we vaak 

te laat zijn om te handelen; we hebben reeds gezien hoe ingewikkeld en 

onoverzichtelijk een rationele economische afweging op zichzelf kan zijn, maar 

strikt genomen zouden we de kosten van de afweging zelf ook in rekening moeten 

brengen, waarmee de handeling nog verder vertraagt. Daarenboven hebben we 

reeds gezien hoe ingewikkeld en onoverzichtelijk deze afweging op zichzelf kan 

                                                 
357  Pierre Bourdieu, LSP, p. 85. 
358  Bourdieu zal dan ook graag instemmen met de commentaren van Arnold Burms en Herman  

De Dijn op zijn concept „symbolisch kapitaal‟. Vooral het punt „dat het reële kapitaal alleen 

maar iets te betekenen heeft voor zover het ook symbolisch kapitaal oplevert‟ lijkt goed te 

stroken met zijn eigen opvatting. Zie Arnold Burms & Herman De Dijn, De rationaliteit en 

haar grenzen, p. 18.  
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zijn.
359

 Bourdieu doet met zijn voorstel om af te zien van de rationele calculus niet 

alleen meer recht aan de feitelijke manier waarop beslissingen genomen worden, 

waarbij het afwegen van redenen en argumenten vaak louter een legitimering en 

rationalisering van de eerste spontane neiging is, maar zijn voorstel is in brede zin 

ook „economischer‟. Het afzien van rationaliteit (als beslissingsprincipe) betekent 

allerminst dat ons handelen onredelijk zou zijn, hoewel het volgens een strikte 

economische rationaliteit misschien irrationeel kan zijn (denk aan de potlatch). In 

zekere zin is echter alles wat een goede naam oplevert (symbolisch profijt), 

gebaseerd op de ontkenning van een economisch eigenbelang. Dat een goede naam 

beschouwd kan worden als symbolisch kapitaal en volgens de algemene 

kapitaalswetten geconverteerd kan worden in geldelijk kapitaal is dan ook een 

ongemakkelijke waarheid die slechts in de versluierde vorm van volkswijsheden 

bekend mag zijn („eerlijk duurt het langst‟; „wie goed doet, goed ontmoet‟), maar 

nooit als de directe reden voor ons handelen. Juist een habitus die onbemiddeld en 

dispositioneel reageert op de omstandigheden, en daarbij globale generatieve 

principes volgt (niet minder „flou‟ dan de eerder genoemde gezegdes), is bij uitstek 

geschikt om zich in de dagelijkse praktijk efficiënt te bewegen. „Efficiënt‟ betekent 

hier dat de gecultiveerde neigingen van een persoon, die we als een habitus, een 

systeem van disposities herkennen, steeds zichzelf zullen bevestigen. Ze zullen de 

keuzemogelijkheden veronachtzamen of vermijden die in conflict zijn met de eigen 

neigingen. Ook in de praktijk volgen we dus het principe van „reductie van 

cognitieve dissonantie‟. Zo schrijft Bourdieu in La distinction over de 

eetgewoontes van de arbeidersklasse en van de burgerij. Een arbeider zal kiezen 

voor een andere maaltijd dan een kantoorbediende; een steviger maal dat goed vult. 

De bediende zal meer belang hechten aan de vorm en de verscheidenheid van 

smaken. Bourdieu ziet in dit verschil de uitwerking van een principieel verschil van 

habitus. Bij de arbeider legt „het functionele‟ altijd als leidende categorie het 

meeste gewicht in de schaal, terwijl „het vormelijke‟, „het esthetische‟ voor de 

hogere klasse het vigerend smaakprincipe is. Niet de vormgeving van de auto 

bepaalt voor de arbeider met welke auto hij rijdt, maar de prijs, de vraag of hij zal

                                                 
359  Zie hoofdstuk 5, §1. 
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 kunnen dienen voor het geplande gebruik, en of er al dan niet een trekhaak aan 

zit.
360

 

 

 

§3 „Fuzzy‟ logica en algemene categorieën 

 

De rudimentaire karakterisering van een habitus als „functioneel‟ of „esthetisch‟ 

waar we in de vorige paragraaf op uitkwamen, kan maar werken als generatief 

principe precies omdat ze zo algemeen is. De empirische onderzoeker zal zich 

beklagen dat het slecht werken is met zulke „passe-partouts‟ of 

„containerbegrippen‟, maar de praktijk van ons handelen vraagt zo‟n algemeen 

principe om enige lijn te brengen in de diversiteit aan keuzes waar we mee 

geconfronteerd worden. Een zeer welomschreven principe of een strikte regel is 

ons in de praktijk weinig behulpzaam. Ons handelen volgt een fuzzy logic en deze 

logica is juist door zijn fuzziness in staat enige stijl aan ons leven te geven, doordat 

hetzelfde handelingsprincipe steeds weer onze blik richt en bepaalde aspecten van 

een object naar voren haalt. Onze concrete keuzes moeten in uiteenlopende 

domeinen gemaakt worden (voeding, interieur, kleding, studies, vrije tijd, etc.), 

maar in onze legitimatie van een keuze klinkt steeds eenzelfde principe door. „Het 

nut van de trekhaak‟, of „de afwasbaarheid van de bekleding van een bankstel‟ 

trekken ons over de streep. 

 Dit generatief principe in het werk van Bourdieu doet misschien denken 

aan de „structuur‟ die Bourdieu in het werk van Lévi-Strauss juist afwijst. Een 

dergelijke structuur wordt met een wetenschappelijke objectivering uit de 

werkelijkheid gelicht, en wordt niet als regelmatigheid voorgesteld, maar als de 

regel of het principe waarnaar ons handelen zich richt. Bourdieu begrijpt de habitus 

echter op een andere manier en stelt dat de verzelfstandiging van zo‟n structuur als 

                                                 
360  Vanzelfsprekend kunnen zich op deze sociale verschillen ook andere „breuklijnen‟ enten, en  

zullen mannen niet snel voor een te vrouwelijke auto kiezen, of voor een 

„boodschappenwagentje‟, zoals de tweede auto in een huishouden soms genoemd wordt. In 

Accounting for Tastes betogen Bennett, Emmison en Frow dat er meerdere breuklijnen zijn, 

waarrond de smaakpatronen zich organiseren. In plaats van een dominerend 

klassenonderscheid moeten we ook rekening houden met etnische verschillen en 

genderverschillen, hetgeen tot een veel pluriformere symbolische ruimte leidt. In „Bourdieu, 

habitus en omnivoriteit‟ (2010) probeer ik samen met Tim Smits Bourdieus positie te 

versterken. Ondermeer omdat de pluriforme lezing het klassieke klassenverschil neigt te 

verdoezelen.  
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ware het een boven- of buitenmenselijk gegeven een kapitale fout impliceert. De 

habitus is een immanente en belichaamde structuur die we niet expliciet als de 

reden voor of de regel van ons handelen ervaren, maar die wel een zekere eenheid 

aan ons handelen geeft. Het „systeem van disposities‟ is belichaamd, en dat maakt 

ook dat onze habitus vanuit onze praktijken kan veranderen, zij het traag. Het is 

geen transcendent systeem, waar alle praktijken zich te allen tijde naar moeten 

richten, maar een immanent systeem.
361

 

Enerzijds houdt dit systeem de betekenissen van praktijken bij elkaar, 

zodat het niet gemakkelijk is om bepaalde praktijken die buiten het systeem van 

disposities vallen uit te voeren, en anderzijds kan de betekenis en de inhoud van 

een habitus veranderen doordat er bijvoorbeeld nieuwe praktijken geïntroduceerd 

worden, of toegevoegd worden aan een zekere levensstijl. 

 De immanente structuur waar Bourdieu met de habitus naar verwijst 

kunnen we misschien vergelijken met de totstandkoming van woordbetekenis. Ook 

hier is er sprake van een dubbel en gelijkoorspronkelijk proces. Een woord krijgt 

betekenis vanuit het geheel van een taalsysteem dat eigenlijk elke nieuwe 

zegswijzen en alle nieuw gevormde zinnen bepaalt. Tegelijkertijd bepalen de 

praktijken van de gesproken taal mee de inhoudelijke betekenis van woorden zoals 

die in het taalsysteem vast lijkt te liggen. Woordbetekenis wordt op deze manier 

afhankelijk van het historische, geografische of context gebonden gebruik. 

Woorden kunnen door het gebruik „besmet‟ worden en met bepaalde associaties 

worden „geladen‟ die na verloop van tijd deel gaan uitmaken van de 

standaardbetekenis. 

 Als we zeggen dat een habitus belichaamd is, dan moeten we daarom zijn 

werking nog niet louter mechanistisch begrijpen. Er is geen sprake van een 

determinerende natuurlijke, of genetische aanleg, dat is zeker niet waar Bourdieu 

aan denkt. Het gaat hem om een habitus als klassieke tweede natuur. Daarbij is de 

                                                 
361  Op het einde van de tekst „Espace social et espace symbolique‟ lijkt Bourdieu de structuur die  

hij in La distinction heeft uitgetekend toch een universele waarde toe te kennen. Het is niet 

alleen een relationele structuur waarin de verschillende kapitaalsverhoudingen en het verschil 

in kapitaalsverhoudingen zijn opgenomen, maar het is ook een „generatief‟ systeem. Mutatis 

mutandis, eventueel met de opwaardering van bepaalde soorten kapitaal, kan de sociologie zo 

algemeen geldende uitspraken doen, omdat de sociale wetten van de symbolische ruimte haast 

even sterk zijn als die van de zwaartekracht. „Telle est à mon avis la condition du 

comparatisme de l‟essentiel que j‟appelais de mes vœux en commençant et, du même coup, 

de la connaissance universelle des invariants et des variations que la sociologie peut et doit 

produire.‟ Pierre Bourdieu „Espace social et espace symbolique‟, in Raison pratiques, p. 29. 
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plasticiteit van het fysieke gestel, in tegenstelling tot de eerste natuurlijke aanleg, 

haast grenzeloos. Door allerlei vaak zeer kleine onderscheidingen kan het lichaam 

„betekend‟ worden, en voegt het zich naar het „schéma corporel‟ dat van de sociale 

positie verlangd wordt. Deze aanpassing, dit zich eigen maken van een geheel van 

gedragingen, maakt dat het eigen lichaam haast van nature bedoeld lijkt voor 

bepaalde handelingen en houdingen. Wat buiten het schéma corporel valt, voelt 

„onnatuurlijk‟ aan, hetgeen tevens een van de meest overtuigende argumenten is 

om het betreffende gedrag achterwege te laten. Hoe sterker iemand geïntegreerd is 

in een bepaalde sociale positie, des te natuurlijker hem of haar die positie 

voorkomt. We spreken volgens Bourdieu dan ook over „le physique de l‟emploi‟, 

alsof er een natuurlijke bestemming zou zijn die iedereen zijn juiste plaats in het 

beroepsleven geeft.
362

  

Een duidelijk herkenbaar schema van lichamelijke houdingen en 

gedragingen dat we hier willen uitwerken, is gestructureerd door de oppositie 

tussen de categorieën „mannelijk‟ en „vrouwelijk‟. Als vanaf zijn eerste 

veldonderzoek in Algerije dat een stempel drukt op zijn hele verdere denken, trekt 

dit schéma corporel de aandacht van Bourdieu.
363

 De manier van lopen, eten, de 

presentatie in de gemeenschap, alles hangt samen met, en wordt betekend vanuit 

het geslachtsverschil. We spraken eeder over de geobjectiveerde vorm hiervan, die 

we in het grondplan van het traditionele Kabyle-huis kunnen herkennen, maar deze 

ordening schrijft zich ook in het lichaam in.
364

 De man, die zijn eer en zijn goede 

naam moet hoog houden, loopt met het hoofd geheven en kijkt de mensen die hij 

onderweg ontmoet aan. Hij kan op die manier antwoorden op vragen of 

uitdagingen die hem gesteld worden. De dromer, met zijn hoofd in de wolken of 

zijn aandacht bij onbelangrijke zaken zal misschien een groet onbedoeld 

onbeantwoord laten, of hij zal achter zijn rug om bespot worden. Een vrouw die 

                                                 
362  In hedendaags onderwijsbeleid wordt dit vertaald in de zorg om „elk talent op de juiste plaats  

in de maatschappij te krijgen‟. We kunnen ons echter afvragen of talenten wel zo natuurlijk en 

divers onder de mensen verdeeld zijn. Het blijft de vraag wie de kans krijgt om welk talent te 

ontwikkelen. Dit wordt veelmeer door de sociale uitgangspositie bepaald (het thuismilieu in 

de vroegste jeugd, gecombineerd met schoolloopbaan) dan door een aantoonbaar verschil in 

natuurlijk talent. De mythes van de meritocratie met zijn schaarste aan talent worden op deze 

manier ontkracht. Richard Sennett wijst er dan ook op dat we eerder zouden moeten spreken 

van een overvloed aan talent. Richard Sennett, „Meritocratie en ongelijkheid‟, pp. 9-11. 
363  Bourdieu grijpt in zijn latere studie La domination masculine terug op deze observaties van de  

man-vrouwverhouding bij de Kabylen.  
364  Zie hoofdstuk 2, §2.1, pp. 84-85. 
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mannen frank aankijkt komt vrijpostig en uitdagend over, en onteert zo haar eigen 

man. Ze slaat beter haar ogen neer, en loopt met het hoofd wat gebogen.
365

 De man 

die wel met geheven hoofd loopt moet dit overigens niet doen om naarstig naar 

uitdagingen te zoeken. Niet elke uitdaging moet immers beantwoord worden, en 

niet elke groet verdient een wedergroet. Het is niet alleen een kwestie van man-

vrouwrelaties, maar ook van „je plaats kennen‟. Een man van meer aanzien groeten 

in het openbaar is een risico, het zou immers zo kunnen zijn dat hij je negeert en je 

zodoende „op je plaats zet‟. De nederige houding, de ogen neergeslagen, is 

daarentegen ook een bescherming tegen een vraag waarop je niet kunt antwoorden. 

Die situatie doet zich niet alleen in een klaslokaal voor, maar ook wanneer er om 

een bijdrage gevraagd wordt, of – wanneer je niet wilt antwoorden – om een 

vrijwilliger. 

 Bij de Kabylen vertaalt deze typisch mannelijke (verantwoordelijkheid) en 

vrouwelijke deugd (nederigheid) zich in allerlei praktijken, die bovendien op een 

haast symbolische wijze samenhangen met concrete lichaamshoudingen (rechtop, 

gebogen). Als een emblematisch voorbeeld schetst Bourdieu hoe bij de olijvenpluk 

de man voorop loopt en met een stok tegen de olijftakken slaat. Zijn vrouw en 

kinderen lopen achter hem aan en rapen de olijven op, op dezelfde manier dat bij 

Millet de „arenlezers‟ ook „lezeressen‟ zijn. 

On voit au passage comment une telle logique tend à produire sa 

propre confirmation, en suscitant la “vocation” pour les tâches 

auxquelles on est voué, amor fati qui renforce la croyance dans le 

système de classement en vigueur, en le faisant apparaître comme 

fondé dans la réalité – ce qu‟il est en fait, puisqu‟il contribue à 

produire cette réalité et que les rapports sociaux incorporés se 

présentent avec toutes les apparences de la nature –, et cela pas 

seulement aux yeux de ceux qui sert le système de classement 

dominant.
366

 

 

De relatie tot het eigen lichaam vormt de basis voor de praktijken die dan ook als 

natuurlijk aanvoelen en de arbeidsdeling rechtvaardigen. Kinderen die hun vader 

helpen bij het zagen of het hakken van kachelhout, houden zich bezig met het 

                                                 
365  Ooit hoorde ik een scouts-leider aan zijn pupillen uitleggen dat het „wetenschappelijk  

bewezen is‟ dat vrouwen verder en beter uit hun ooghoeken kunnen kijken dan mannen, en 

dat mannen daarom hun hoofd – opvallend – moeten draaien om naar „de meisjes‟ te kijken. 

Die meisjes kijken dus ook naar de jongens, maar de natuur heeft hen zo gemaakt dat ze dat 

onopvallend kunnen doen. 
366  Pierre Bourdieu, LSP, pp. 119-120. 
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rapen van het kliefhout en het vegen van het zaagsel, werk dat uiteindelijk te 

onaanzienlijk is naar de eer van de man die voorop gaat in de strijd. Assisteren, 

kaartlezen in plaats van sturen, voelt onwennig voor de mannelijke man, en zijn 

ongeduldige blik maakt dat de vrouw of het kind zich uiteindelijk ook beter op hun 

gemak voelen in de dienende rol.
367

 Conflicten tussen ouders en opgroeiende 

kinderen (vaders en zonen, moeders en (schoon)dochters) zijn dan ook vaak zo 

irrationeel omdat ze die „natuurlijke‟ arbeidsdeling ondergraven. In plaats van de 

vader, klimt de zoon op de ladder om de dakgoot te inspecteren, waarna vader het 

gereedschap mag aangeven en misprijzend toekijkt („dat moet je zo niet doen‟). De 

vrouwelijke machtsstrijd speelt zich in Bourdieus jeugd af in de keuken en rond het 

serveren van de maaltijd. De opscheplepel fungeert daarbij als vrouwelijke scepter, 

en die wordt niet snel overgedragen aan de (schoon)dochter.
368

 

 Bourdieu inventariseert in een slotparagraaf van Le sens pratique getiteld 

„Le bon usage de l‟indétermination‟ de verschillende betekenissen die de 

opscheplepel (la louche) bij de Kabylen heeft. Meteen hierop volgt een opmerking 

over polysemie. Een symbool-object heeft geen vaste betekenis, en wordt ook niet 

helemaal door de context bepaald. Hoewel het zich contigu in de context voegt, 

roept het door gelijkenis onwillekeurig beelden op. Een symbool is „een soort 

                                                 
367  Dergelijke onwennigheid zou ook kunnen verklaren waarom het openbaar vervoer, en in het  

bijzonder het busvervoer, voor een volwassen man een soort vernedering is. Willem Elsschot 

geeft een kleine fenomenologie van het meerijden in Het tankschip als hij in de nieuwe wagen 

van zijn zwager Jacky stapt: „Toch vergt dat meerijden enige opoffering, want wie pro-deo 

rijdt dient tijdelijk afstand te doen van zijn persoonlijkheid. Je moet de man die zeggenschap 

heeft over het ding in alles zijn zin geven, hem niet tegenspreken tenzij bij wijze van 

kwinkslag, want narrerij geeft reliëf aan een heer. Je moet zijn pijp stoppen als hij het stuur in 

handen heeft, je water ophouden tot hij zelf uitstapt anders zou het een gekkenspel worden, 

mooi vinden wat hij onder het rijden bewondert en hem niet dwarsbomen als hij liever over 

Ronse gaat dan over Oudenaarde of een voorliefde heeft voor het restaurant Gargantua en 

voor geen ander. (…) Je moet kwiek zijn bij iedere halte, de achterdeur openmaken om de 

dames te helpen uitstappen en rugwaarts voorop lopen als je een garage binnen moet of bij 

scherpe bochten in een bergland.‟ Willem Elsschot, Het tankschip, pp. 100-101. Opgemerkt 

zij ook dat de verhouding kan kantelen door te delen in de benzinekosten. Of, maar dan is er 

van „meerijden‟ geen sprake meer, wanneer men alles betaalt, en daarmee de bestuurder tot 

chauffeur degradeert. 
368  In Le bal des célibataires lezen we hoe de vrouw des huizes de pot op tafel zet, er stukken  

brood in stopt en het geheel met de lepel een paar keer goed omschept, alvorens ze de pot met 

de lepel erin richting de heer des huizes schuift, die zichzelf vervolgens als eerste bedient. „La 

mère jouait un rôle capital dans le choix de l‟épouse. Et cela se comprend étant donné qu‟elle 

est la daune, la maîtresse de l‟intérieur et que la femme de son fils devra se plier à son 

autorité. On avait coutume de dire d‟une femme autoritaire: “Elle ne veut pas abandonner la 

louche” (nou boou pas decha la gahe), symbole de l‟autorité sur le ménage.‟ Pierre Bourdieu, 

Le bal des célibataires, p. 31 en voetnoot 11. 
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metaforische metonymie‟ zoals David Lodge terloops opmerkt.
369

 Het is niet-

substitueerbaar en volledig in de context vastgeklonken (een condensation of 

contexture), maar tevens roept het symbool beelden op die ver van deze context 

verwijderd zijn. Voor Bourdieu betekent dit dat een symbool-object als de 

opscheplepel, hoewel dagelijks gebruikt, ook zo overgedetermineerd en „wollig‟ is, 

dat er geen vaste betekenis aan toe te kennen is. Plotseling kunnen andere 

betekenisregisters naar voor komen, bijvoorbeeld door een kleine verschuiving in 

de context. De lepel draagt een zekere ambiguïteit in zich: enerzijds een teken van 

vrouwelijke macht, en ingeschakeld in een soort vruchtbaarheidsritus; anderzijds 

een teken van mannelijke zwakte. Een man die – zoals een vrouw – uit de 

opscheplepel proeft, roept de beelden van een onhandige man op, of van een 

bedrogen echtgenoot.
370

 Wie een dergelijk onbeheersbaar proces toch naar zijn 

hand kan zetten, sorteert een wonderlijk effect en hem zal dan ook een 

bovennatuurlijke kracht worden toegeschreven. De dichter, de conferencier, de 

medicijnman, alle drie ontlenen ze hun aanzien aan „le bon usage de 

l‟indétermination‟.
371

 

 Het is ons hier echter niet direct om de haast kosmologische démon de 

l‟analogie te doen, waarvan Bourdieu de werking analyseert in het laatste 

hoofdstuk van het tweede deel van Le sens pratique. Het gaat om de rol die ons 

lichaam speelt in ons handelen, en de belichaming van betekenissen die dat 

handelen zinvol maken. Zoals we zeiden wordt een systeem van classificaties in 

ons lichaam ingeschreven, een schema waardoor we zelf de wereld in categorieën 

begrijpen en waardoor we zelf ook te categoriseren zijn. De manier van lopen werd 

reeds genoemd en ingedeeld naar een vrouwelijke en een mannelijke vorm. Ook de 

manier van eten lijkt bij de Kabylen een mannelijke en een vrouwelijke variant te 

hebben. 

                                                 
369  David Lodge, The Modes of Modern Writing, p. 100. 
370  We zagen al eerder hoe betekenissen ook onbepaald zijn omdat ze ontstaan op basis van een  

categorisering die niet alleen een onderscheid kan maken in de hele set van objecten, maar 

ook een deelverzameling op zich weer naar dezelfde oppositie kan indelen. Zo is het huis van 

de Kabylen het domein van de vrouw, geplaatst tegenover de wereld buitenshuis waar de man 

zich manifesteert. Het huis op zich heeft echter ook een mannelijk en een vrouwelijk deel, net 

zoals de buitenwereld plaatsen heeft waar mannen niet horen te komen (de waterput, de 

wasplaats).  
371  Aandacht voor poëzie, humor en het rituele hangen in het werk van Arnold Burms ook nauw  

samen met het onbeheersbare proces van de betekenis. Zie bijvoorbeeld Arnold Burms, 

„Muziek en ervaring van zin‟. 
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Les mêmes oppositions se retrouvent dans la manière de manger: 

dans la manière de tenir la bouche d‟abord, l‟homme étant tenu de 

manger avec toute la bouche, franchement, et non, comme les 

femmes, du bout du lèvres, c‟est-à-dire à moitié, avec réserve, avec 

retenue, mais aussi de manière dissimulée, hypocrite (toutes les 

„vertus‟ dominées étant ambiguës, comme les mots mêmes qui les 

désignent et qui, comme elles, sont toujours prêts à tourner à mal); 

dans le rythme ensuite, l‟homme d‟honneur ne devant manger ni 

trop vite, avec gloutonnerie et avidité, ni trop lentement, deux 

façons de céder à la nature.
372

 

 

Dit doet denken aan de passage in La distinction waar Bourdieu spreekt over de 

eetgewoonten van de Fransen. Arbeiders eten niet alleen weinig vis omdat het 

„geen stevige kost‟ is, maar ook omdat het eten ervan zelf niet helemaal strookt met 

hun schéma corporel. Je moet al over geduld en een fijne motoriek beschikken om 

de vis te ontleden, en vervolgens moet je het voor in de mond eten, voorzichtig, 

bedacht op graten.
373

 Op deze manier hangt de relatie tot het eigen lichaam samen 

met een geheel van praktijken waarin jongens bijvoorbeeld worden aangemoedigd 

om aan tafel een tweede keer op te scheppen, terwijl dat voor een meisje soms 

onbehoorlijk wordt geacht. 

 Zoals Bourdieu in dit citaat terloops opmerkt: de waarden van de 

gedomineerden zijn vaak ambigu, en verschijnen in het licht van de dominante 

waarden juist als ondeugden. De „stevige kost‟ wordt „boers‟ op het moment dat hij 

op het verkeerde moment en in de verkeerde gelegenheid besteld wordt. 

Mannelijke manieren, een bepaalde tred, het gedrag van „lou paysà‟, worden lomp 

op het moment dat de mode op de landelijke dansavond verstedelijkt.
374

 

                                                 
372  Pierre Bourdieu, LSP, p. 118. 
373  Pierre Bourdieu, LD, pp. 210-214. 
374  In Le bal des célibataires beschrijft Bourdieu dat dit een van de redenen is waarom de altijd  

precaire huwelijkssituatie op het Franse platteland plots als een crisis wordt ervaren: de 

meisjes trouwen liever met een jongen die kan dansen zoals ze dat in de stad doen. In dit 

kader kunnen we misschien ook de klassieke argwaan tegenover de vergrote mobiliteit 

begrijpen zoals we die bijvoorbeeld bij de Nederlandse filosoof Bolland vinden (in De 

teekenen des tijds, tegen de fiets) of bij Huizinga (in In de schaduwen van morgen, tegen het 

stoomschip „De Normandie‟). Dergelijke mobiliteit roept vreemd genoeg een 

ondergangsstemming op, en zowel Bolland als Huizinga waarschuwen voor een verval van 

het zedelijk leven. Dit gevaar schuilt misschien niet zozeer in het feit dat jongemannen zich 

per fiets in de anonimiteit van verafgelegen dorpen zouden kunnen misdragen, zoals Bolland 

suggereert, als wel in het feit dat ze in de stad op dansles zouden kunnen gaan, en daarmee het 

evenwicht op de huwelijksmarkt van de eigen gemeenschap kunnen verstoren. De Normandie 

vormt op analoge wijze niet zozeer een bedreiging omdat ons gestel niet tegen zulke snelle 

reizen bestand zou zijn (volgens Huizinga), maar omdat het evenwicht op de Europese markt 
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Dominantie heeft, zoals Bourdieu in La distinction op veel manieren laat zien, te 

maken met het innemen van ruimte, zich breed maken, op allerlei manieren. Het 

begint vaak met een ruimer financieel budget dat een grotere woning, 

comfortabeler vervoer en – zoals we de laatste jaren hebben leren berekenen – een 

grotere ecologische voetafdruk mogelijk maakt. In meer figuurlijke zin zien we de 

ruimte terug als „distinctie‟ in de houding en de smaak van mensen. Mensen in een 

dominante positie zijn moeilijker benaderbaar, ze houden een zekere afstand in 

acht. Als ze spreken nemen ze de tijd en ze zijn zelfverzekerd dat ze het gehoor 

niet vervelen met hun toespraak of opmerking. Gedomineerden zullen deze 

zelfzekerheid missen wanneer ze buiten hun vertrouwde omgeving moeten 

handelen, bijvoorbeeld op school. De school is bij uitstek de plaats waar een zekere 

vertrouwdheid met de legitieme omgangsvormen het zelfvertrouwen sterkt dat 

voorts in een succesvolle schoolcarrière wordt omgezet.
375

 Ook zullen ze minder 

tijd en ruimte voor zichzelf opeisen. Dit mag overdrachtelijk gelezen worden, maar 

met de belichaming van de habitus die hier nog steeds ons onderwerp is, moeten 

we dat ook letterlijk nemen. 

Een aardig voorbeeld vinden we in de feministische literatuur, in een 

fotoboek van Marianne Wex.
376

 Wex zet dit punt op scherp door te stellen dat 

                                                                                                                            
verloren gaat op het moment dat mensen al te gemakkelijk kunnen aansluiten bij de 

Amerikaanse levensstijl. Natuurlijk herstellen die markten zich wel weer, maar de uitbreiding 

van de horizon brengt een zeker zedelijk gevaar met zich mee. Emma Bovary vormt de 

tragische illustratie van dit gevaar. Ook Elsschot illustreert in De Verlossing hoe de lokale 

economie van een Vlaams dorp ontwricht geraakt als alleman zomaar „fietsen gaat kopen‟.  
375  Dit is tevens de manier waarop zelfs een sterk gedemocratiseerd onderwijs nog steeds  

„reproducerend‟ werkt. Kinderen die van huis uit meer vertrouwd zijn met legitieme cultuur 

zullen zich zekerder voelen op school, en meer kans van slagen hebben. Hoewel de aandacht 

voor taalontwikkeling in de kleutertijd behartigenswaardig is, is werkelijke kansengelijkheid 

in een moderne – gelede – samenleving een utopie. De kinderen die deze drempel wel kunnen 

nemen, betalen daar bovendien een prijs voor, die in een rationele handelingstheorie maar 

moeilijk als kost op te voeren is. In La distinction klinkt dat als volgt: „La nature contre 

laquelle se construit en ce cas la culture n‟est autre chose que tout ce qui est “peuple”, 

“populaire”, “vulgaire”, “commun”. Par suite, celui qui veut “parvenir” doit payer son accès à 

tout ce qui définit les hommes proprement humains d‟un véritable changement de nature (ce 

serait l‟occasion ou jamais de parler de metabasis eis allos genos), “promotion sociale” vécue 

comme une promotion ontologique ou, si l‟on préfère, comme un processus de civilisation 

(Hugo parle quelque part de “puissance civilisatrice de l‟art”), un bond de la nature dans la 

culture, de l‟animalité dans l‟humanité; mais, ayant importé en lui-même la lutte des classes, 

qui est au cœur même de la culture, il est voué à la honte, l‟horreur, voire la haine du vieil 

homme, de son langage, de son corps, de ses goûts, et de tout dont il était solidaire, le genos, 

l‟origine, le père, les pairs, parfois même la langue maternelle et dont il est désormais séparé 

par une frontière plus absolue que tous les interdits.‟ Pierre Bourdieu, LD, pp. 280-281.  
376  Marianne Wex, Let‟s Take Back our Space. „Female‟ and „Male‟ Body Language as a Result  
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vrouwelijke en mannelijke lichaamstaal voortkomt uit patriarchale structuren. De 

dominante strekking in een cultuur bepaalt welke sekse zich ook lichamelijk 

dominant kan opstellen. Om te tonen dat in onze patriarchale samenleving de man 

„zich breed maakt‟, en letterlijk meer ruimte inneemt dan de vrouw, fotografeerde 

Wex duizenden mensen die op straat of op een perron stonden of zaten te wachten. 

Mannen zitten en staan daarbij wijdbeens, met de voeten naar buiten gericht en de 

knieën uit elkaar. Vrouwen houden de knieën tegen elkaar en staan en zitten met de 

punten van hun voeten eerder naar binnen gericht dan naar buiten. Hetzelfde geldt 

voor de houding van hun armen. Waar mannen hun ellebogen naar buiten steken, 

houden vrouwen die veelal tegen het lichaam aan.
377

  

Wex merkt op dat deze lichamelijke rolverdeling geenszins terug te voeren 

is op een biologisch onderscheid. We zien bijvoorbeeld hoe oudere vrouwen, of 

vrouwen die onder elkaar zijn, zich minder gelegen laten aan de typisch 

vrouwelijke houding. Ze zitten meer ontspannen, met de benen verder uiteen. Ze 

nemen meer plaats in en komen zodoende wat „boerser‟ en mannelijker over. De 

vrouwelijke houding lijkt dus een aanpassing te zijn aan een rolpatroon dat in een 

patriarchale structuur comfortabeler is voor mannen dan voor vrouwen. 

 Wex koppelt ook een kunsthistorisch bewijs aan haar stelling. Ze 

bestudeert de houding die we in beelden uit de middeleeuwen en de oudheid 

(Grieks-Romeins, Egyptisch) kennen. Het genderverschil verdwijnt hoe verder men 

teruggaat in de tijd, en het lijkt zelfs om te draaien. Bij sommige Egyptische 

beelden zien we hoe de vrouw haar arm rond de schouder van de man slaat, een 

pose die in de huidige beeldcultuur eigenlijk als typisch mannelijk wordt 

beschouwd. We worden bij dergelijke beelden op het verkeerde been gezet, en 

twijfelen even wie van het koppel nu de man is en wie de vrouw.  

 Het (kunst)historische bewijs van Wex is misschien wat wankel, en zal 

vooral de lezers overtuigen die reeds door de twintigste-eeuwse foto‟s overtuigd 

zijn. Wex zelf verbindt de twee naar voren gebrachte stellingen met elkaar: de 

dominantie van een groep uit zich in een „brede‟ lichaamstaal, en er is aanleiding 

om te denken dat de dominantieverhoudingen tussen mannen en vrouwen 

historisch variabel is. Daar komt voor Wex vervolgens een emancipatorisch 

                                                                                                                            
 of Patriarchal Structures. 
377  Een hedendaags studieobject zou voor Wex de pose kunnen zijn waarin mannen en vrouwen  

mobiel telefoneren (waarbij verwacht wordt dat mannen hun elleboog ook hierbij verder naar 

buiten steken). 
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programma uit voort dat we reeds in de titel van het boek konden lezen, Let‟s take 

back our space. 

Voor Bourdieu is deze laatste claim echter onzinnig, omdat die het feit 

miskent dat de concrete lichaamshoudingen (de hexis, le schéma corporel) niet 

door een onderdrukkende macht worden opgelegd (de man, de patriarchale 

structuur), maar dat die lichaamshoudingen door de verschillende geslachten ook 

als gepast en juist worden ervaren. Er zal dus een zeer moedwillige en op haar 

beurt dominerende actie nodig zijn om de vrouwen hun lichaamsruimte terug te 

geven, juist omdat dit tegen de realiteit ingaat die door de feitelijke incorporaties 

gecreëerd wordt.
378

 Uiteindelijk is deze situatie voor elke „bevrijdingsbeweging‟ 

frustrerend, zoals door de verschillende generaties feministen geïllustreerd kan 

worden: wanneer je „je ruimte‟ inneemt, verlies je de vrouwelijkheid waaraan je 

gehecht bent. En wanneer je die vrouwelijkheid wilt bewaren, zal je ruimte moeten 

inleveren aan dominante spelers die wel bereid zijn om zich te voegen naar hetgeen 

„de structuur‟ van hen verlangt.
379

 

 Mocht die structuur iets louter externs zijn dat als een onderdrukkend 

„frame‟ over de samenleving gelegd is, dan zou de feminist nog de hoop kunnen 

koesteren alleen dat frame te kunnen verwijderen zonder zelf te veranderen; zoals 

een volk zich van een tijdelijke bezettende macht kan ontdoen. Wanneer die 

structuur echter geïncorporeerd is, en ook voortkomt uit de manier van samenleven 

en de onderlinge verhoudingen (tussen man en vrouw bijvoorbeeld), dan zullen we 

niet dezelfde kunnen blijven en zal ook aan onze identiteit geraakt worden; de 

frustratie kan zich dan net als in de sociale mobiliteit uiten in „la haine du vieil 

homme‟.
380

 

                                                 
378  Pierre Bourdieu, LSP, pp. 119-120.  Deze moedwilligheid is misschien verwant aan het  

project van de tweede Weense school die in de muziek los probeerde te komen van de 

klassieke tonale organisatie als enige compositietaal. De weerstand die dit bij uitvoerders en 

publiek aanvankelijk, en soms tot op de dag van vandaag oproept, hangt samen met de sterke 

incorporatie van de tonale structuur. 
379  Deze paradox zien we vandaag bijvoorbeeld terug in discussies over „het glazen plafond‟,  

waar vrouwen tegen botsen op het moment dat ze in een bepaalde (mannelijke) carrière willen 

doorgroeien. Ondanks alle wettelijke bepalingen omtrent ouderschapsverlof en 

antidiscriminatiewetgeving blijft er een loonkloof bestaan, die John Stuart Mill reeds 

opmerkte. Hoewel er allerlei objectieve verklaringen zijn voor een groot deel van die kloof 

(o.a. beroepskeuze, werkervaring), blijft de loonkloof voor een deel onverklaard. De 

verschillende manier waarop mannen en vrouwen hun salaris onderhandelen kan hier mee te 

maken hebben.  
380  Pierre Bourdieu, LD, p. 281. Bourdieu noemt in deze passage (zie voetnoot 375) ook de  
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Voor Wex‟ stelling kunnen dan ook dezelfde kanttekeningen gelden die Bourdieu 

optekent bij het werk van sociaalpsychologen, wanneer zij over de dialectiek tussen 

structuur en belichaming spreken. Zij lijken uit te gaan van een origineel beeld van 

het lichaam dat bijgesteld wordt door de confrontatie met een beeld dat anderen 

van dat lichaam hebben, met name de peer-group (familie, vrienden, collega‟s). In 

zo‟n voorstelling zouden we kunnen pleiten voor een „ongeschonden zelfbeeld‟ van 

een individu, dat de druk van de groep om zich op een bepaalde manier te 

presenteren (houding, kleding) naast zich neer kan leggen – er van uitgaande dat 

deze druk eigenlijk een corrumpering van dat zelfbeeld is. Bourdieu stelt 

daarentegen dat er geen origineel beeld bestaat. Ook het primair, origineel 

zelfbeeld is reeds bemiddeld door de algemene perceptie- en 

appreciatiecategorieën. Het zelfbeeld is eigenlijk gelijkoorspronkelijk aan het 

oordeel van de peergroup, het hanteert in elk geval dezelfde categorieën en 

schema‟s. Daardoor verschijnt het eigen lichaam altijd reeds binnen de algemene 

perceptiecategorieën. Bovendien zijn die algemene categorieën die met het lichaam 

samenhangen goed verankerd, omdat het eigen lichaam zo‟n belangrijke plaats 

inneemt in de imaginaire investering van elk subject. Hetgeen ongepast is voor een 

meisje („ze is te groot voor een meisje‟) en wat „niet zo erg is voor een jongen‟ 

(een litteken), lijkt in eerste instantie alleen op het lichaam betrekking te hebben, 

maar verwijst in tweede instantie ook naar de sociale rol die iemand te spelen heeft. 

Een vrouw wordt daarin bijvoorbeeld geacht ondergeschikt („kleiner‟) te zijn aan 

de man, en de man draagt de verantwoordelijkheid, en zal de klappen opvangen 

wanneer er iets te riskeren of te verdedigen valt.
381

 

 Het is natuurlijk de vraag hoe deze algemene categorieën die per groep 

kunnen verschillen uiteindelijk postvatten in onze lichamen; hoe een habitus zich 

vormt, is soms als een hiaat in Bourdieus denken beschouwt.
382

 We zijn echter van 

                                                                                                                            
afkeer van de eigen moedertaal, het dialect waarvan men los moet komen wil men integreren 

in de nieuwe omgeving. Voor zijn eigen overgang van Denguin naar Pau, en later naar Parijs 

lijkt dit afscheid zelfs een voorwaarde te zijn om te kunnen slagen. Edgar Reiz laat in zijn 

kroniek Heimat, die in vele opzichten een illustratie vormt van Bourdieus denken, het 

hoofdpersonage Herman dan ook meteen spraakles nemen wanneer hij uit het landelijke 

Schabach in München arriveert. De ambivalente relatie tot zijn geboortedorp komt later tot 

uiting in zijn eerste en mislukte huwelijk met zijn jeugdliefde Waltraut („Snüschen‟).  
381  In een voetnoot verwijst Bourdieu suggestief naar het werk van Seymour Fischer om deze  

parallel tussen fysieke en sociale categorieën extra kracht bij te zetten: vrouwen zijn 

ontevreden over hun lichaam als het „te groot‟ is, mannen wanneer het „te klein‟ is. Pierre 

Bourdieu, LSP, p. 122, voetnoot 10. 
382  Bijvoorbeeld door Rudi Laermans, die in Communicatie zonder mensen zich beklaagt over  
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mening dat de conceptuele gereedschapskist van Bourdieu genoeg samenhang 

vertoont om de krijtlijnen van dit proces te schetsen. Bourdieu verwijst regelmatig 

naar begrippen of dynamieken uit de psychoanalyse, die wat hem betreft vaker en 

nauwer met de sociologie zou moeten samenwerken, opdat men zicht krijgt op de 

manier waarop een habitus zich vormt. In het laatste hoofdstuk willen we dit proces 

van inprenting en sociale positionering bespreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
het feit dat Bourdieu geen echte socialisatietheorie heeft. Rudi Laermans, Communicatie 

zonder mensen. Een systeemtheoretische inleiding in de sociologie, p. 223. 
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7 

Mimesis, inprenting en symbolische macht 

 

 

§1 Mimesis, idealisering en collectieve illusie 

 

We mogen de relatie tot ons lichaam niet als een bewuste representatie denken, 

zoals dat gebeurt wanneer we een origineel, ongeschonden beeld van ons lichaam 

contrasteren met een beeld dat ons door dominante media of paternalistische 

structuren opgedrongen wordt. In zo‟n bewuste voorstelling zouden we dat „beeld‟ 

van ons lichaam, dat immers extern is, ook naar wens kunnen bijstellen. We 

zouden het juk van de groepsdruk kunnen afwerpen en ons een nieuwe look kunnen 

laten aanmeten. Aangezien er volgens Bourdieu echter geen sprake is van een 

zuiver origineel beeld, maar slechts van een beeld dat reeds bemiddeld is door de 

(sociale) categorieën die er voorhanden zijn om over dat lichaam te spreken, 

kunnen we ons nooit zo autonoom of origineel opstellen, hoe graag we dat ook 

zouden willen. Op dezelfde manier kunnen we ons niet bewust een bepaalde 

habitus aanmeten of besluiten om een bepaald geloof aan te nemen. Voor Bourdieu 

is dit niet direct een gevolg van de logische onmogelijkheid waar Bernard Williams 

op wijst, en ook niet van de precommitment-strategie die Jon Elster in het werk van 

Pascal leest. Het probleem schuilt volgens Bourdieu eerder in het feit dat het 

representatiedenken uiteindelijk abusievelijk uitgaat van een bewuste 

intentionaliteit. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de manier waarop een 

habitus verworven en gereproduceerd wordt. Beide processen, verwerven en 

reproduceren, spelen zich grotendeels onbewust af en moeten we daarom niet 

begrijpen als een bewuste en mogelijkerwijze reflexieve handeling. Wanneer we 

bijvoorbeeld een bepaalde lichaamshouding verwerven, dan is dit geen kwestie van 

het louter nabootsen van een model, maar impliceert dit „un rapport global 

d‟identification‟.
383

 Wanneer we aan een bepaalde houding uiting geven, dan doen 

we dit niet op de manier waarop we iets uit ons geheugen opdiepen of waarop we 

kennis reactiveren. 

                                                 
383  Pierre Bourdieu, LSP, p. 123. 
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Le corps croit en ce qu‟il joue: il pleure s‟il mime la tristesse. Il ne 

représente pas ce qu‟il joue, il ne mémorise pas le passé, il agit le 

passé, ainsi annulé en tant que tel, il le revit. Ce qui est appris par 

corps n‟est pas quelque chose qu‟on a, comme un savoir que l‟on 

peut tenir devant soi, mais quelque chose que l‟on est.
384

 

    

Wie zich in bepaalde omstandigheden de juiste houding wil geven moet 

vertrouwen op de praktische mimiek van zijn lichaam, en is eigenlijk verloren als 

hij zich te zeer bewust op de imitatie van het gewenste gedrag richt. Acteurs die 

moeite hebben om zich in een verdrietig personage in te leven, denken daarom 

bijvoorbeeld aan de dood van een geliefd huisdier, omdat het lichaam daar direct 

op reageert.  

 Bourdieu doet beroep op de verhelderende Plato-lectuur die Eric Havelock 

ons verschaft. Havelock weet immers de cruciale rol die mimesis speelt in het 

platoonse systeem te duiden, tegen een al te idealistische lezing in. Plato zou in een 

even idealistische als klassieke lezing de dichters uit de ideale staat verdrijven 

omdat ze ons met hun afbeeldingen van afbeeldingen ver van de ware kennis 

houden. Dit is zeer beknopt het argument dat Plato in het laatste boek van Politeia 

opvoert, en dat eigenlijk alle schone letteren verwerpt. Eerder – in boek III – moest 

vooral de „mimetische‟ poëzie het ontgelden, terwijl er voor de „beschrijvende‟ 

poëzie nog wel plaats was.
385

 De reden nu waarom mimetische poëzie zo 

verderfelijk is, heeft niet zozeer met ware kennis te maken, maar met een 

deugdelijke opvoeding waarin ieder lid van de staat zijn eigenlijke en juiste plaats 

inneemt en toegerust is op het vervullen van zijn functie binnen het geheel van de 

staat. Wie zijn rol goed wil vervullen moet bij zijn leest blijven, want wie zich op 

verschillende vlakken wil bekwamen „zal daardoor alles verknoeien‟.
386

 Als we 

goede wachters willen hebben in de staat, „bewerkers van de vrijheid‟, dan moeten 

ze niet alleen vrijgesteld zijn van andere beroepen, maar dan moeten ze zich ook 

onthouden van het nabootsen van andere beroepen. 

En als ze al iets nadoen, dan moeten ze al dadelijk van kindsbeen af, 

voorbeelden nabootsen die bij hen passen: dappere, beheerste, 

                                                 
384  Pierre Bourdieu, LSP, p. 123. 
385  „Mimetisch‟ is de poëzie waarin de dichter niet gewoon vertelt wat er gebeurt, maar waarin  

hij de personages zelf in de directe rede, handelend opvoert. De tragediedichters zijn louter 

mimetisch, terwijl het epos, van Homerus bijvoorbeeld, een gemengde stijl hanteert. Zie Eric 

A. Havelock, Preface to Plato, p. 11 en pp. 23-24; zie ook Plato, De Staat, 392d, 397d-397e. 
386  Plato, De Staat, boek III, 394e. 
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vrome en vrije mensen en mensen met vergelijkbare eigenschappen. 

Wat echter een vrij man niet past, mogen ze niet doen, zelfs mogen 

ze niet knap zijn in het nabootsen daarvan of van enige andere 

slechtheid, uit vrees dat ze door dat nadoen behagen gaan scheppen 

in het doen. Of heb je nog niet opgemerkt dat nabootsing, van jongs 

af begonnen en verder in het leven volgehouden, een gewoonte en 

een tweede natuur wordt, en dit zowel met betrekking tot het 

lichaam als tot de stem en de denkwijze?
387

 

  

Het gevaar van de mimesis is tevens haar kracht, en die kan dus ook ten goede 

aangewend worden. Sterker nog, als we Plato hier goed begrijpen, dan moeten we 

– mits een strenge censuur – de mimesis ook inzetten om maximaal resultaat te 

behalen in de vorming van de jeugd tot goede burgers. Pas door de gedurige 

nabootsing van goede voorbeelden ontstaat er een tweede natuur die wat betreft 

„lichaam, stem en denkwijze‟ adequaat is voor de te vervullen rol. Mimesis is op 

deze manier de koninklijke weg naar een geslaagde integratie in de samenleving. 

Maar dit werkt alleen door een sterke identificatie, en niet als een bewuste 

nabootsing van gewenst gedrag. Mimesis, zoals Havelock opmerkt, komt in boek X 

van Politeia (605c-d) daarom terug aan bod, maar nu in haar pathologische 

gedaante. 

It now is the name of the active personal identification by which the 

audience sympathises with the performance. It is the name of our 

submission to the spell. It describes no longer the artist‟s imperfect 

vision, whatever that may be, but the identification of the audience 

with that vision.
388

 

 

Mimesis werkt niet via het bewustzijn, maar door een sterke persoonlijke en 

emotionele identificatie. Mensen raken in de ban van een verhaal, zoals een 

leerling in de ban raakt van een leerkracht of van een onderwerp. We houden van 

de held van het drama zoals we ons met een leerkracht kunnen identificeren of met 

een wetenschappelijke stijl. Op het moment dat die identificatie tot stand komt, dan 

verloopt de vorming haast vanzelf.
389

 

                                                 
387  Plato, De Staat, boek III, 395c-d; zie ook Eric Havelock, Preface to Plato, pp. 23-24. 
388  Eric Havelock, ibidem, p. 26. 
389  We zouden dus – terzijde – kunnen stellen dat een streng integratiediscours wel eens  

averechts zou kunnen werken. Enerzijds omdat de (her)vorming van volwassenen wat 

„lichaam, stem en denkwijze‟ betreft veel trager zal verlopen dan bij kinderen (die zeker in het 

primair onderwijs vanzelf integreren), anderzijds omdat een samenleving die het verplicht 

inburgeren en integreren sterk benadrukt wel eens wat van zijn glans zou kunnen verliezen. 
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Voor Bourdieu is deze vervlechting van kennis en lichaam van groot belang, 

vandaar dat hij deze lezing van mimesis als identificatie en daarmee niet-

intentionele nabootsing, graag onderschrijft. Hij herkent hierin de manier waarop 

„primitieve‟ gemeenschappen, die bijvoorbeeld nog geen schrift ontwikkeld 

hebben, kennis moeten bewaren en doorgeven via de lichamen van hun leden. 

Every group entrusts to bodily automatisms those principles most 

basic to it and most indispensable to its conservation. In societies 

which lack any other recording and objectifying instrument, 

inherited knowledge can survive only in its embodied state. Among 

other consequences, it follows that it is never detached from the 

body which bears it and which – as Plato noted – can deliver it only 

at the price of a sort gymnastics intended to evoke it: mimesis. The 

body is thus continuously mingled with all the knowledge it 

reproduces, which can never have the objectivity and distance 

stemming from objectification in writing.
390

 

 

Het gaat hier niet zozeer om feitenkennis of technische kennis, maar om praktische 

kennis die ons zegt hoe we moeten handelen of hoe we ons op gepaste wijze dienen 

te gedragen in bepaalde omstandigheden.
391

 

 Deze kennis is sterk belichaamd, we kunnen niet eerbiedig zijn, verdrietig 

of opgetogen, zonder dat ons lichaam een bepaalde houding aanneemt of onze stem 

daarbij verkleurt. De gemeenschap geeft deze kennis ook vorm in instituties en 

rituelen, en daarin is de greep die de gemeenschap op de lichamen van haar leden 

heeft, onmiskenbaar. Dat is ook de reden waarom Bourdieu met instemming Pascal 

citeert en dat we door de „gymnastieke mimesis‟ tot de juiste en gepaste 

(geloofs)houding kunnen komen; op een gelijkaardige manier dat de ironische 

uitspraak volgens Harry Mulisch zijn ironie verliest.
392

 Wie zich voor de grap 

racistisch uitdrukt loopt niet alleen het risico om verkeerd begrepen te worden, 

                                                                                                                            
En juist die glans kan de wil om erbij te horen aanwakkeren. Ook het kunstmatig creëren van 

een aura rond nationaliteit, zoals dat soms in inburgeringtrajecten gebeurt, biedt geen garantie 

op succes, omdat die imaginaire identiteit vaak ver verwijderd is van de dagdagelijkse 

verstandhouding waarin mensen leven (en waarin de minister-president het misschien wel 

juist zover geschopt heeft omdat hij het volkslied niet kent). De beste manier om te integreren 

lijkt nog altijd de concrete participatie, bijvoorbeeld via de school (voor kinderen) en via een 

arbeidsstatuut (voor volwassenen). 
390  Pierre Bourdieu, OTP, p. 218, voetnoot 44. 
391  Dit aristotelische thema wordt ook door Roger Scruton opgenomen en besproken,  

bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk van Culture Counts. Faith and Feeling in a World 

Besieged. Naar Scrutons overtuiging wordt dit soort kennis in hoge cultuur bewaard nu de 

religieuze cultuur in het seculiere westen verloren dreigt te gaan. 
392  Harry Mulisch, Het ironische van de ironie. Over het geval G.K. Van het Reve. 
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maar ook dat deze woorden door de herhaalde uitspraak hun verwerpelijke klank 

verliezen, ze worden „normaler‟. De „corps-student‟, zegt Mulisch, speelt net 

zolang de man met de grote bek, totdat hij het is. In positieve zin zien we hetzelfde 

fenomeen soms bij nieuwe politici. Wanneer we van zo‟n politicus zeggen dat hij 

„groeit in zijn rol‟ (hetgeen niet zelden ook met letterlijke gewichtstoename 

gepaard gaat), dan bedoelen we niet zozeer dat hij een toneel beter opvoert, maar 

dat hij geloofwaardiger is. Alsof hij zelf meer samenvalt met het standpunt dat hij 

verkondigt. Dit heeft wellicht niet alleen te maken met het inzicht in een 

redenering, waarvan iemand sterker overtuigd raakt naarmate hij er beter in slaagt 

om tegenargumenten niet tot zich te laten doordringen, of juist met onevenredige 

bewijslast op te zadelen.
393

 Een politicus wordt echter ook „zekerder van zijn stuk‟ 

wanneer hij de kernwaarden van een bepaalde overtuiging vaker, en in meer 

verschillende contexten heeft uitgesproken. Je maakt je die woorden dan eigen 

zoals een stuk gereedschap of een muziekinstrument dat na verloop van tijd en van 

oefening naar je hand gaat staan. 

 De objectie van Bernard Williams blijft echter overeind als we de mimesis 

als een bewuste nabootsing zouden beschouwen. Het „oefenen‟ van het lichaam 

zou serieuze hinder ondervinden van de gedachte dat we onszelf een rad voor ogen 

draaien. Op het moment dat we de mimesis echter laten vertrekken van een „sterke 

emotionele identificatie‟, dan heeft ze al meer kans van slagen. In die identificatie 

is men niet gericht op een model dat men als een middel beschouwt om een positief 

effect te bekomen, maar op een concrete handeling in een globale context. 

Bovendien wordt het lichaam gemobiliseerd om deze identificatie te voltrekken. 

On ne mime pas des „modèles‟, mais les actions des autres. L‟hexis 

corporelle parle immédiatement à la motricité, en tant que schéma 

postural qui est à la fois singulier et systématique, parce que 

solidaire de tout un système d‟objets et chargé d‟une foule de 

significations et de valeurs sociales.
394

 

 

Zoals eerder reeds werd opgemerkt, wordt de objectieve zin van ons handelen op 

een dubbele wijze aan ons zicht onttrokken.
395

 Enerzijds omdat het verloop van de 

                                                 
393  Op deze manier zien we „cognitieve dissonantie‟ ook aan het werk in politieke en zelfs in  

wetenschappelijke discussies. De nood is in deze gevallen misschien niet louter psychisch, 

maar het is ook in de politiek en in de wetenschap comfortabeler om de eigen uitgangspunten 

zo sterk mogelijk te maken en die van een alternatieve visie zo zwak mogelijk. 
394  Pierre Bourdieu, LSP, p. 124. 
395  Zie hoofdstuk 1, §2 en de uitwerking daarvan in hoofdstuk 3, §3. 
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tijd in ons handelen geen neutrale dimensie is, maar – zoals in het uitwisselen van 

geschenken – een eigen dynamiek kan veroorzaken. Bourdieu spreekt dan ook over 

„l‟action du temps‟. De tijdsdimensie maakt dat ons handelen altijd onzekerheid 

met zich meebrengt, de gewenste reactie kan te vroeg komen of te laat, en door 

deze ritmering van een interactie kan de betekenis van ons handelen door de altijd 

verschuivende context veranderen. Anderzijds is er nu ook de lichamelijkheid die 

maakt dat we vaak spontaan en niet-reflectief reageren. We geven dan betekenis 

aan de wereld op een manier die onze bewuste plannen of strategieën voorafgaat. 

Als we ons in de identificatie een bepaalde houding eigen maken, dan zijn we 

zelden met de objectieve betekenis van die houding bezig. Die betekenis kunnen 

we immers ook niet direct van onszelf zien. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou 

de reductionistische lezing van Bourdieus distinctiethese – die hij zelf expliciet 

afwijst – juist zijn. Mensen meten zich een levensstijl aan, niet omdat die 

levensstijl voortkomt uit een reeks van keuzes die iemand steeds weer als een 

gepaste of een juiste ervaart, maar louter om er hun voordeel mee te doen.
396

 

Wanneer we ons echter identificeren, en dit mimetisch proces speelt vooral in de 

kindertijd een bepalende rol, dan spreekt het voorbeeld haast direct ons lichaam 

aan. Kinderen apen de gebaren, houdingen en stembuigingen van hun ouders na, en 

die gebaren dragen vanaf het begin reeds betekenissen in zich. Daarom worden 

kinderen ook van jongs af aan bijgestuurd door hun omgeving. Wat gepast is voor 

een jongen is dat misschien niet voor een meisje. Ook de maatschappelijke positie 

of de culturele achtergrond van de ouders brengt specifieke verwachtingen met 

zich mee. 

 We hebben al bij Marianne Wex kunnen zien hoe een tamelijk klein en 

onbeduidend verschil, bijvoorbeeld in de positie van de voeten, een groot verschil 

kan maken in de dichotome geslachtscategorisering. In de opvoeding zullen de 

                                                 
396  In Flauberts De leerschool der liefde komen we wel zo‟n letterlijk strategisch handelen tegen.  

De bankier Dambreuse, met belangen in de kolenmijnen, draait met de revolutie van 1848 als 

een blad aan een boom. Zijn politieke opvattingen verruilt hij samen met zijn kledij uit angst 

voor de wraak van het volk. „De volgende dag al stuurde hij drie bedienden weg, deed zijn 

paarden van de hand en kocht, om zich op straat te vertonen, een vilten hoed; hij dacht er zelfs 

over zijn baard te laten groeien…‟ Ook zoekt Dambreuse contact met jonge revolutionairen, 

waar hij in het eerste deel van de roman nog niets van moest hebben. „Al met al was hij blij 

met de gebeurtenissen, en hij stemde van ganser harte in met “onze verheven leus Vrijheid, 

Gelijkheid, Broederschap”, want eigenlijk was hij altijd republikein geweest. Als hij onder 

het vorige regime voor de regering had gestemd, dan was dit enkel om een onvermijdelijke 

val te bespoedigen. (…) “Want we zijn tenslotte allemaal min of meer arbeiders!”‟ Gustave 

Flaubert, De leerschool der liefde, pp. 320-321. 
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ouders er voor waken dat het juiste gedrag als voorbeeld wordt genomen en als 

voorbeeld wordt gesteld; in zekere zin voeden de kinderen ook de ouders op. 

Jongens worden niet gestimuleerd om met poppen te spelen, en meisjes mogen 

vanaf een bepaalde leeftijd niet meer te jongensachtig zijn; met de benen wijd 

zitten wordt dan bijvoorbeeld als onbehoorlijk ervaren.
397

 Los van de vraag of we 

dit wel moeten begrijpen als de reproductie van mannelijke dominantie, kunnen we 

begrijpen hoe in de opvoeding door identificatie en mimesis zich een dispositie 

vormt die lichamelijk en passief is (men wordt erdoor zelf als mannelijk of 

vrouwelijk geklasseerd), maar tegelijkertijd een actieve perceptiecategorie vormt 

(men klasseert de wereld volgens een man-vrouwschema): „Le corps est dans le 

monde social mais le monde social est dans le corps (sous forme d‟hexis et 

d‟eidos)‟.
398

 

De sociale wereld grijpt dus in op het lichaam, hetgeen Foucault als 

filosofische, intellectuele pendant van Bourdieu ook thematiseert. Waar Foucault 

zijn aandacht echter vooral richt op het institutionele geweld waarmee de 

disciplinering en normalisering gepaard gaat, daar benadrukt Bourdieu dat de 

„normale en natuurlijke gang van zaken‟ en de continue blootstelling daaraan, met 

een woord van Sartre „violence inerte‟ genoemd, evenzeer normaliserend werken. 

De normalisering geschiedt niet alleen door lijfstraffen en kleine terechtwijzingen, 

maar ook door de onvermijdelijke en voortdurende blootstelling aan de 

economische en sociale structuren en de mechanismen waardoor die zich 

reproduceren. Door deel uit te maken van de wereld, werkt men ook mee aan de 

voortzetting van die structuren.
399

 

De sterkste greep heeft de sociale wereld op ons via het lichaam. Het is op 

dit niveau dat we willens nillens onderworpen worden en onszelf onderwerpen aan 

een sociale classificatie, om die classificatie vervolgens zelf voort te zetten, zoals 

                                                 
397  Vergelijk hiervoor foto nummer 12 en 29 van Marianne Wex in Let‟s Take Back Our Space,  

pp. 159 en 161, en de foto‟s van het „experiment‟ op pp. 175-176. 
398  Pierre Bourdieu, MP, p. 218. We zien terloops in dit citaat hoe Bourdieu de aristotelische  

hexis gebruikt als hij het louter over lichamelijke disposities wil hebben, en dit in onderscheid 

met de cognitieve schema‟s, het eidos, die de schema‟s van ons bewustzijn vormen. Als hij 

over habitus spreekt, dan zet hij deze beide registers bewust tegelijkertijd open. Habitus is 

zowel het systeem van lichamelijke disposities als het product van het collectieve principium 

divisionis, „principe de vision et de division‟, zoals Bourdieu dat herhaaldelijk en nadrukkelijk 

leest (zie bijvoorbeeld MP, p. 207). Bij Aristoteles lijkt de hexis niet louter lichamelijk te zijn, 

maar ook als cognitieve dispositie begrepen te moeten worden. 
399  Ibidem, p. 204. 
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in de perceptie van het geslachtsverschil. Daarom dat er in de opvoeding en in het 

onderwijs ook een „correctie‟ van de lichamelijke houding wordt gevraagd. 

„Rechtop zitten‟, „met rechts schrijven‟ en „je bestek goed vasthouden‟, het zijn op 

zich triviale correcties, waar moeilijk een echte legitimering voor te geven is. Met 

deze controle over de lichamen van haar leden weet een gemeenschap – via de 

meest onbeduidende instructies – echter de belangrijkste deugden over te brengen 

op haar leden. Wie weet dat we „allemaal even recht‟ moeten zitten, begrijpt ook 

wat er mis is met „hangjongeren‟. Het „rechtop zitten‟ hangt op associatieve wijze 

samen met een hele wereld van betekenissen die gaan van „beleefdheid‟ en 

„gehoorzaamheid‟ tot „ergens mee bezig zijn‟ en „je best doen‟. De 

lichaamshouding symboliseert als een metaforische metonymie al deze positieve 

houdingen, en onderscheidt zich van het tegendeel, de oppositie die gevormd wordt 

door het hangen: „onbeleefd‟ en „ongeïnteresseerd‟, „nergens mee bezig zijn‟, en 

„lui zijn‟.
400

 Wie deze basale oppositie niet als plausibel ervaart, die begrijpt niet 

waarom gepensioneerde ouderen wel, en jongeren niet de hele dag op een bankje 

mogen zitten keuvelen. Los van de rottigheid die er mogelijkerwijze van het leven 

op straat kan komen, zou de „overlast‟ die het hangen op straat of in de klas 

veroorzaakt weleens louter in de ogen van de buurtbewoner of de leerkracht 

kunnen bestaan. Misschien ergeren de volwassenen zich wel aan de desinteresse 

van de jeugd. De passerende buurtbewoner ziet dat de jongeren „nergens mee bezig 

zijn‟ (waarmee zouden ze bezig moeten zijn?), en de leerkracht voelt zich 

ongemakkelijk omdat zijn verhaal de leerling niet kan boeien. „Rechtop zitten‟, het 

liefst licht naar voren gebogen, houdt voor de leerkracht de illusie in stand dat hij 

zelf iets te bieden heeft aan de leerling. Als die illusie doorbroken wordt, dan wordt 

lesgeven een heel zware opgave. 

Nu is het niet alleen het ego van de docent dat gestreeld moet worden door 

de aandacht van de leerlingen, er bestaat ook zoiets als een collectieve illusie die 

hoog moet worden gehouden. Zolang het om een enkeling gaat zal de klas niet veel 

last van die desinteresse hebben, maar als een groep zich van de les afkeert, dan 

                                                 
400  We zouden hier volgens mij niet over een analogie moeten spreken, maar over een metoniem.  

De associaties worden wel degelijk bijeengehouden door een raakvlak (contiguïteit) en niet 

door een gelijkenis (similariteit). De lichaamshouding vormt dit raakvlak. Het lijkt immers 

gemakkelijker om je te concentreren en je best te doen wanneer je rechtop zit, in plaats van 

onderuit gezakt. In deze zin is de vraag van de leerkracht geen arbitraire eis, maar is ze deels 

te legitimeren. (Deels, want het is niet uitgesloten dat kinderen wel goed kunnen opletten als 

ze in de bank hangen.)  
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beginnen de oplettende leerlingen zich, als waren ze stakingsbrekers, 

ongemakkelijk te voelen, en zullen ze zich misschien vragen beginnen te stellen bij 

het belang van de les.  

Een collectieve illusie graaft echter dieper dan de situatie in de klas, waar 

de leerlingen zich immers altijd nog met groepen buiten die klas kunnen blijven 

identificeren. Maar ook in een samengestelde gemeenschap kunnen er nog 

gedeelde illusies, of onaantastbare symbolische waarden bestaan. Het uiteenvallen 

van de Sovjet-Unie moet voor de Russen een hard te kraken noot zijn geweest, en 

de partij van Poetin heet dan ook niet voor niets Verenigd Rusland. Chesterton 

geeft in zijn treffende stijl een ultiem voorbeeld van dit fenomeen dat zich 

zodoende tot buiten de sociale psychologie lijkt uit te strekken. In het hoofdstuk 

„The flag of the world‟ uit Orthodoxy beschrijft hij hoe loyaliteit eigenlijk de basis 

van de gemeenschap is, en dat er zonder een basale loyaliteit eigenlijk geen sprake 

kan zijn van een optimistische of een pessimistische houding.
401

 Chesteron vraagt 

zich vervolgens af waarom de christelijke kerk altijd zo streng is geweest voor 

zelfmoordenaars, waar een modern standpunt, in 1908 evenzeer als vandaag, toch 

eerder mededogen verwacht („poor fellow‟), of zich zelfs verplicht voelt om hulp 

bij zelfdoding te verlenen. 

In all this I found myself utterly hostile to many who called 

themselves liberal and humane. Not only is suicide a sin, it is the 

sin. It is the ultimate and absolute evil, the refusal to take interest in 

existence; the refusal to take the oath of loyalty to life. The man 

who kills a man, kills a man. The man who kills himself, kills all 

men; as far as he is concerned he wipes out the world. His act is 

worse (symbolically considered) than any rape or dynamite outrage. 

For it destroys all buildings: it insults all women. The thief is 

satisfied with diamonds; but the suicide is not: that is his crime. He 

cannot be bribed, even by the blazing stones of the Celestial City. 

The thief compliments the things he steals, if not the owner of them. 

But the suicide insults everything on earth by not stealing it.
402

 

 

Chesterton gaat in op de meest fundamentele loyaliteit die een gemeenschap 

vraagt, de loyaliteit aan het leven zelf. Meer dagelijkse loyaliteit, zoals die van het 

                                                 
401  G.K. Chesterton, Orthodoxy, p. 59: „Whatever the reason, it seemed and still seems to me that  

our attitude towards life can be better expressed in terms of a kind of military loyalty than in 

terms of criticism and approval. My acceptance of the universe is not optimism, it is more like 

patriotism.‟ Dezelfde gedachte vinden we reeds verbeeld in The Napoleon of Notting Hill. 
402  G.K. Chesterton, Orthodoxy, p. 65. 
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klaslokaal, vraagt echter een heel concrete invulling, zoals het „rechtop zitten‟. Niet 

meedoen in de klas is misschien nog geen verweer tegen het leven op zich, maar 

wel tegen een bepaalde vorm, en met rechtop te zitten doe je mee en legitimeer je 

die bepaalde vorm. De lichaamshouding is meer dan iets triviaals, hoewel de 

leerkracht kan voorwenden dat hij slechts iets onbeduidends vraagt van de leerling. 

La ruse de la raison pédagogique réside précisément dans le fait 

d‟extorquer l‟essentiel sous apparence d‟exiger l‟insignifiant, 

comme le respect des formes et les formes de respect qui constituent 

la manifestation la plus visible et en même temps la plus „naturelle‟ 

de la soumission à l‟ordre établi, ou les concessions de la politesse, 

qui enferment toujours des concessions politiques. 

L‟hexis corporelle est la mythologie politique réalisée, 

incorporée, devenue disposition permanente, manière durable de se 

tenir, de parler, de marcher, et, par là, de sentir et de penser.
403

 

 

Ook de beleefdheidsvormen, de beheersing en het gebruik daarvan, bevestigen de 

orde van categoriseringen die in de normale omgang bekend wordt verondersteld. 

Voor Bourdieu zijn het onderscheid tussen man en vrouw, jong en oud, publiek en 

privé, en de daarmee samenhangende hiërarchie die bijvoorbeeld tot uiting komt in 

de gepaste aanspreekvormen, of in de manier waarop men een brief afsluit 

(achteloos, of juist formeel), allemaal uitingen van „l‟axiomatique implicite d‟un 

ordre politique déterminé.‟
404

 

 

We lijken hiermee weer in een kritische machtsanalyse verzeild te raken, waarbij 

de externe disciplinering eigenlijk een illegitieme corrumpering van een 

natuurlijkere natuur is, die mogelijkerwijze een echt genie zou voortbrengen mocht 

ze zich niet moeten plooien naar allerlei „schoolse‟ etiquetteregeltjes.
405

 Iemand als 

Roger Scruton lijkt heel de Franse deconstructivistische filosofie op deze manier te 

interpreteren, en is daar terecht zeer afkerig van. In de tekst Becoming a Family 

doet hij zijn beklag over „the new curriculum‟ dat in zijn ogen is opgezet door 

„grotendeels kinderloze‟ adepten van de jaren zestig die het onderwijs hebben 

omgevormd tot een „process of demoralization‟. Het huidige onderwijs lijkt de 

traditionele familiestructuur zelfs vijandig gezind te zijn, gezien de in het oog 

                                                 
403  Pierre Bourdieu, LSP, p. 117. 
404  Ibidem, p. 117 (voetnoot 6). 
405  Zoals Willem Frederik Hermans in het drama „Een wonderkind of een total loss‟ toont, zijn de  

kansen dat het kind geen genie is echter ook aanwezig. 
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springende verdediging van homoseksualiteit en eenoudergezinnen, die Scruton in 

de leerboeken van zijn kinderen aantreft: „This official culture is founded on the 

premise that the human material is infinitely plastic and can be molded by the state 

into any shape required.‟
406

 

 Het vermeende punt van discussie tussen Scruton en de soixant-huitards 

schuilt in dat woord „infinitely‟ en het „any shape‟. Dat het onderwijs wel degelijk 

(politiek gemotiveerde) invloed kan uitoefenen, en deels de burgers kan vormen die 

de politiek zich wenst, moet Scruton toegeven. De morele miserie van vandaag 

komt in zijn ogen immers voort uit de stand van het onderwijs. Maar blijkbaar zijn 

er grenzen aan de plasticiteit van kinderen, grenzen die het moderne onderwijs niet 

respecteert. Die grens ligt voor Scruton bij de natuurlijke aanleg, waarvan elke 

ouder volgens Scruton  – in de beslotenheid van de familie – vrijwel onmiddellijk 

overtuigd is. Jongens willen mannen worden, en meisjes vrouwen, „their sexual 

natures sets them from the beginning on different paths.‟
407

 Scruton ziet het 

geslacht als een constante en hoewel dit verschil in verschillende tijden en 

omstandigheden anders ingevuld kan worden, zal het nooit geloochend kunnen 

worden. Een cultuur idealiseert de verschillende rolpatronen, en hoewel die 

patronen niet direct aan de natuur zelf zijn te ontlenen, lijken ze wel te stroken met 

de natuur, en is het beter „its vast and unconscious power‟ te gebruiken „to drive 

our civilizing purpose‟. Kinderen voelen dat volgens Roger Scruton feilloos aan, en 

zijn daarom van nature gemotiveerd om die geïdealiseerde rolpatronen over te 

nemen. 

Idealization is natural to human beings; for it is the process whereby 

they try to make themselves lovable and to live in the only security 

that our life provides.
408

 

        

Het is vreemd om te zien hoe dicht de standpunten van Scruton en Bourdieu 

eigenlijk bij elkaar liggen, tenminste wanneer we even geen acht slaan op de 

opzettelijke dramatisering van dat standpunt, die we zeker in het werk van Scruton 

tegenkomen. De idealisering waar Scruton over spreekt lijkt een soortgelijke 

functie te hebben die Bourdieu aan de mimesis toevertrouwt. En hoewel dat proces 

op zich misschien „menselijk‟ of „natuurlijk‟ is, is de inhoud dat niet. Zelfs Scruton

                                                 
406  Roger Scruton, „Becoming a Family‟, p. 6. 
407  Ibidem, p. 7. 
408  Ibidem, p. 7. 
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 kan uiteindelijk slechts vaststellen dát er een genderonderscheid is, en dat we 

vormen moeten vinden waarin we elk geslacht een geïdealiseerde rol kunnen 

voorspiegelen, te weten „alternative forms of role-playing that serve a comparable 

function.‟
409

  

 Bourdieu zal deze redenering best genegen zijn, en zeker kunnen 

instemmen met de afkeer van een onderwijs dat met een beroep op neutraliteit 

denkt de leerlingen te kunnen vrijwaren van een impliciet politiek geweld. 

Uiteindelijk is de vraag van Bourdieu echter een andere. Het gaat hem er niet om 

óf, en op welke manier het geslachtsverschil in een samenleving of een cultuur 

gestileerd zou moeten worden, maar hij onderzoekt de vraag waarom bepaalde, 

concrete vormen altijd als „het meest natuurlijk‟ worden gepropageerd. De Britse 

onderwijsvernieuwer zal zeggen dat de seksuele rolpatronen arbitrair zijn, 

ongefundeerd en in zekere zin zelfs onnatuurlijk, terwijl Scruton zal zeggen dat die 

rolpatronen wortelen in een traditie die weliswaar een „tweede natuur‟ is, maar zich 

wel opwerpt als de beproefde methode om „met de natuur mee te werken‟. 

Niemand zegt dus dat het de natuur zelf is die concrete rolpatronen voorschrijft, 

maar bij Scruton wordt de suggestie van een natuurlijke legitimering wel sterk 

opgeroepen. 

 Bourdieu zal radicaal stellen – ook een gedachte die hij bij Pascal leent – 

dat we uiteindelijk geen rechtvaardiging voor onze grondovertuigingen kunnen 

geven. We vinden die legitimering ook niet in de natuur. Maar deze radicale 

arbitrariteit van de werkelijkheid brengt Bourdieu vreemd genoeg toch dichter bij 

Scruton dan bij de onderwijsvernieuwers. Die laatsten wekken de indruk dat ze de 

mythologieën ontstegen zijn, en in een zuiverder werkelijkheid leven, terwijl 

Scruton – met Bourdieu – op het standpunt staat van de „believer in belief‟. Ze zien 

in dat de mens in zijn handelen uiteindelijk niet zonder illusio of zelfbegoocheling 

kan, waarbij zelfbegoocheling eigenlijk een niet gedeelde, miskende illusio is. 

 

 

§2 De vorming van een habitus, de totstandkoming van een illusio 

 

In de Méditations pascaliennes kunnen we lezen hoe Bourdieu de totstandkoming 

van een illusio op haast freudiaanse wijze beschrijft: Libido en illusio zijn met 

                                                 
409  Roger Scruton, „Becoming a Family‟, p. 7. 
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elkaar verweven in de zin dat de libido vanaf het moment dat hij op een object 

buiten het zelf gericht kan worden een motor wordt van het socialisatieproces. Dat 

proces begint met een affectieve investering in het gezin (het „huiselijk veld‟), 

waarin bijvoorbeeld de socialisatie van het seksuele plaatsvindt. De sociale rol die 

kinderen van beiderlei kunne is toebedeeld wordt reeds omlijnd. Sociologie en 

psychoanalyse zouden er volgens Bourdieu goed aan doen om meer samen te 

werken, aangezien de strijd om erkenning geen louter sociologisch fenomeen is, 

maar lijkt voort te komen uit de kwetsuur die het kind oploopt, nadat het zijn 

narcisme heeft moeten opgeven.
410

 

 Na de investering in de gezinsrelaties volgt een investering in meer 

specifieke velden waarin men erkenning kan vinden. Het onderwijs speelt een grote 

rol in deze verdere transformatie van de libido. Op school worden de kinderen 

geïnitieerd in een veld waarin ze kunnen uitblinken, een veld dat eventueel nog 

onderverdeeld is in verschillende vakken. Het onderwijs als een algemeen veld, of 

de afzonderlijke vakken als meer specifieke velden, voorzien in de noodzakelijke 

voorwaarden om een spel te kunnen spelen, een spel dat met een verwijzing naar 

Huizinga ook altijd een cultuurscheppende functie heeft. Huizinga benadrukt in het 

eerste hoofdstuk van Homo ludens onder andere dat een spel een afgebakend 

speelveld nodig heeft. Dat speelveld is in tijd en ruimte begrensd, en „binnen de 

speelruimte heerst een eigen en volstrekte orde‟.
411

 Elk spel wordt zodoende 

gekenmerkt door een afbakening van het speelveld en door de regels die gelden 

binnen dat veld. Het is maar door de ordening van geboden en verboden dat er een 

specifiek spel als voetbal kan bestaan. Hoewel het stuk voor stuk om arbitraire 

regels gaat, heeft de spelwereld ze nodig, en eist het spel respect voor die regels en 

een soort geloof in de juistheid ervan. Huizinga merkt op dat de spelbreker, iemand 

die het spel ondermijnt door opzettelijk de regels te negeren, daarom een hatelijker 

figuur is dan degene die vals speelt. 

Ieder spel heeft zijn regels. Zij bepalen wat er binnen de tijdelijke 

wereld, die het heeft afgebakend, gelden zal. De regels van een spel 

zijn volstrekt bindend en onbetwijfelbaar. Paul Valéry heeft het 

terloops eens gezegd, en het is een gedachte van ongemeen verre 

strekking: ten opzichte van de regels van een spel is geen 

scepticisme mogelijk. Immers de grondslag die ze bepaalt, is hier 

                                                 
410  Pierre Bourdieu, MP, pp. 239-240. 
411  Johan Huizinga, Homo ludens, p. 10. 
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onwrikbaar gegeven. Zodra de regels overtreden worden, valt de 

spelwereld ineen. Er is geen spel meer. Het fluitje van de 

scheidsrechter heft de ban op, en herstelt „de gewone wereld‟ voor 

een ogenblik in werking. 

De speler, die zich tegen de regels verzet, of zich eraan 

onttrekt, is spelbreker. Aan de spelhouding is het begrip fair ten 

nauwste verbonden: men moet „eerlijk‟ spelen. De spelbreker is heel 

iets anders dan de valse speler. Deze laatste veinst het spel te spelen. 

Hij blijft de toverkring van het spel in schijn erkennen. De 

gemeenschap van het spel vergeeft hem zijn zonde lichter dan de 

spelbreker, want deze laatste breekt hun wereld zelf. Door zich aan 

het spel te onttrekken, onthult hij de betrekkelijkheid en de 

broosheid van die spelwereld, waarin hij zich tijdelijk met de 

anderen had opgesloten. Hij ontneemt aan het spel de illusie, 

inlusio, letterlijk „inspeling‟, woord zwaar van betekenis. Daarom 

moet hij vernietigd worden, want hij bedreigt het bestaan der 

spelgemeenschap.
412

 

   

Opgemerkt zij dat Huizinga‟s valse speler en spelbreker een nagenoeg perfecte 

vertaling zijn van Chestertons dief en zelfmoordenaar. Huizinga brengt het spel in 

verband met een bepaalde illusie, een soort ban of betovering die het spel in het 

leven roept, en zonder welke het spel een kinderachtige, onnozele bezigheid wordt. 

De spelgemeenschap reageert dan ook furieus, even furieus als de katholieke kerk 

op de zelfmoordenaar. De broosheid waar Huizinga van gewag maakt is te 

vergelijken met de weerloosheid van „alles van waarde‟; hoewel de spelillusie de 

ultieme mogelijkheidsvoorwaarde is van het spel (maar ook van cultuur en 

misschien wel van het leven op zich), is ze weerloos tegen een onbarmhartige blik 

van buitenaf.  

 Bourdieu herkent in Huizinga‟s illusio wat hijzelf met interêt bedoelt, een 

dubbelzinnige notie die – zoals eerder gezegd – zowel op een economische als een 

psychische investering kan duiden. De interesse, of de illusio, betekent dat men in 

de ban is van het spel, en dat men gelooft dat „le jeu en vaut la chandelle, ou, pour 

dire les choses simplement, que ça vaut la peine de jouer‟.
413

 

 Gegrepen zijn door het spel, weten wat er op het spel staat, vereist echter 

een habitus die de structuren van het spel al geïnterioriseerd heeft. Wie meedoet 

met een partijtje voetbal, en daar enigszins bedreven in is, hoeft zich niet af te 

                                                 
412  Johan Huizinga, Homo ludens, p. 11.  
413  Pierre Bourdieu, Raisons pratique, p. 151. 
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vragen in welk doel hij moet proberen te scoren. Zijn lichaam is reeds gericht op 

dat doel, en hij zal al zijn medespelers ook aanspelen met datzelfde doel voor ogen. 

Het beste elftal lijkt vanuit eenzelfde spelinzicht te spelen, en in de uiteindelijk 

oncontroleerbare en oneindig gevarieerde situaties die er in het spel ontstaan, 

dezelfde keuze te maken. Alleen zo kan de aanvaller anticiperen op een bal die de 

middenvelder in de vrije ruimte trapt, zodat de aanvaller de verdediging te vlug af 

is. 

 Het samenspel van muzikanten of dansers is een gelijkaardige 

gemeenschappelijk gecoördineerde actie, die eigenlijk alleen succesvol kan zijn na 

een intensieve „training‟ waarin de muzikanten elkaar leren „aanvoelen‟, hetgeen 

zoveel wilt zeggen dat ze bepaalde passages spontaan op een gelijkaardige manier 

beoordelen en een gelijkaardige smaak ontwikkelen. De sporters en de muzikanten 

beschikken over gelijkaardige disposities die afgestemd zijn op de structuren van 

het spel, waardoor hun handelingen steeds adequaat aan de spelsituatie zijn, en 

daardoor soms zo vloeiend en natuurlijk zijn dat men de indruk heeft dat ze 

centraal gecoördineerd zijn.
414

 

 Nu zijn sport en muziek nog van de letterlijke orde van het „spelen‟, maar 

de stelling van Huizinga, en ook van Bourdieu, is dat ook de meest „serieuze‟ 

sferen van het leven een spelkarakter hebben. Bij Bourdieu lezen we: 

Autrement dit, les jeux sociaux sont des jeux qui se font oublier en 

tant que jeux et l‟illusio, c‟est ce rapport enchanté à un jeu qui est le 

                                                 
414  In de muziek denken we bij deze spelsituatie misschien eerder aan geïmproviseerde muziek  

dan aan gecomponeerde muziek, omdat bij die laatste de indruk bestaat dat wanneer iedereen 

maar precies uitvoert wat er in de partituur staat, dat de muziek dan als vanzelf tot stand komt. 

Hoewel de vrijheid misschien kleiner is dan in geïmproviseerde muziek is er ook in 

uitgecomponeerde muziek een heel duidelijke marge van interpretatie die van een orkest of 

ensemble een collectieve inspanning vraagt. De partituur is namelijk ondergedetermineerd, 

hoeveel aanwijzingen een componist er ook in noteert. In plaats van de effectieve oorzaak te 

zijn van deze collectieve actie, is de dirigent eerder een kristallisatiepunt van die actie, waarin 

de beweging van de muziek op eenzelfde manier zichtbaar is als wanneer die door een danser 

zou worden verbeeld. De indruk bestaat soms dat de dirigent als in een poppenspel de 

touwtjes in handen heeft, en dat de muzikanten slap in hun stoel zouden terugvallen wanneer 

de dirigent van de bok zou stappen. Het echte werk van een dirigent zit echter meer in het 

repetitieproces, waarin hij samen met het orkest de interpretatie richting geeft en zijn 

esthetische keuzes afstemt op de mogelijkheden van het orkest. Tijdens de uitvoering wordt er 

soms meer voor het publiek gedirigeerd dan voor het orkest. De meest rudimentaire tekens die 

een orkest nodig heeft om samen te blijven tijdens een uitvoering (vooral bij het begin en het 

einde), zouden immers best door een concertmeester gegeven kunnen worden – zonder wiens 

medewerking geen enkele dirigent dan ook een geslaagde uitvoering kan geven.  
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produit d‟un rapport de complicité ontologique entre les structures 

mentales et les structures objectives de l‟espace social.
415

 

 

Deze ontologische verwevenheid van de mentale en objectieve structuur maakt dat 

de wereld „natuurlijk‟ en geordend overkomt. We kunnen dat misschien ervaren 

wanneer we lezen. Het is pas wanneer we in een vreemde taal lezen die we slechts 

matig beheersen, dat ons het lezen zwaar valt. Ook een doorwrochte tekst in onze 

moedertaal kan veel inspanning kosten, omdat we de zinnen telkens opnieuw 

moeten construeren, en onze verwachtingen – door teveel ingelaste bepalingen of 

bijgedachten – niet automatisch worden ingelost. Naast een inhoudelijke 

verwachting die maakt dat „de giraffe bracht de post rond‟ moeilijker leest dan „de 

postbode bracht de post rond‟, is er ook een eerder formele verwachting die 

ingelost moet worden en die te maken heeft met de grammaticaliteit van de zin.  

 De habitus als ontologische verwevenheid met de wereld in het algemeen 

of met een specifiek veld in het bijzonder, wordt door Bourdieu gedacht naar 

analogie met dergelijke grammaticaliteit. Vandaar dat een verwijzing naar 

Chomsky‟s „generatieve grammatica‟ nooit ver weg is. Door de beheersing van een 

formeel principe is iemand in staat om te variëren op een thema, om op een 

„originele‟ manier te reageren in een gegeven situatie, om zelf nieuwe zinnen te 

formuleren, kortom: alles wat de dagelijkse praktijk met zijn onwaarschijnlijk 

gevarieerde constellaties van ons vergt. Bourdieu wijkt echter op belangrijke 

punten van Chomsky af, die hij toch eerder associeert met het structuralisme 

waartegen hij zich afzet. Zo is het niet direct de vraag hoe iemand een oneindige 

reeks van welgevormde, grammaticale zinnen kan produceren, maar hoe iemand 

deze variaties op een werkelijk zinvolle manier weet in te passen in een oneindig 

gevarieerde werkelijkheid.
416

 Daarmee verschijnt in de ogen van Bourdieu de 

structuralistische fout weer, waarbij de langue centraal wordt gesteld, terwijl de 

parole veronachtzaamd wordt. In plaats van de creativiteit van het taalgebruik te 

bestuderen aan de hand van de contexten waarin de nieuwe mogelijkheden 

gevonden worden, staat de generatieve grammatica als model op zich centraal. 

Zo‟n model is interessant en als „instrument de description‟ van belang in de 

bestudering van de taal, die zich immers door de schoolse grammaticakennis van 

                                                 
415  Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, p. 151. 
416  Pierre Bourdieu, LSP, p. 55. Bourdieu volgt Jacques Bouveresse met deze kritiek op  

 Chomsky. 
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de taalgemeenschap ook min of meer naar dat model richt, maar het model kan ook 

een eigen leven gaan leiden en als diepe werkelijkheid van ons dagelijks 

taalgebruik gaan gelden. Bourdieu verwijt Chomsky dat de grammaticaliteit in zijn 

handen een „mécanisme neurophysiologique‟ wordt. Vanuit de praktische filosofie 

die Bourdieu voorstaat is dat een gelijkaardige fout als die van het platonistisch 

idealisme.
417

 

 Deze kritiek betekent echter niet dat de generatieve grammaticaliteit als 

beschrijvend principe heeft afgedaan voor Bourdieu. Hij denkt de habitus expliciet 

als een generatief principe, maar merkt tegelijk op dat dit een principe is dat zich – 

vaker onbewust dan bewust – door gewoonte nestelt in ons lichaam. De habitus is 

dus noch een transcendent, noch een genetisch bepaald principe, maar het is een 

rationale die voortkomt uit de wijze waarop we de wereld ordenen. Omdat deze 

ordening op twee manieren geobjectiveerd is, in de maatschappij met haar 

instituties en sociale ruimte en in onze lichamelijke habitus zelf, het systeem van 

disposities van waaruit we handelen, is die rationale „buitengewoon inert‟.
418

 

Ondanks deze inertie die haar soms doet overkomen als een fatum, hetgeen maakt 

dat dominante stemmen kunnen suggereren dat de dominante orde van „natuurlijke‟ 

en „universele‟ aard is, blijft ze net als de wet en de spelregel uiteindelijk gegrond 

in het arbitraire. Het had ook anders kunnen zijn, en we kunnen zowel voor de wet 

als voor onze gewoontes geen definitieve rechtvaardiging geven. 

D‟ailleurs Pascal lui-même observe aussi que „la coutume fait toute 

l‟autorité‟ et ne cesse de rappeler que l‟ordre social n‟est que l‟ordre 

des corps: l‟accoutumance à la coutume et à la loi que la loi et la 

coutume produisent par leur existence et leur persistance mêmes 

suffit pour l‟essentiel, et en dehors de toute intervention délibérée, à 

imposer une reconnaissance de la loi fondées sur la méconnaissance 

de l‟arbitraire qui est à son principe.
419

 

 

Dergelijke rechtvaardiging ontstaat echter door de aanpassing van onze habitus aan 

de wereld en de wet, waardoor we die geplogenheden ervaren en erkennen als het 

„normale‟ en „het natuurlijke‟, zonder dat we ons afvragen of zelfs maar kunnen 

voorstellen hoe het anders had kunnen zijn. 

                                                 
417  Ibidem, p. 64. 
418  Pierre Bourdieu, MP, p. 248. 
419  Pierre Bourdieu, MP, pp. 242-243. 
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Zo‟n gewoonte-ethiek loopt het risico om als determinisme begrepen te worden, 

alsof de geïncorporeerde regel(matigheid) ons hele doen en laten zou bepalen. Hier 

wreekt zich weer het dubbelzinnige spreken over een regel, die zowel als een 

beschrijving van een regelmatigheid begrepen kan worden, als kan duiden op een 

causale oorzaak. Daarom spreekt Bourdieu liever over strategisch handelen, dat 

weliswaar beperkt is door een bepaalde uitgangspositie, maar waarin verschillende 

mogelijkheden ontplooid kunnen worden, zonder dat die zoals in een rational 

action theory helemaal verstandelijk gerepresenteerd kunnen worden. Het 

lichamelijke en generatieve karakter van de habitus beantwoordt aan deze situatie, 

en Bourdieu verwijst in de marge van alledrie de versies van Le sens pratique naar 

het experiment van Hull en dat van Heidbreder.
420

 In het overzicht van Berelson & 

Steiner worden deze experimenten besproken als bewijs voor het feit dat we 

concepten kunnen vormen en toepassen zonder dat we ons daarvan bewust zijn.
421

 

In het experiment van Hull bijvoorbeeld worden Chinese karakters op een 

arbitraire maar objectieve manier in groepen verdeeld, en krijgt elke groep een 

naam. De proefpersonen moeten, zonder dat ze het principe van classificatie 

kennen, de soortnamen van de karakters uit het hoofd leren of raden. Natuurlijk zal 

er na een reeks karakters een idee ontstaan van het ordenend principe, maar ook 

wanneer de proefpersonen hier geen idee van hadden, was hun score van juiste 

classificatie hoger dan op basis van toeval verwacht mocht worden. Proefpersonen 

blijken soms ook in staat te zijn om nieuwe voorbeelden juist te classificeren, 

zonder dat de proefpersoon weet waarom of hoe hij dat doet. De conclusie van 

Robert Leeper, die de experimenten in handboekvorm bespreekt, luidt dan ook: 

„These studies indicate (…) that complex guiding processes can be formed, 

retained, and used without the person‟s being aware of the process at any step.‟
422

 

Ook wanneer we een classificatieprincipe wel bewust gebruiken, hebben 

we de neiging om dat in een reeks al snel „automatisch‟ of „gedachteloos‟ te doen. 

Woodworth stelt in een studie uit 1938 dat dit allerminst verkeerde of slordige 

                                                 
420  Pierre Bourdieu, LSP, p. 125; OTP, p. 88; ETP, pp. 286-288. 
421  „A concept can be induced from specific instances without awareness, and items can be  

classified according to a principle without recognition of the principle, or even without 

recognition that a principle is involved.‟ Bernard Berelson & Gary A. Steiner, Human 

Behavior. An Inventory of Scientific Findings, p. 193. 
422  Robert Leeper, geciteerd in Berelson & Steiner, Human Behavior, p. 193. 
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resultaten oplevert: „With practice the set became at once less conscious and more 

efficient.‟
423

 

 Het is Bourdieu niet direct om het automatische van het handelen te doen, 

strikt genomen is het geen directe geconditioneerde classificatiereactie. De 

proefpersonen getuigen echter van de beheersing van een principe dat ze 

vervolgens zelf in andere omstandigheden kunnen toepassen.
424

 Dat principe is een 

generatief principe dat het mogelijk maakt om combinaties te creëren, en om in 

vreemde, nieuwe of gevarieerde situaties toegepast te worden. Bourdieu ziet de 

ontdekking die Hull deed in een zakelijke, experimentele setting terug in het 

onderzoek van Albert B. Lord, die de lijn van veldstudies naar de orale traditie van 

de Joegoslavische zangers voortzet en uitbreidt naar de epische traditie. Hoewel het 

in Le sens pratique een beetje verdwijnt in een van de vele terzijdes, die zo 

kenmerkend zijn voor zijn soms collage-achtige stijl, willen we deze verwijzing 

hier toch ruim uitwerken. Het onderzoek van Lord vormt een mooie illustratie bij 

de vorming van een habitus, die in de excursus een „formule‟ zal heten, en de 

mogelijkheden die dit concept voor (in dit geval musicologisch) onderzoek biedt. 

 

 

EXCURSUS 3 

Albert B. Lord over orale traditie 

 

Lord zet de Joegoslavische traditie uiteen in het eerste deel van zijn mooie studie 

The Singer of Tales. Dat is eigenlijk een studie naar de wortels van onze literaire 

traditie die met Homerus‟ epiek een even bekende als mysterieuze bron heeft. Om 

te reconstrueren hoe Homerus‟ werken zijn ontstaan en overgeleverd zet Lord het 

                                                 
423  Bernard Berelson & Gary A. Steiner, Human Behavior. An Inventory of Scientific Findings, p.  

 194. 
424  Naar aanleiding van Wittgenstein en Tolstoj verwezen we in hoofdstuk 1, §1, p. 45 (voetnoot  

33) reeds naar het werk van Lev Vygotsky, die ook gefascineerd was door het ontstaan en 

leren van algemene concepten. Het moment waarop een „general principle‟ gevat wordt, is 

moeilijk te bepalen in het leerproces, maar eens dat het gevat is, stijgt de leercurve 

exponentieel. „For example, the different steps in learning arithmetic may be of unequal value 

for mental development. It often happens that three or four steps in instruction add little to the 

child‟s understanding of arithmetic, and then, with the fifth step, something clicks; the child 

has grasped a general principle, and his development curve rises markedly. For this particular 

child, the fifth operation was decisive, but this cannot be a general rule. The turning points at 

which a general principle becomes clear to the child cannot be set in advance by the 

curriculum.‟ Lev Vygotsky, Thought and Language, p. 185 (mijn cursivering). 
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werk verder dat Milman Parry in de jaren dertig van de twintigste eeuw begon, en 

waarvoor deze laatste een collectie van Servo-Kroatische heroïsche liederen 

aanlegde; in het jaar 1934-1935 maakte hij van een groot gedeelte van deze 

liederen ook geluidsopnamen te velde. 

Het derde hoofdstuk van The Singer of Tales, getiteld „The Formula‟ vormt 

eigenlijk de kern van het eerste, theoretische luik van de studie. Lord kent het 

structuralistische paradigma van Saussure, dat onder andere door Roman Jakobson 

en Petr Bogatyrev toegepast werd op de folklore, en hij vraagt zich in een voetnoot 

af of hij met de orale traditie van de Slavische zangers niet op een derde 

(tussen)weg stuit, waarin deze traditie zowel langue als parole is. Deze derde weg 

lijkt beter aan te sluiten bij het dynamische en creatieve van de volkszangers, waar 

Lord in zijn studie de aandacht op wil vestigen.
425

 

 Eén van de moderne vragen die we bij het epische repertoire van de 

folkloristische zangers en ook bij de homerische zangen hebben, betreft het feit dat 

er nogal veel „standaardformuleringen‟ in het werk voorkomen, hetgeen in 

moderne oren soms als een cliché klinkt.
426

  

In de Ilias heeft haast elk personage wel een aantal vaste bepalingen, wat 

een „tekstgetrouwe weergave‟ als die van Frans van Oldenburg Ermke er niet direct 

vlotter op maakt. Altijd is het „Atreus‟ zoon, Agamemnon‟, „Vorst Agamemnon‟ of 

„Agamemnon, de koning‟, die we tegenkomen aan de zijde van „de Gerenische 

ruiter, Nestor‟ of „de snelvoetige Achilles‟, ook al weet de lezer al lang dat de 

eerste de zoon van Atreus is, en dat de laatste hard kan lopen.  

Het blijft overigens niet bij dergelijke persoonsbepalingen, ook 

handelingen die herhaald voorkomen worden soms in een vaste vorm gegoten. Als 

Odysseus op zijn dwaaltocht het land van de cyclopen wil bestuderen, beveelt hij 

zijn mannen in te schepen: 

  

                                                 
425  Albert B. Lord, The Singer of Tales, eindnoot 7, pp. 279-280. 
426  Leo Treitler verwijst in zijn artikel „“Centonate” Chant: Übles Flickwerk or E pluribus unus?‟  

naar de discussie onder classici die vooral gaat over het auteurschap van Homerus en de 

eenheid van zijn werk. In 1795 stelt Friedrich August Wolf deze vragen voor het eerst, nadat 

hij de verschillende tekstoverleveringen en revisies van de homerische tekst kritisch heeft 

bestudeerd. Vooral Goethe die zich waarschijnlijk graag aan het Griekse genie zou spiegelen 

wordt hierdoor in verwarring gebracht, en de discussie omtrent originele passages en 

eventueel lijmwerk gaat tot in de twintigste eeuw voort. De discussie over de 

standaardformuleringen hangt nauw samen met die over het auteurschap, en beide vragen 

worden beantwoord in de studie van de orale overdracht, zoals Lord die voorstelt. 
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Zij kwamen snel aan boord, ze zochten hun plaats bij de dollen 

 En sloegen in een rij de asgrauwe zee met hun riemen. 

 

Dit zijn dezelfde twee verzen die Homerus gebruikt om, na het avontuur, de vlucht 

van het eiland der cyclopen te beschrijven.
427

 Ook de ontvangst van een gastvriend 

(het wassen van de handen en het aanbieden van eten en drinken) neemt een haast 

rituele vorm aan in de verzen van Homerus, die dan ook dezelfde verzen paraat 

heeft voor de ontvangst van Pallas Athene door Telemachus (Boek 1) en van 

Telemachus zelf door Menelaüs (Boek 4). 

 En een vrouw bracht een mooie, gouden kan met water, 

 dat goot ze over hun handen boven een zilveren waskom 

  en ze schoof een glanzend gewreven tafeltje naast hen. 

 Daarop legde een eerbiedwaardige huishoudster brood en 

 andere lekkere dingen, van alles rijkelijk veel, de  

 voorsnijder diende schotels op met diverse soorten 

 vlees en zette bokalen van goud naast hen neer, (…)
428

 

 

Zelfs in volle actie, wanneer de vrijers tot twee keer toe Odysseus en zijn zoon in 

het paleis van Ithaka bestoken met hun speren, laat Athene de vrijers twee keer op 

identieke wijze hun doel missen: 

 Eén trof de deurpost van de haaks gebouwde zaal, een 

 tweede de stevige deuren en zo‟n essenhouten  

 speer van een derde drong met de bronzen punt in de muur door.
429

 

 

De herhalingen lijken geen specifieke vormprincipes te volgen, en lijken niet 

bewust letterlijk te zijn ingelast om een bepaald effect te sorteren, zoals we dat in 

een middeleeuwse refreinregel („Thelpt der herten, dat den mond den noodt wat 

claeght‟) of in een rondeau kunnen ervaren. Deze herhalingen zijn misschien eerder 

verwant aan de herhalingen die we uit sprookjes kennen, hoewel daarin de 

herhaling, zoals in Grimms Van de visser en zijn vrouw op een heel moderne 

manier lijken te dienen om de spanning op te bouwen. 

De herhaling en standaarduitdrukking getuigt volgens Lord eerst en vooral 

van een „formule-methode‟ waarmee de epische gedichten ontstaan. Deze methode 

kunnen we in de Slavische volkstraditie tot in de twintigste eeuw nog aan het werk 

                                                 
427  Homerus, Odysseia, Boek 9, in de vertaling van Imme Dros respectievelijk pp. 148 en 156. 
428  Ibidem, pp. 19 en 60.  
429  Ibidem, p. 362. 
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zien, en we kunnen uit de vorming van de Slavische zangers leren hoe dit 

repertoire precies ontstaat.  

 In de „pre-singing years‟ luistert het kind alleen maar, en krijgt het tijdens 

het luisteren al een gevoel voor assonantie en alliteratie, bepaalde woorden horen 

reeds bij elkaar. Vanaf het moment dat het kind zelf begint te zingen zet het een 

volgende stap in de ontwikkeling: „Then the formula is born for him and his 

formula habits are acquired.‟
430

 Tot hiertoe richtte het kind zich alleen op de inhoud 

van het verhaal, terwijl het de vorm onbewust assimileerde, maar vanaf nu stelt 

zich ook het probleem van de presentatie van zijn lied. De zanger in spe zal zich 

moeten leren begeleiden op een „gusle‟, een éénsnarig vedelachtig instrument, 

waarop in een zeer beperkte ambitus (te weten: de losse snaar en vier vingers) 

unisono met de zang wordt meegespeeld. De verzen van de jonge zanger moeten 

nu in een ritme en een melodie uitgevoerd worden. Met deze eerste ervaring op 

zak, zal hij met andere oren naar de liederen van zijn ouders luisteren.  

From now on, for a considerable period of time, he will listen to his 

elders with more attention to the lines and phrases. He will pick 

them up from any singer who he hears. As he practices singing to 

himself he realizes the need for them and he uses them, sometimes 

adjusting them more or less consciously to his own needs, 

sometimes unconsciously twisting them. They are not sacred, but 

they are useful. In this way he acquires the formulas of his elders 

and establishes his own formula habits. He is doing what all singers 

before him have done.
431

 

  

Zoals Lord opmerkt worden de liederen van anderen bruikbaar voor de zanger, 

omdat de staande uitdrukkingen (aanduidingen van namen, van plaatsen en van tijd 

bijvoorbeeld) al keurig in een vers of in een halfvers passen. Wat door een ander 

gevonden is, hoef je zelf niet meer te zoeken. Het naspelen en herhalen van deze 

uitdrukkingen en bij uitbreiding van hele verzen en liederen, waar – al dan niet 

bewust – op gevarieerd kan worden, maakt dat de zanger zijn aanvoelen van het 

metrum en het patroon van de versvorm uitdiept. Je hoeft niets te weten van 

alexandrijnen en dactylische hexameters om ze perfect machtig te zijn en juist uit 

te spreken. De tien lettergrepen van een vers, steeds gevolgd door een pauze, 

worden door de guslar-zanger zelden uitgeteld: „he obtains a sense of ten syllables 

                                                 
430  Albert B. Lord, The Singer of Tales, p. 33. 
431  Ibidem, p. 34. 
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followed by a syntactic pause, although he never counts out ten syllables, and if 

asked, might not be able to tell how many syllables there are between pauses.‟
432

 

 Het onderliggende metrum dat we als een grammaticale structuur ook op 

zich weer kunnen geven, is de zanger zeer vertrouwd, maar alleen aan de hand van 

de woorden en de verzen die hij kent, of die hij eventueel à l‟improviste kan 

vormen. Dit is gemakkelijk voor te stellen als we denken aan de maatsoorten die in 

onze muziek de boventoon voeren, de vierkwarts- en de driekwartsmaat. We 

kunnen meeklappen of meezingen met een melodie in een van deze maatsoorten, 

zonder dat we ons van tevoren afvragen welke maatsoort de muziek volgt. Op het 

moment echter dat er een samengestelde maat klinkt (7/4, of 5/4 bijvoorbeeld), dan 

zijn we de draad doorgaans even kwijt. We missen de intieme vertrouwdheid met 

zo‟n metrum en met zo‟n formule, een vertrouwdheid die zelfs kleine kinderen op 

de Balkan of in Griekenland wel hebben.
433

 

 Wanneer de zanger ervaart dat hij bepaalde woorden uit het standaardvers 

kan vervangen door andere, dan raakt hij langzamerhand minder afhankelijk van de 

uit het hoofd geleerde verzen. „Jantje zag eens appels hangen‟ levert de zanger 

geen problemen op, maar „bananen‟ weer wel. Als de zanger het metrum goed 

genoeg aanvoelt zal hij al snel vinden dat „Jantje zag bananen hangen‟ wel goed 

loopt. De stap naar een inversie vergt wat meer aanpassing in de zinsbouw, maar de 

veelvuldig gehoorde voorbeelden – in de lijn van „Vorst Agamemnon‟ en 

„Agamemnon, de koning‟ – tonen reeds dat de inhoud zich ook op andere manieren 

in het metrum laat dwingen. „Pruimen zag ons Jantje hangen‟, heeft weliswaar niet 

precies dezelfde betekenis als het origineel, maar daar zal de zanger niet over 

vallen als hij werkelijk meer aandacht op die vruchten wil vestigen. Voor de 

gevorderde zanger zullen dergelijke technieken vooral bruikbaar zijn om aan de 

rijmdwang te beantwoorden (of om er aan te ontsnappen), of om zijn strofes anders 

in te richten. Wie van een „omarmend‟ rijm naar „gepaard‟ rijm wil overstappen, 

hoeft maar een beetje te knutselen aan de volgende strofe van Rawie: 

 In net zo‟n troosteloze tent 

 en aan eenzelfde toog gezeten, 

  

                                                 
432  Albert B. Lord, The Singer of Tales, p. 32. 
433  Zo hoorde ik ooit het voltallig publiek in Epidaurus moeiteloos meeklappen met de  

koormuziek bij een moderne uitvoering van Aristofanes‟ Vrouwenpolitiek. Ook de kinderen 

op de bank voor me klapten mee met de samengestelde maatsoort die ik slechts na enige 

analyse kon herkennen als een 9/8, verdeeld in vier groepen (3+2+2+2). 
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het zou een wonder mogen heten 

 dat je er überhaupt nog bent. 

 

In gepaard rijm wordt dit: 

 Aan eenzelfde toog gezeten 

 in een troosteloze tent, 

 het zou een wonder mogen heten 

 dat je er überhaupt nog bent.
434

 

 

Wie dergelijke aanpassingen kan doorvoeren getuigt van een eerste aanvoelen van 

de formule dat noodzakelijk is om zelf te zingen en verzen te schrijven: 

He must make his feeling for the patterning of lines, which he has 

absorbed earlier, specific with actual phrases and lines, and by the 

necessity of performance learn to adjust what he hears and what he 

wants to say to these patterns. If he does not learn to do this, no 

matter how many phrases he may know from his elders, he cannot 

sing.
435

 

 

Het verschil met de moderne dichter die met pen en papier zijn poëzie plant, is dat 

de guslar-zanger zijn verhaal al improviserend zingt. Hij creëert zijn verzen in de 

uitvoering als een instant poet. Eenzelfde vaardigheid beschrijft Huizinga als hij 

over „Spel en poëzie‟ spreekt. Het wedstrijdelement mag dan nog afwezig zijn in 

bepaalde beurtzangen, maar een spelelement vindt men wel in tal van beurtdichten. 

Een karakteristieke vorm van spelend dichten heeft men in de 

overgeleverde voordrachtwijze van de Finse Kalevala, waarbij twee 

zangers, tegenover elkander op een bank gezeten, en elkander bij de 

handen vasthoudende, al voorover en achterover zwaaiende, 

wedijverden in het opzeggen der strofen.
436

 

                                                 
434  Het is een strofe uit „Na jaren‟ van Jean Pierre Rawie (opgenomen in Woelig stof, p. 31). Zijn  

door de literaire kritiek soms verguisde poëzie leent zich goed voor dit misbruik dat ik er van 

maak, juist omdat het zo‟n klassieke vorm heeft. Tegelijkertijd rijzen er wel vragen bij de 

„sterke belichaming‟ van de poëzie. Het lijkt juist te zijn dat een kleine verandering in een 

gedicht de betekenis kan vernietigen, maar dit betekent nog niet dat elke kleine verandering 

de betekenis tenietdoet. Er zijn van elk kunstwerk wel varianten denkbaar die „even sterk‟ 

zijn.  
435  Albert B. Lord, The Singer of Tales, p. 37. 
436  Johan Huizinga, Homo ludens, p. 122. We herkennen hierin het antropologisch onderzoek van  

Greg Urban dat Charles Taylor aanhaalt in „To follow a rule‟ (hoofdstuk 1, §2, p. 64 e.v., 

voetnoot 72). De „non-individual agent‟ die Taylor opvoert om te laten zien dat taal een veld 

van common action opent, kan ook maar bestaan omdat taal de eigenschappen van een 

„formule‟ in zich draagt die verschillende actoren zich eigen kunnen maken. Door een 

formule die met een „fuzzy logica‟ werkt in plaats van met een rigide code, kunnen de actoren 
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Als Huizinga vervolgens over de „Franse Débats der vijftiende eeuw‟ en de „Oud-

Arabische schimp- en snoefwedstrijden‟ spreekt, dan denken we al echt in 

wedstrijdtermen met een winnaar en een verliezer, net zoals we vandaag de dag 

sommige rappers elkaar kunnen horen aftroeven („dissen‟) op rijm. Deze traditie 

van het spel der poëzie vereist echter een speelveld waarin de common action kan 

plaatsvinden. Hoewel de precieze vorm van dat veld historisch en cultureel 

verschillende vormen kan aannemen, lijkt de vorming van de zanger, zoals Lord 

die beschrijft een constante te zijn. Om de verzen te kunnen improviseren moet je 

de „formule‟ als het ware „ademen‟, zodat je zeer behendig je antwoord of je 

uitdaging in de juiste vorm kan gieten. Deze vaardigheid maak je je in afzondering 

eigen, door voor jezelf te zingen en veel te herhalen. Als het moment van publiek 

optreden dan daar is, hetgeen niet alleen groepsdruk geeft, maar vooral ook 

tijdsdruk – je mag niet stilvallen, stamelen of vertragen – dan kunnen de gekende 

verzen en incipits wel helpen om op gang te geraken, maar je vaart uiteindelijk 

toch op de formule, die inmiddels na al dat oefenen en inslijten reeds wat 

persoonlijke trekjes zal vertonen. We kunnen ons in dit licht misschien voorstellen 

hoe de herhaalde verzen bij Homerus even een rustpunt vormen in de uitvoering en 

voor de uitvoerder. Even kan de zanger ontspannen op het moment dat hij het 

gekende ontvangstritueel declameert, even is er rust in de strijd, ook al verdwijnen 

de speren van de vrijers daardoor op wat knullige wijze voor een tweede maal in 

dezelfde deurpost. 

 Het vormgevoel voor verzen, en bij uitbreiding voor strofes, is een grote 

hulp bij het vormen van verzen in de uitvoering. Een vers kan natuurlijk van buiten 

geleerd en gereproduceerd worden, maar de ervaren zanger zal zijn repertoire niet 

letterlijk van buiten leren. Zijn methode is die van de hercreatie, naar analogie van 

het origineel.
437

 De homerische zanger kent dus niet die duizenden verzen van 

buiten zoals we een lijst met telefoonnummers van buiten kunnen kennen. De 

zanger zal wellicht niet direct kunnen zeggen wat het vijfentwintigste vers van het 

derde boek is van de Ilias, maar hij zal – met een klein aanloopje – wel de 

betreffende passage kunnen declameren. Hij moet eerst terug in het gedicht komen, 

zodat hij met de hulp van de formule die het gedicht draagt, de bedoelde verzen 

                                                                                                                            
echt op elkaar reageren, en ontstaat er iets dat lijkt op de non-individual-agent van Charles 

Taylor. 
437  Albert B. Lord, The Singer of Tales, p. 43. 
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opnieuw kan vormen. Eventueel vertoont zo‟n hercreatie, met kleine eigen 

accenten en variaties, sporen van de eigen stijl van de zanger, en manifesteert zich 

zijn eigen „formule‟. 

Then, and only then is the formula really born. The remembered 

phrase may have been a formula in the other singer‟s songs, but it is 

not a formula for our singer until its regular use in his songs is 

established.
438

 

 

De formule is dus niet louter de syntactische structuur of de metrische structuur 

van een vers, hoewel die een belangrijk deel van de formule uitmaken. De formule 

is ook gekenmerkt door zijn eigen stoplappen, vaste formuleringen of wendingen 

die een persoonlijk karakter kunnen dragen („typisch X‟). Deze persoonlijke stijl 

kan eventueel school maken met epigonen die de stijl een meer algemeen karakter 

zullen geven. Wat de epigonen uiteindelijk doen is niet zo verschillend van wat de 

meester ooit zelf gedaan heeft, namelijk het kopiëren en memoriseren van de 

verzen van hun voorbeeld, waarbij er een zeker eigen meesterschap over de 

formules ontstaat; uiteindelijk zou de leerling ook nieuwe verzen van de meester 

zelf af kunnen maken „in de stijl van‟. Dit zijn dan de leerlingen die een 

onafgewerkte compositie voltooien, zo getrouw dat hun eigen arbeid vaak vergeten 

wordt en we slechts spreken over het Requiem van Mozart, en de schilderijen van 

Rubens.
439

 

 De vergelijking met de muziek dringt zich hier op. Elke muzikant en elke 

grote componist kopieert en assimileert de „formules‟ van zijn voorgangers voordat 

hij zelf zijn eigen karakter of stijl ontwikkelt. Bach transcribeerde de concerto‟s 

van Vivaldi en Mozart de fuga‟s van Bach. Arnold Schönberg, die zich ook 

grondig verdiept heeft in de muziek van illustere voorgangers, merkt echter terecht 

op dat er geen eenduidige leergang is waardoor men een kunstenaar wordt. Er is 

een verschil tussen het aanleren van technieken die een bepaald compositorisch 

                                                 
438  Albert B. Lord, The Singer of Tales, p. 43. 
439  Dat geen enkele auteur hieraan ontsnapt, en zelfs een goddelijke openbaring een stijl heeft die  

op het eerste gezicht op een juiste manier kan worden voortgezet, daarvan vinden we een 

voorbeeld in de geschiedenis van de Islam. Maxime Rodinson vertelt in zijn biografie van 

Mohammed hoe de Profeet tijdens het dicteren van een vers even haperde, en hoe zijn 

schrijver het vers afmaakte in de stijl van de Koran. In eerste instantie stemt Mohammed in 

met het voorstel van zijn schrijver, maar op het moment dat hij zich realiseert dat dit eigenlijk 

botst met de overtuiging dat de Koran niet door mensen gemaakt is en derhalve zijnsgelijke 

niet kent, neemt de schrijver toch liever de benen. Maxime Rodinson, Mohammed. Een 

biografie, pp. 225 en 265. 
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probleem kunnen oplossen, en waardoor men een vaardig componist wordt, en het 

aanreiken van lessen die bruikbaar kunnen zijn voor een leerling in diens eigen 

ontwikkeling. Bij Schönberg zijn die twee leerlingen, de epigoon en de 

oorspronkelijke kunstenaar, duidelijk gescheiden, waarbij de techniek voor de 

epigoon iets externs blijft, niet iets dat samenhangt met de inventie van de ware 

kunstenaar.
440

  

Als Lord spreekt over de „formula‟, dan doet hij dat met enige 

dubbelzinnigheid in dit opzicht. Enerzijds is er de ontwikkeling van „his own 

formula habits‟, waarin de vorming van een authentieke kunstenaar doorklinkt, en 

anderzijds lijkt het aanleren van de formule ook op de introductie in een algemene 

stijl, die goed genoeg is voor een technische epigoon. Waar de eigenheid bij 

Schönberg romantisch wordt voorgesteld als gevolg van een „moeten creëren‟ van 

de kunstenaar, ten opzichte van een dienstbare componist die levert wat gevraagd 

wordt (het onderscheid tussen „serieuze‟ en „onderhoudende‟ muziek), daar is de 

eigenheid bij Lord eerder iets dat voortkomt uit het grillige vormingsproces zelf. 

De zanger oefent in afzondering, zonder formele begeleiding zijn stem, en dit 

proces zal grillige resultaten hebben, die stuk voor stuk een grote, maar 

onbedoelde, eigenheid hebben. Schönberg lijkt overigens naar een objectievere 

eigenheid of vernieuwing te zoeken, maar het is de vraag of zo‟n project niet even 

klinisch blijft als het Esperanto, juist omdat het te weinig aansluit bij de „oude taal‟. 

Lord beschrijft hoe we een taal leren, en hoe we daar – en passant – een eigen stijl 

in kunnen ontwikkelen. Schönberg krijgt leerlingen die de taal al goed machtig 

zijn, en lijkt ze soms de weg te willen wijzen om die taal te vernieuwen.
441

 

Lord is overigens niet geïnteresseerd in een discussie over het onderscheid 

tussen authentiek kunstenaarschap en epigonisme. Hem gaat het om het beheersen 

van de formule, het leren van de taal, hetgeen iets anders is dan het kunnen 

reproduceren van een aantal verzen. Wie slechts kan memoriseren en reproduceren 

is als iemand die eigenlijk alleen in citaten kan spreken. Van zo iemand kunnen we 

niet zeggen dat hij de taal machtig is, daar lijkt nog iets anders bij te horen. 

Tegelijkertijd leren we wel spreken door naar anderen te luisteren en hun woorden 

                                                 
440  Arnold Schönberg, „The Problems of Teaching Art‟, in Style and Idea, pp. 365 e.v. 
441  Volgens Roger Scruton maakt alleen een exploratie van tonale mogelijkheden kans om een  

zinvolle en originele bijdrage aan de muziek te leveren. De eigen stijl kan alleen ontwikkeld 

worden binnen de natuurlijke, tonale taal. Roger Scruton, The Aesthetics of Music, pp. 294-

308. 
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eindeloos te herhalen. Ook Cornelis Verhoeven merkt op dat kinderen in die 

herhaling tegelijk op iets anders gericht zijn dan op de woorden en hun betekenis, 

namelijk op de toon en de „syntactische golven‟ die naar zijn inzicht een 

oefenterrein vormen voor de verbalisatie. In het brabbelend verwerven van een taal 

lijken er twee systemen naast elkaar werkzaam te zijn. Het eerste is op 

communicatie gericht en het tweede is eerder non-communicatief gericht op wat 

we „de melodie‟ van een zin kunnen noemen. Naar het bekende aforisme van 

Wittgenstein kunnen we stellen: „das Verstehen eines Satzes der Sprache ist dem 

Verstehen eines Themas in der Musik viel verwanter, als man etwas glaubt.‟
442

 De 

verwantschap schuilt er in dat we voor zowel muziek als voor de taal zinnen 

moeten leren bouwen, en dat we dit leren door ons onder te dompelen in een 

„taalbad‟ waarin we vertrouwd raken met de formule. We leren het patroon van een 

muzikale frase aanvoelen, met haar spanning en ontspanning, en raken langs die 

weg vertrouwd met bepaalde muzikale wendingen die een goed begin (een incipit) 

of een goed slot zouden vormen (een cadens). Voor iemand als Lord verlaten taal 

en muziek daarom nooit het stadium van de improvisatie. Dit stadium wordt in de 

muziekgeschiedenis soms wat omstreden met „centonisatie‟ vereenzelvigd.  

 

Centonisatie wordt door Leo Treitler getypeerd als een „improvisatie-methode‟ 

waarbij de zanger put uit een repertoire van vaste (openings- en cadens)formules 

die hem van nut zijn om een melodie te reconstrueren. Deze methode wordt vooral 

in verband gebracht met het gregoriaans, dat is ontstaan in een periode dat er nog 

geen muzieknotatie bestond. Het volstaat voor iemand die in een dergelijke, orale 

traditie staat te weten hoe de psalmmelodie begint en „waar het ongeveer naar toe 

gaat‟. 

In place of the paradigm in which one presumes an act of 

composition that produces a piece which, in the absence of writing, 

is submitted to memory and then repeatedly reproduced in 

performance, we might think of a repeated process of performance-

composition – something between the reproduction of a fixed, 

memorized melody and the extempore invention of a new one. I 

would call it reconstruction; the performer had to think how the 

piece was to go and then actively reconstruct it according to what he 

remembered. In order to do that he would have proceeded from 

                                                 
442  Cornelis Verhoeven, Een vogeltje in mijn buik, vergelijk de pagina‟s 25, 30, 44 en 47; Ludwig  

 Wittgenstein, PU, §527. 
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fixed beginnings and sung toward fixed goals, following paths about 

which he needed only a general, configurational sense, being 

successively reinforced as he went along and recognized the places 

he had sung correctly. Different places in the melody would have 

been fixed in different degrees in his mind; there would have been 

some places where it would have been most helpful to him to have a 

note-for-note sense of exactly how it went and others where he 

could go by this way or that, making certain only that he passed 

through particular pitches or pitch-groups of importance and that 

eventually he arrived at the goal that he had before his mind‟s ear, 

so to speak. But there was always a tendency for paths to be worn 

smoother the more he sang the melody. And this might have been so 

also for the tradition in which the singer worked, including the other 

singers of his generation and those of other generations.
443

 

      

Treitler reageert hier op de wijze waarop Peter Wagner en vooral Dom Paolo 

Ferretti, die het centonisatieprincipe als gregoriaanse „compositie-techniek‟ 

introduceerde, denken over het traditionele gregoriaanse repertoire. Zij vragen, als 

exponenten van de revival van het gregoriaans, in het begin van de twintigste eeuw 

aandacht voor de uitzonderlijke eenheid die dit enorme oeuvre bij nadere 

bestudering blijkt te hebben. Ze denken daarover in termen van autonome 

compositie. De melodie-componist „bouwt‟ en „concipieert‟ een melodie op basis 

van vaste melodische cellen, die je dan ook veelvuldig tegenkomt in het hele 

repertoire, en die er de eenheid aan geven, net zoals er een logische eenheid in een 

sonate van Beethoven schuilt. 

 De vraag is echter hoe componisten zo te werk zouden kunnen gaan in een 

mondelinge traditie. Het gregoriaans heeft zich immers al geconsolideerd voordat 

er sprake was van een muzieknotatie. Het probleem van het gregoriaans lijkt 

daarmee op dat van de homerische epiek. Wij zien graag één, geniale bron voor een 

oeuvre dat misschien pas in de mondelinge overlevering vastere vorm heeft 

gekregen en dat eerder als een collectief repertoire moet worden beschouwd dat pas 

bij het op schrift stellen definitief gefixeerd is.
444

 

                                                 
443  Leo Treitler, „“Centonate” Chant: Übles Flickwerk or E pluribus unus?‟, p. 11. 
444  Leo Treitler, „“Centonate” Chant: Übles Flickwerk or E pluribus unus?‟, pp. 1-3. In voetnoot  

4 wordt er op gewezen dat men in het Homerus-onderzoek graag vasthoudt aan het unieke 

auteurschap. Dit zou een reden kunnen zijn waarom het werk van Milman Parry in sommige 

landen, zoals Duitsland bijvoorbeeld, maar moeilijk ingang vond. 
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Treitler verbindt het homerische en gregoriaanse probleem expliciet met elkaar en 

verwijst daarvoor ook naar het werk van Parry en diens leerling Lord.
445

 Hij 

begrijpt hun „formule-theorie‟ tegen de achtergrond van de psychologie van de 

herinnering die in de woorden van Frederic C. Bartlett stelt dat „remembering is a 

process not of reproduction but of reconstruction.‟
446

 Net zoals de perceptie in de 

gestaltpsychologie reeds een constructie is die gebaseerd is op de schemata die in 

eerdere ervaring zijn gevormd, zo is een herinnering een heractivering van die 

constructie (of organisatie) die in de perceptie is ontstaan, maar die het in de 

herinnering zonder de zintuiglijke prikkel moet stellen. In de waarneming worden 

karakteristieke trekken naar voren gehaald om de waarneming te ordenen, en deze 

karakteristieken zullen in de herinnering – de reconstructie van de perceptie – een 

belangrijke rol spelen. Het begin en het einde van een verhaal of van een melodie 

krijgen bijvoorbeeld extra aandacht en scheppen vaak de context waarbinnen je een 

melodie terug in gedachten kan brengen. Een van de belangrijke inzichten van 

Bartlett luidt: „Remembering and imaginative construction are on a single 

continuum. They differ from another in degree, but not in kind.‟
447

 De herinnering 

is geen dia die je maar tegen het licht moet houden om alle vastgelegde details 

weer voor de geest te hebben, maar gaat te werk als de tekenaar van een robotfoto, 

die enkele treffende beschrijvingen van een getuige probeert om te zetten in een 

beeld. Het geheugen is geen aparte geestesfunctie, maar werkt nauw samen met 

onze verbeelding. 

 Voor Treitler is dit belangrijk, omdat we zo beter kunnen begrijpen dat we 

niet naar één oermelodie moeten zoeken die verscholen ligt onder de verschillende 

varianten die er van een bepaalde gregoriaanse melodie zijn overgeleverd. De 

zoektocht naar de originele melodie gaat ervan uit dat die melodie één bron heeft 

en dat men naar analogie met een teksttraditie de overschrijffouten in kaart kan 

brengen (en verwijderen) in een kritische editie. De generatielange mondelinge 

overlevering verloopt in de visie van Treitler echter veel complexer, zodat de vraag 

naar een unieke bron eigenlijk de verkeerde is.
448

 Dit laat onverlet dat er interessant 

onderzoek kan worden gedaan naar de mogelijkheden en problemen die er 

                                                 
445  Leo Treitler, „Homer and Gregory: The Transmission of Epic Poetry and Plainchant‟, vooral  

pp. 353-357. 
446  Ibidem, p. 344. 
447  Ibidem, p. 345. 
448  Leo Treitler, „“Centonate” Chant: Übles Flickwerk or E pluribus unus?‟, pp. 22-23. 
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optreden bij het noteren van een repertoire als het gregoriaans, waarbij er zeker 

„fouten‟ zijn gemaakt die vervolgens verantwoordelijk zijn voor bepaalde varianten 

in de melodie. 

David G. Hughes zoekt weliswaar niet naar één geniale bron voor het 

gregoriaans, maar stelt wel zeer verdienstelijk dat het repertoire al vóór de notatie 

een duidelijke vaste vorm had gekregen. In de mondelinge overlevering werd er 

met het gregoriaans toch heel zorgvuldig omgesprongen. Er werden nauwelijks 

afwijkingen getolereerd („to err was in some sense to sin‟).
449

 Bovendien hangen de 

triviale en niet-substantiële afwijkingen die we in de verschillende bronnen 

aantreffen vaak samen met het probleem van de muzieknotatie op zich.
450

 Hughes 

zal voor de allervroegste tijd – „the improvisational era‟ – graag instemmen met de 

manier van overlevering zoals Treitler die beschreven heeft, maar concludeert dat 

de opeenvolgende generaties zangers steeds minder geneigd waren om met het 

heilige repertoire zo „los‟ om te gaan, en liever de improvisaties van hun 

voorgangers uit het hoofd leerden. „These “frozen” improvisations then ultimately 

became the official versions of the chant.‟
451

 

De prijs die Hughes voor deze voorstelling betaalt, is dat hij een sterk 

onderscheid maakt tussen improvisatie en compositie, waarbij het niet meer om een 

gradueel verschil gaat, maar om een verschil van orde. Het is de vraag of dat nodig 

is, en of dat niet tot een te idealistische voorstelling van de muziekpraktijk leidt. Er 

is veel voor te zeggen dat het proces van improvisatie-reproductie zoals dat door 

Parry, Lord en Treitler wordt begrepen nog altijd in het hart van onze musiceer- en 

compositiepraktijk ligt. Natuurlijk is er met het ontstaan van de muzieknotatie het 

nodige veranderd in die praktijk, maar het is de vraag hoe wezenlijk die 

verandering is. Hoewel de muzieknotatie in de loop van de geschiedenis steeds 

verder gedifferentieerd is en er steeds meer muzikale parameters door haar 

gecontroleerd kunnen worden, is het belang van de interpretatie, van de uitvoering 

                                                 
449  David G. Hughes, „Evidence for the Traditional View of the Transmission of Gregorian  

Chant‟,  p. 400. 
450  Het kan natuurlijk om overschrijffouten gaan, aangezien die vooral in de latere manuscripten  

voorkomen, wanneer er reeds sprake is van een kopieerpraktijk. In de vroegste handschriften 

betoogt Hughes echter dat het om „mishearings‟ gaat. De muzieknotatie is nieuw, en ziet zich 

geconfronteerd met het probleem om een gezongen melodie juist weer te geven. De 

veelvuldige variaties die we aantreffen rond de halve tonen mi-fa en si-do, suggereren dat er 

ook met kwarttonen gewerkt werd, zodat er in de notatie gekozen moest worden voor hetzij 

een mi/si, of een fa/do. 
451  David H. Hughes, ibidem, p. 401. 
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nooit geweken. Ons woord „uitvoering‟ is wat dat betreft minder gelukkig dan het 

Franse „interprétation‟, dat duidelijk maakt dat het niet om een reproductie, maar 

om een reconstructie gaat. Hoewel de moderne partituur een nauwkeurige 

„afbeelding‟ van de muziek kan geven, blijft er ruimte voor interpretatie, en is er 

nood aan de creatieve verbeelding van de muzikant. Onder druk van de uitvoering 

zal hij zijn keuzes op een bepaalde manier maken, volgens een „formule‟ die hij 

zich eigen heeft gemaakt, en die we zijn „stijl‟ kunnen noemen. 

 Het onderscheid tussen compositie en improvisatie blijft in de wereld van 

de muziek natuurlijk functioneren als een relevant en betekenisvol onderscheid, 

maar in wezen is het een gradueel verschil, waarbij de geïmproviseerde muziek een 

veel grotere marge van vrijheden heeft dan de gecomponeerde. Het „eigen‟ maken 

en ontwikkelen van een „eigen formule‟ zoals dat door Lord is beschreven, 

begrijpen we dan ook als een tussenvorm, een derde weg tussen het louter 

technisch uitvoeren van een totaalinstructie (de partituur) en het creëren van iets 

absoluut nieuws en origineel, dat soms even „ongehoord‟ als „niet-te-horen‟ is, 

omdat het nog geen publiek heeft dat het kán horen.
452

 De „eigen 

formulegewoontes‟ waar Lord over spreekt sluiten sterk genoeg aan bij de 

traditionele formules en delen daar substantiële punten mee; het is zoals een 

bepaald metrum dat de verzen schraagt en het mogelijk maakt om een vers te 

reconstrueren op basis van een paar referentiepunten. Toch kan dat basismetrum, of 

die formule een onmiskenbaar persoonlijk karakter krijgen, dat tot uiting komt in 

bepaalde patronen of in details die tot de „formulegewoontes‟ van de zanger-

componist zijn gaan behoren, en die haast tegen zijn wil doorklinken in elk vers of 

elke melodie die hij ten gehore brengt. Het is de „hand van de meester‟, of een 

typische harmonische wending van een componist; het „orkestgeluid‟ of een 

bepaalde omspeling of triller die het handelsmerk vormt van een virtuoos; het kan 

de „toon‟ van een dichter zijn, of de kleur van een zangstem. 

 Misschien dat men de aandacht voor de toon of het timbre moeilijk kan 

plaatsen in de wat structuralistische benadering waar het formule-denken uit voort 

lijkt te komen. In zo‟n benadering heb je een duidelijke scheiding tussen vorm en 

                                                 
452  Voor de duidelijkheid: het gaat hier om „de eigen formulegewoontes‟ (Albert B. Lord, The  

Singer of Tales, p. 34) die binnen een bestaande en gedeelde formule ontstaan, en niet om een 

volledig nieuw geconcipieerde formule. Iets wat volledig in de lijn is met de opvatting van 

Roger Scruton dat tonaliteit geen stijl is, maar de „taal‟ waarbinnen grote componisten een 

eigen stijl kunnen ontwikkelen. 
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inhoud en dient de vorm (het metrum) om de inhoud (het thema) in weer te geven. 

De formule lijkt voor Lord echter niet alleen de vorm te zijn waarin het thema 

wordt weergegeven, maar hangt ook samen met de uitwerking van het thema. 

Welke details worden tijdens het vertellen van een verhaal naar voren gebracht? 

Welke uitweidingen en „ornamenten‟ worden er uitgewerkt?
453

 De zanger-

improvisator leert van jongs af aan deze inhoudelijke uitwerking op dezelfde wijze 

aanvoelen als de syntactische formule. De toon van de dichter hangt bijvoorbeeld 

sterk samen met de woorden die hij kiest en geschikt acht om mee te dichten. 

Nieuwe woorden zijn niet per definitie uitgesloten in een gedicht, juist omdat een 

zanger de formule goed beheerst zal hij ze op een juiste manier weten in te passen 

in zijn verzen.
454

 

 Op het moment dat er een goed leesbare partituur ontstaat, verandert er iets 

in de uitvoeringspraktijk, zoals Hughes met zijn afgesloten „era of improvisation‟ 

suggereert. Muziek maken wordt vanaf dan in het slechtste geval het haast 

mechanisch uitvoeren van een instructie, en daarmee meer reproductie dan 

reconstructie. Goede uitvoerders blijven echter ook na de uitvinding van de 

muzieknotatie „interpretatoren‟. Hoewel ze het tweede thema van een sonate niet 

voor de vuist weg zullen improviseren, zullen ze – net als de improvisator-zanger – 

rekening moeten houden met de omstandigheden en de druk van een uitvoering. 

Niet alleen timbre, tempo of dynamiek worden in de uitvoering naar de smaak van 

de uitvoerder aangepast, maar het kan ook gaan om figuraties, coda‟s of om 

noodzakelijke aanpassingen aan de ambitus van het instrument. Zonder een gevoel 

voor de „formule‟ van de compositie of beter, voor de stijl van de compositie, 

zouden uitvoerders verloren zijn, en keer op keer vastlopen, zoals een pianostudent 

die voor het eerst een tweestemmig stukje instudeert. 

 In de compositiepraktijk leeft de improvisatie misschien nog sterker door 

dan in de uitvoeringspraktijk. Natuurlijk biedt de muzieknotatie hier mogelijkheden 

om contrapuntisch doorwrochte stukken te schrijven, die onmogelijk voorstelbaar 

zijn in de geïmproviseerde muziek. Het gaat hier dan ook vaak om technieken die 

als dusdanig niet direct waargenomen worden, maar door analyse in de partituur 

                                                 
453  Albert B. Lord, The Singer of Tales, p. 88. 
454  Ibidem, p. 43. 
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ontdekt worden.
455

 Deze muziek is wellicht minder organisch en spontaan, en lijkt 

eerder uit de representatie van de muziek voort te komen dan uit haar praktijk. 

Volgens Treitler dicht Ferretti de gregoriaanse zangers ook zo‟n afstandelijke 

verhouding tot de muziek toe. Hun centonisatie zou een bewust knippen en plakken 

zijn, waarbij uit een diversiteit van melodische cellen een nieuwe eenheid, één 

nieuwe melodie wordt gesmeed. 

There are such things in music [bewuste nevenschikking van 

bepaalde motieven, JZ]. But „centonate‟ chant is not such a thing. 

The constituent formulas of such chants are not taken from here and 

there, they are by nature of the one context in which they arose and 

with which they remain normally associated. Their juxtaposition is a 

natural outcome of their development, and they are in no way 

citations. 

The efforts to analyze „centonate‟ chants in the light of a 

mosaic lead consistently into a nest of unresolved troubles that 

mean the failure of the method.
456

 

Laat er geen misverstand over bestaan: uiteindelijk hebben de contrapuntische 

technieken wel een esthetisch effect, het is niet zo dat ze louter voor het plezier van 

de musicologische analyse toegepast zijn. Een compositie kan wel degelijk aan 

eenheid winnen op het moment dat het muzikaal materiaal spaarzamer gebruikt 

wordt en men eerder voor een retrograde van een motief kiest, dan voor de 

introductie van nieuw unverbindliches Material. Toch ontstaat de muziek meestal 

niet als een bewust gelegde puzzel waarin de zorgvuldig gevarieerde en bewerkte 

motieven tot een geheel worden gecomponeerd. De gregoriaanse melodie ontstaat 

eerder al improviserend en spelend met een bepaalde tekst, waarbij men vanuit de 

vertrouwdheid met de formule, het „genre‟ of de zangpraktijk misschien een eerder 

gehoorde melodie probeert te reconstrueren. Het is een compositieprocedé dat men 

vandaag vanuit een haast profetisch originaliteitbegrip licht vergeet, maar dat zeker 

tot in de Weense klassiek heel gangbaar was. Mozart en Beethoven waren meesters 

in de piano-improvisatie, en werkten die improvisaties soms vanuit een sterk 

„formule-gevoel‟ – dat we doorgaans „muzikaliteit‟ noemen – uit tot een autonome 

compositie. De compositietechniek werkt in zekere zin als een secundair proces, en 

                                                 
455  Imitatief contrapunt is zeer goed auditief waar te nemen en we kunnen ons ook wel  

voorstellen dat dit tot op zekere hoogte ook in een improvisatie kan ontstaan. Andere 

contrapuntische technieken als inversie en kreeftgang lijken echter op papier ontworpen, zoals 

het omgekeerd uitspreken van woorden ook maar mogelijk lijkt in een geletterde 

samenleving. 
456  Leo Treitler, „“Centonate” Chant: Übles Flickwerk or E pluribus unus?‟, pp. 14-15. 
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is ingebed in het primaire proces dat zich baseert op een formule, zoals we die bij 

Lord hebben leren kennen.  

 Hoe meer de componist zich losmaakt van de heersende muziekstijl en hoe 

autonomer hij zich opstelt, des te minder invloed kunnen we misschien verwachten 

van het improviseren vanuit een formule. Tenminste, zolang we de formule als een 

belichaamd, impliciet schema beschouwen, van waaruit gemusiceerd wordt. Voor 

iemand als Roger Scruton zal de klassieke tonaliteit de basisformule zijn van 

waaruit alle muziek ontstaat, en waarop de grote componisten eventueel kleine 

karakteristieke uitbreidingen kunnen vinden.
457

 Modernisme bestaat volgens 

Scruton, zeker vanaf de jaren zestig, grotendeels uit moedwillig bedachte 

structuren die zich de status van originele formule willen aanmeten, maar die daar 

altijd in zullen falen zolang ze niet aansluiten bij de oerformule van de tonaliteit. 

Schönberg levert in zijn Kammersymphonie, waarnaar we reeds eerder verwezen, 

misschien een goed voorbeeld van de mogelijkheid om toch een eigen formule van 

de grond af op te bouwen.
458

 De interne coherentie die in dit stuk door Schönberg 

pas twintig jaar later werd ontdekt, gold in het eerste hoofdstuk nog als een 

voorbeeld van de discrepantie tussen de luisterpraktijk (waarin geen relatie gehoord 

wordt) en de modelmatige representatie van de muziek (de partituur) waarin we – 

achteraf – de relatie kunnen terugvinden. Nu kunnen we deze ontdekking van 

Schönberg echter ook begrijpen als het onbedoeld en onbewust effect van een 

„formule‟ die hij zich in zijn eigen compositiepraktijk heeft eigen gemaakt, en die 

de eenheid van zijn werk mee bepaalt. 

 Of je nu een eigen karakter vormt binnen een traditionele formule, of dat je 

– zoals de componisten van de Tweede Weense School – moedwillig op zoek gaat 

naar een geheel nieuwe formule, „the proces of building formulas is so quiet and 

unspectacular and so slow that it is almost imperceptible‟.
459

 Eens dat de formule 

gevormd is, kan ze dienen in een muziekpraktijk. We beschikken dan over de 

dispositie om op een originele manier aan te sluiten en verder te gaan op een 

gegeven of op een zelf gecreëerd thema, al naargelang de omstandigheden dat 

willen. De langzame vorming van de formule duidt op een sterke verinnerlijking,

                                                 
457  Een centrale gedachte van Roger Scruton, uitgedrukt op verschillende plaatsen in zijn werk,  

bijvoorbeeld in The Aesthetics of Music, hoofstuk 9 „Tonality‟, pp. 239-308. 
458  Zie hoofdstuk 1, §2, p. 69, voetnoot 80. 
459  Albert B. Lord, The Singer of Tales, p. 43. 



7. Mimesis, inprenting en symbolische macht 

 

 

258 

 een belichaming die pas na een heel proces van oefenen en uitvoeren tot stand 

komt.  

 

 

§3 Verbeelding en symbolische macht 

 

We kunnen begrijpen waarom Bourdieus interesse gewekt is door de studie van 

Albert B. Lord. De inprenting die erin beschreven wordt heeft het karakter van een 

„vorming‟, die gedreven wordt door een verlangen om zoals het voorbeeld te zijn. 

Het is maar op het moment dat iemand op de juiste wijze gevormd is, de juiste 

interne disposities heeft verworven, dat iemand weet of aanvoelt wat er op het spel 

staat en zo een volwaardige medespeler wordt. De arbitraire spelregel ontleent zijn 

legitimiteit aan deze vorming: „La coutume fait toute l‟autorité‟, zoals Bourdieu 

Pascal citeert. Doordat de regel verinnerlijkt is, en in „het automaat‟ is 

ingeschreven, werkt hij op „magische‟ wijze, zonder dat daar enige fysieke 

machtsuitoefening bij nodig is. Hij lijkt natuurlijk en wordt als legitiem ervaren, 

omdat hij als symbolische macht direct aan het lichaam appelleert en aansluit bij 

een „vis insita‟ – zoals Bourdieu de habitus graag noemt – die de symbolische 

macht „à l‟insu‟ bevestigt.
460

 Zoals we op muziek haast automatisch en lichamelijk 

reageren wanneer die ons vertrouwd is en „ons aanspreekt‟, zo is de belichaamde 

habitus ook een „contrainte par corps‟. Bourdieu denkt echter niet alleen aan de 

esthetische perceptie, maar ziet de habitus als een systeem van disposities van 

waaruit de hele wereld gecategoriseerd wordt. Fundamentele onderscheidingen als 

man-vrouw, oud-jong, de orde van de samenleving en de positie die we daar zelf in 

innemen zijn al in onze lichamelijke schema‟s en reacties aanwezig nog voordat we 

er ons expliciet van bewust zijn. De grenzen die we zo van binnenuit ervaren 

worden ons ook onmiddellijk en lichamelijk duidelijk op het moment dat we ze 

overschrijden: we voelen ons verlegen of ervaren schuld en schaamte.  

 Deze situatie is van groot belang om een begrip als symbolische macht of 

symbolisch geweld te begrijpen. In het gezin en in het onderwijs vormen zich 

lichamelijke schema‟s die beantwoorden aan de heersende orde. Op deze manier 

wordt die orde reeds bevestigd en erkend, ook door groepen tegen wier directe 

belang die orde indruist. 

                                                 
460  Pierre Bourdieu, MP, pp. 243-244. 
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La violence symbolique est cette coercition qui ne s‟institue que par 

l‟intermédiaire de l‟adhésion que le dominé ne peut manquer 

d‟accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu‟il ne dispose, 

pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation 

avec lui, que d‟instruments de connaissance qu‟il a en commun avec 

lui et qui, n‟étant que la forme incorporée de la structure de la 

relation de domination, font apparaître cette relation comme 

naturelle; ou, en d‟autres termes, lorsque les schèmes qu‟il met en 

œuvre pour se percevoir et s‟apprécier ou pour apercevoir et 

apprécier les dominants (élevé/bas, masculin/féminin, blanc/noir, 

etc.) sont le produit de l‟incorporation des classements, ainsi 

naturalisés, dont son être social est le produit.
461

 

 

In de heersende orde worden door die schema‟s bepaalde zaken gezien en 

gewaardeerd die daardoor als norm erkend worden en een dominante relatie 

installeren; de dominantie in sekse, ethnische of klasserelatie wordt als natuurlijk 

erkend door de gedomineerde partij zelf. Die heeft echter geen verweer tegen die 

dominantie omdat ze het prestige van de dominante partij erkent en zo mee 

steunt.
462

 Die erkenning is niet direct een bewuste en beredeneerde erkenning, maar 

schuilt juist in „l‟obscurité des dispositions de l‟habitus‟. Ons ontzag voor de 

doktersjas, de toga‟s en de militaire onderscheidingen creëert en verhoogt het 

prestige dat de dragers ervan genieten. Je zou kunnen zeggen dat de wereld op deze 

manier toch goed geordend is, en in zekere zin rechtvaardig – niemand komt er 

immers tegen in opstand –, maar Bourdieu wil zijn analyse net als Pascal wel iets 

verder doorvoeren. 

De symbolische macht, en dus ook het symbolisch geweld, maakt gebruik 

van wat Pascal „verbeelding‟ noemt (imagination). In de Pensées, aforisme 82, 

wordt beschreven hoe almachtig de verbeelding is, hoe alle reputaties, het goede, 

het schone en het rechtvaardige afhankelijk van haar zijn, en hoe de rede tamelijk 

machteloos is tegen haar kracht. „Verbeelding‟ moeten we in het werk van Pascal 

wat breder opvatten dan de faculteit die verantwoordelijk is voor onze interesse in 

fictie. Pascal staat nog dicht bij Montaigne voor wie imagination „alles wat men 

                                                 
461  Pierre Bourdieu, MP, pp. 245-246. 
462  Denk bijvoorbeeld aan de oude krantenrubriek van Maarten van Nierop „taaltuin‟ genaamd,  

die de Vlamingen iedere week opnieuw voorspiegelde hoe erbarmelijk het Vlaams wel niet 

was in vergelijking met het AN. Denk ook aan de évolués die zich, in hun streven om zo 

„blank‟ mogelijk te zijn, de blanke koloniale levenswijze aanmeten. De taaltuinen vindt men 

verzameld in Honderd taaie belgicismen. Over de koloniale geschiedenis van België leest 

men tegenwoordig Congo, van David Van Reybroeck.  
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zich voor de geest haalt‟ kan betekenen, dus ook een „gedachte‟ of een opvatting.
463

 

Die opvattingen mogen deel zijn van de ruimte van het discours waarin de 

orthodoxe rede zich afzet van de heterodoxie, maar uiteindelijk bevinden deze 

verschillende opvattingen zich nog binnen de hun omvattende ruimte van de doxa, 

die per definitie nooit ter sprake komt, omdat ze niet ter sprake gebracht mag 

worden en kan worden. In de voorstelling van Bourdieu vinden we op de grens van 

het domein van het discours en hetgeen buiten kijf staat (het Ungedachte, de doxa) 

het „blasfemische‟ en het „eufemische‟. Beide getuigen ze op hun eigen manier van 

„the expressly censored unnameable‟, en zorgen er zo mede voor dat de afasie van 

de mensen die niet deel kunnen nemen aan „the struggle for the definition of 

reality‟ in stand wordt gehouden. Het blasfemische is immers op het niveau van het 

discours maar in schijn een spelbreker, het brengt slechts schijnbaar de doxa direct 

ter sprake. Het bedient zich noodzakelijkerwijze van de concepten die er in het 

bestaande discours voorhanden zijn, en kan daarmee nog niets zeggen over wat er 

zich buiten het expliciete discours bevindt, en wat er daarom als gegeven aanvaard 

dient te worden.
464

 We zouden kunnen zeggen dat de doxa bestaat uit de verzwegen 

en belichaamde opvattingen die in de fenomenologie van Schütz, in navolging van 

Husserl, de „attitude naturelle‟ of „the natural standpoint‟ worden genoemd. Deze 

doxa is van de orde van het natuurlijke en niet van het conventionele; phusis in 

plaats van nomos.
465

 Wat Bourdieu met Pascal de fenomenologen nu verwijt is dat 

ze hun reductie op dit niveau stoppen en geen verdere epoche of opschorting meer 

toelaten. Bovendien valt hiermee buiten het blikveld dat er zekere sociale en 

economische voorwaarden zijn om dit natuurlijke standpunt als dusdanig te 

bepalen. Wat Bourdieu nu met de verwijzing naar Pascals imagination zegt, is dat 

de opvattingen die voor natuurlijk doorgaan omdat er een overeenkomst is tussen 

de interne en de objectieve structuren, zorgvuldig gecultiveerd worden in 

opvoeding en onderwijs. Daar worden de perceptieschema‟s geïnterioriseerd die 

een „doxische sluimer‟ inleiden waarop de symbolische macht zich kan enten: 

                                                 
463  Zie voetnoot 11 van de Nederlandse vertaling van de Pensées, van de hand van Frank de  

Graaff, p. 19. In de analytische literatuur is men gewend om imagination veel zuiverder te 

bepalen, en bijvoorbeeld te onderscheiden van herinnering en fantasie, maar ook van 

„believe‟. Voor Roger Scruton is dit laatste onderscheid wezenlijk omdat we in een „belief‟ 

onze gedachten als werkelijk en waar bevestigen, terwijl we in onze verbeelding met 

gedachten kunnen spelen, zonder dat we er enige werkelijkheidswaarde aan toekennen. Zie 

Roger Scruton, Art and Imagination, p. 20. 
464  Pierre Bourdieu, OTP, pp. 167-171. 
465  Vergelijk OTP, pp. 168-169 (o.a. voetnoot 15) en MP, pp. 249-251. 
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C‟est l‟évolution historique qui tend à abolir l‟histoire, notamment 

en renvoyant au passé, c‟est-à-dire à l‟inconscient, les possibles 

latéraux qui se sont trouvés écartés, faisant ainsi oublier que 

l‟„attitude naturelle‟ dont parlent les phénoménologues, c‟est-à-dire 

l‟expérience première du monde comme allant de soi, est un rapport 

socialement construit, comme les schèmes perceptifs qui la rendent 

possible.
466

 

 

In een „primitieve‟ samenleving waarin de doxa eenduidig wordt bewaakt en de 

orde langs mythisch-rituele weg gestalte krijgt, zal de symbolische macht altijd als 

legitiem en natuurlijk worden ervaren, „comme allant de soi‟, er is immers geen 

discrepantie tussen de interne structuur, de habitus, en de objectieve orde van de 

gemeenschap waarin men leeft. In een sterk gedifferentieerde samenleving met 

verschillende groepen ontstaat er haast vanzelf een strijd om erkenning, hetgeen 

eigenlijk een strijd om de definitie van de realiteit is. Echte erkenning vereist 

immers ook een intrinsieke gedeelde belangstelling in hetgeen voor iemand of voor 

een groep belangrijk is. Gemaakte belangstelling is uiteindelijk vernederend. Wie 

die strijd om erkenning wint, wie zijn standpunt als universeel geldend naar voren 

weet te brengen, en de instemming van anderen weet te verkrijgen, die kan dat 

standpunt vervolgens objectiveren in onderwijsstructuren en andere instituties. Het 

onderwijs speelt wel een eminente rol, aangezien het vooral in de tweede, scolaire 

socialisatie is dat de habitus gevormd wordt. In La reproduction spreken Bourdieu 

en Passeron misschien daarom ook pas in de „klasse van aankomst‟ over „habitus‟, 

waar de „oorspronkelijke klasse‟ – de kinderen vóór het onderwijscurriculum – nog 

door een „ethos‟ getekend worden.
467

  

 Het punt is in elk geval dat de visie die conventioneel, contingent en 

historisch is, transformeert tot een „natuurlijke houding‟, een ongedachte, een doxa 

die niet meer in vraag kan worden gesteld, omdat ze nu eenmaal buiten het zicht 

valt, op dezelfde manier waarop de bril waardoor we kijken zelf buiten beeld valt. 

De lichamelijke habitus is de drager van deze visie op de (sociale) werkelijkheid, 

en de categorieën waarmee een subject die werkelijkheid waarneemt en 

apprecieert, en de disposities waarmee ze op de werkelijkheid reageert staan door 

de inprenting van onderwijs en opvoeding in dienst van die heersende visie.  

                                                 
466  Pierre Bourdieu, MP, p. 251. 
467  Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, La reproduction, Graphique no 1, p. 112. Bourdieu  

onderscheidt het woord „ethos‟ overigens niet erg consequent verschillend van habitus. Net 

als de habitus is ook ethos „nécessité fait vertu‟ (zie bijvoorbeeld ETP, p. 260). 
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Op het niveau van de representatie, van het discours – een eiland in de zee van de 

verzwegen doxa – vinden we in een gedifferentieerde samenleving verschillende 

visies. De „orthè doxa‟ staat er tegenover de „heterodoxa‟, en Bourdieu noemt die 

eerste veelzeggend „straightened opinion‟.
468

 De orthodoxie is de opinie die de 

strijd om erkenning gewonnen heeft, en zichzelf als de getrouwe weergave van de 

doxa kan opwerpen. Het is „rechte‟ of „oorspronkelijke‟ rede. Bourdieus typering 

suggereert dat de weergave echter niet zo getrouw is, maar dat de ruwe doxa nog 

wat bijgeschaafd en uitgelijnd moest worden. De doxa zelf is doorgaans niet zo 

eenduidig als de orthodoxie doet vermoeden. De orthodoxie heeft dan ook altijd 

iets van een restauratie van een onschuldiger, en zuiverder staat, die na de val uit 

het Paradijs, veroorzaakt door de ketterij van de heterodoxe opinie, terug veroverd 

moet worden. Als voorbeeld kunnen we de tegenovergestelde visies van Roger 

Scruton en Marianne Wex opvoeren omtrent de verhouding tussen man en vrouw. 

De orthodoxe visie van Scruton, mag niet-politiek correct heten en een slechte 

beurt maken in menig openbaar debat, toch sluit ze aan bij de manier waarop de 

relaties tussen man en vrouw vandaag nog vaak georganiseerd zijn. De vorm 

waarin Scruton zijn visie verkondigt is echter polemisch, en haast ondenkbaar 

zonder een sterke feministische stroming en het emancipatiedenken van de 

generatie ‟68.  Marianne Wex vertolkt de heterodoxe visie die, zoals we gezien 

hebben, de mannelijke dominantie zelfs zou willen verruilen voor een vrouwelijke 

dominantie die, naar Wex beweert en probeert aan te tonen, in de oude 

beschavingen (Griekenland, Egypte) normaal was. 

 Waar de orthodoxie kan aansluiten bij de common sense die als de tacit 

knowledge, als doxa ruim aanwezig is, daar moet de heterodoxie aansluiten bij de 

gedomineerden die hun onderdrukking niet als dusdanig ervaren, en nog „bewust 

moeten worden‟ en „geëmancipeerd‟. De orthodoxie als gestileerde doxa is echter 

geen zuivere spiegel van de doxa, maar geeft haar wel mee vorm door een 

institutionele invloed. De groepen die zich door deze, institutionele norm 

gemarginaliseerd weten, kunnen zich – zoals Wex – bewustworden van die 

dominantie, maar kunnen door die bewustwording alleen de doxa niet breken. De 

lichamelijke imagination en de instituties waarin de doxa is geobjectiveerd zijn 

namelijk niet gemakkelijk door een discourswissel te veranderen. Een politiek 

correct discours of een multicultureel discours zal als wereldvreemd ervaren 

                                                 
468  Pierre Bourdieu, OTP, p. 169. 
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worden zolang de doxische verbeelding nog wantrouwend staat tegenover 

vreemdelingen, homofilie of gender-gelijkheid. 

Als we de verbeelding begrijpen zoals Pascal imagination begrijpt, dan 

zien we de beperkingen van een filosofie van de kwade trouw, of van het 

marxistische „vals bewustzijn‟.
469

 Hoewel het idee van kwade trouw een filosofisch 

en lucide inzicht kan geven in de discrepantie tussen expliciete motieven en de 

vaak verzwegen interesse en belangen die er onderhuids in de sociale wereld 

spelen, lijkt dit idee ook gebonden aan het eerstepersoonsperspectief, althans in de 

wijze zoals het begrip op een populaire manier gehanteerd wordt. Een verwijzing 

naar „kwade trouw‟ wordt dan een machtsargument waartegen geen verweer is. 

„Dat weet je best‟, is de ultieme manier om iemand tot de orde te roepen.
470

 De 

common sense waarop een dergelijke vermaning echter terugvoert zou wel eens 

niet gedeeld kunnen worden. Als iemand de zaken oprecht anders beleeft, dan is er 

van kwade trouw wellicht geen sprake.
471

 

 De receptie en de uitwerking van Sartres mensbeeld, zowel in sommige 

voorbeelden van Sartre zelf als in Elsters rational action theory, wordt door 

Bourdieu echter met kracht tegengesproken. Het idee dat iemand zijn eigen 

mogelijkheden soeverein kan overschouwen en eventuele drempels en problemen 

in de uitvoering daarvan op voorhand reeds kan tackelen is té scholastisch. Het 

probleem is niet zozeer dat de mens naast zijn vrije, rationele bewustzijn ook nog 

een lichaam is, maar wel dat die twee een eenheid vormen, en dat het bewustzijn 

niet zuiver is, maar ook belichaamd. Het is de verbeelding die ons mogelijkheden 

voorspiegelt, maar die vanuit een contingente positie ook haar grenzen kent. De 

kelner zal wel eens wegdromen bij zijn dagtaak en denken aan een leven als niet-

kelner, maar dit heeft niet veel te maken met zijn concrete vrijheid om ook echt iets 

anders dan kelner te worden („diplomaat of journalist‟ bijvoorbeeld). Op dezelfde 

                                                 
469  Deze imagination is overigens niet te verwarren met wat we in de filosofie soms „het  

imaginaire‟ noemen, zie  Pierre Bourdieu, MP, pp. 247-248. 
470  Denk aan de manier waarop Theodore Dalrymple zijn patiënten tot de orde roept in Life at the  

Bottom. Telkens antwoordt hij zijn patiënten dat ze eigenlijk zelf weten waarom ze in de 

miserie zitten, en wat ze moeten doen om er uit te geraken (bijvoorbeeld in de essays „The 

Knife Went in‟, „Tough Love‟ en „The Rush from Judgement‟). 
471  De manier waarop Sartre de idee van kwade trouw naar voren brengt kan wel veralgemeend  

worden, maar dan alleen als de vaststelling dat ons zelfbewustzijn er weliswaar naar streeft 

om samen te vallen met een essentie, maar daar altijd in zal mislukken. Elk subject zal moeten 

leren leven met de interne spanning die er tussen zijn concrete persoon en zijn zelfbewustzijn 

is.  
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manier zijn vrouwen die zich tegenwoordig zeer goed bewust zijn van hun 

economische belang en hun gelijkwaardigheid in de maatschappij nog niet bevrijd 

van de domination masculine, een dominantie waar ze zelf door hun geloof in 

bepaalde rolverdelingen aan meewerken. Dat geloof is als illusio belichaamd en is 

diep verankerd in de imagination. Alleen een „véritable travail de contre-dressage, 

impliquant la répétition des exercices, peut, à la façon de l‟entraînement de 

l‟athlète, transformer durablement les habitus.‟
472

 

 Wat het discours betreft kan de wereld soms snel veranderen, maar de 

verzwegen doxa, de belichaamde illusio verandert maar traag en strekt zich als een 

traditie of een cultuur over de generaties uit. Zelfs een moedwillige „contre-

dressage‟ zal daar nooit helemaal vat op krijgen, hetgeen telkens opnieuw blijkt uit 

de geschiedenis van politieke systemen die zich via het onderwijs willen 

legitimeren. Sluit Bourdieu op deze manier niet aan bij het conservatisme van 

iemand als Scruton, die immers ook geneigd is om traditie en cultuur in brede zin 

als buffer tegen de politieke ideologie te beschouwen? Ja en neen. Bourdieu heeft 

als criticus van de zichzelf legitimerende macht ook de marxisten in hun utopische 

verwachtingen nooit gevolgd, juist omdat hun „vals bewustzijn‟ als ultieme vorm 

van symbolisch geweld de menselijke conditie als belichaamde illusio miskent. 

Hoewel Bourdieu de analyse deelt van de reproducerende werking van het 

onderwijs, schuilt de oplossing niet in een radicale democratisering van het 

onderwijs die alleen maar ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.
473

 Het 

probleem van het cultuurconservatisme is vergelijkbaar met dat van het populisme, 

beide denken essentialistisch over cultuur. Voor de conservatief is alleen de 

traditionele volkscultuur of een hoge cultuur authentiek. Populaire cultuur is een 

barbaarse, verworden vorm. Populisten die denken de mensen een dienst te 

bewijzen door alle vormen van populaire cultuur ook legitiem verklaren, sluiten de 

lagere klasse daarmee op in hun gedomineerde positie. Er zal immers altijd sprake 

zijn van symbolische macht, van dominante en gedomineerde posities. Deze macht 

                                                 
472  Pierre Bourdieu, MP, pp. 248. 
473  Met „radicale democratisering‟ is hier natuurlijk niet het openstellen van het hoger onderwijs  

voor alle studenten met voldoende intellectuele capaciteit bedoeld. Het gaat eerder om de 

ontwikkeling waarin het onderwijs in populaire cultuur of in straattaal gelijk wordt gesteld 

aan die in Hoge Cultuur en de algemeen beschaafde vormen van de landstaal. Bourdieu gaat 

Theodore Dalrymple dan ook voor in zijn klacht over de ideeën van William Labov (en 

hetzelfde zou gelden voor Steven Pinker). Vergelijk Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, p. 

232 en de introductie van Life at the Bottom, p. xii. 
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is eigen aan het leven in een sociale ruimte en is niet buitenspel te zetten door een 

dergelijk extreem relativisme. Bourdieu stelt tegen de essentialistische visies dat 

we levensstijlen en smaakvoorkeuren relationeel moeten bekijken, met oog voor de 

distributie ervan over de samenleving. Dan zal blijken dat legitieme smaken en 

stijlen en symbolische macht samenvallen met dominante posities die meer 

beschikken over de mogelijkheidsvoorwaarden om bijvoorbeeld een afstandelijke 

(esthetische, wetenschappelijke) blik te ontwikkelen. Uit deze vaststelling leidt 

Bourdieu de eenvoudige ethische, politieke conclusie af dat we ernaar moeten 

streven om de toegang tot de symbolische macht, tot de voorwaarden om 

bijvoorbeeld een universeel standpunt in te nemen zo breed mogelijk moeten 

maken. Hiervoor is alleen een goed en toegankelijk onderwijs waarschijnlijk niet 

genoeg. Een staat moet er ook naar streven dat de jongeren dat onderwijs zonder al 

te grote zorgen kunnen volgen. Armoede in de thuissituatie kan wat dit betreft 

afbreuk doen aan de democratisering van het onderwijs. Mutatis mutandis geldt 

dezelfde dynamiek op wereldschaal: het is nastrevenswaardig om kennis te delen 

met derdewereldlanden via studieprogramma‟s, maar eerlijke handel en 

economische ontwikkeling van arme regio‟s staan hier niet los van.
474

  

It is only when the dominated have the material and symbolic means 

of rejecting the definition of the real that is imposed on them 

through logical structures reproducing the social structures (i.e. the 

state of the power relations) and to lift the (institutionalized or 

internalized) censorships which it implies, i.e. when social 

classifications become the object and instrument of class struggle, 

that the arbitrary principles of the prevailing classification can 

appear as such and it therefore becomes necessary to undertake the 

work of conscious systematization and express rationalization which 

marks the passage from doxa to orthodoxy.
475

 

  

Het is misschien gemakkelijk om in dit fragment louter een populair-marxistische 

emancipatiegedachte te lezen, maar met alles wat we nu over Bourdieu weten, 

kunnen we niet meer blind zijn voor de spanning tussen de belichaamde kennis en 

de expliciete (politieke) opinie. Waar in het alledaagse leven de doxa bevestigd 

wordt door de participatie in de heersende orde, en de mensen op basis van een 

eventueel verschillende habitus hun plaats in die orde als vanzelfsprekend 

innemen, daar schort de expliciete opinie die omgang op. De expliciete opinie kan 

                                                 
474  Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, p. 233. 
475  Pierre Bourdieu, OTP, p. 169. 
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ook een breuk met die omgang vormen. De „natuurlijke‟ realiteit toont zich als 

arbitrair, en ook de orthodoxe legitimering verliest iets van haar universaliteit en 

toont zich als een symbolische macht die deels ook het symbolisch geweld niet 

schuwt. In het veld van de opinie kan een heterodoxe mening overigens snel aan 

terrein winnen en zich als een nieuwe orthodoxie doen gelden. Ook van de 

heterodoxie zal veel symbolisch geweld kunnen uitgaan wanneer ze de 

fundamentele arbitrariteit van de sociale orde niet onder ogen ziet en als ze weigert 

haar eigen sociale mogelijkheidsvoorwaarden te expliciteren. 

 Elke opinie verschijnt als een politieke opinie in zoverre ze de sociale 

werkelijkheid probeert te duiden. Het standpunt dat naar voren gebracht wordt zal 

altijd maar een deel van de mensen als „natuurlijk‟ voorkomen. Het gaat dan om 

mensen die min of meer dezelfde habitus hebben. 

… the strength of the prophet or political leader who mobilizes the 

group by announcing to them what they want to hear, rests on the 

dialectical relationship between authorized, authorizing language 

and the group which authorizes it and acts on its authority.
476

 

 

Wie deze dialectiek ongeanalyseerd laat, zal net als sommige denkers de 

stroperigheid van de habitus van de andersdenkenden als kwade trouw of vals 

bewustzijn kwalificeren. Het symbolisch geweld wordt miskend, hetgeen 

samengaat met zijn legitimatie. Op deze manier is bijvoorbeeld elke mislukte 

onderwijsvernieuwing te wijten aan het feit dat de vernieuwing maar half en 

halfslachtig kon worden doorgevoerd, en dat ze te lijden had onder het 

ressentiment en de sabotage van de „oude garde‟. Omgekeerd zullen 

conservatieven misschien onterecht spreken over een „kostbaar weefsel‟, waarmee 

eigenlijk het dreigement wordt uitgesproken dat elke verandering (behalve de 

verandering die men zelf voorstelt) desastreuze gevolgen kan hebben, omdat de 

sociale orde nu eenmaal zo delicaat samenhangt. We moeten die orde respecteren, 

heet het, omdat die orde organisch zo gegroeid is, en iedereen vindt er „zijn eigen 

plaats‟ in, „ta heautou, comme disait Platon, acceptant d‟être ce qu‟ils ont à être.‟
477

    

 Ook Bourdieu maakt soms een conservatieve indruk, wanneer hij 

bijvoorbeeld Durkheims „conformisme logique‟ onderschrijft. Dit conformisme is 

gebaseerd op impliciete classificatieschema‟s die er voor zorgen dat mensen zich 

                                                 
476  Ibidem, p. 171. 
477  Pierre Bourdieu, LD, p. 549. 
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inderdaad „op hun plek‟ voelen in de sociale orde, en dat ze hun aspiraties 

automatisch aanpassen of hebben aangepast aan hun mogelijkheden. Voor vrouwen 

die thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, geldt misschien dat ze zich niet 

onderdrukt voelen, net zomin als gesluierde vrouwen dat vandaag de dag hoeven te 

ervaren. Wel zullen ze de druk voelen van de publieke opinie, net zoals vrouwen 

die lang wachten om een gezin te stichten sociale druk kunnen voelen. Als 

Bourdieu echter erkent dat er een sociale verstandhouding kan bestaan, met een 

daarbij horende habitus die maakt dat mensen zich op hun plaats voelen, dan is dat 

niet direct een orthodoxe, conservatieve legitimering van de sociale orde, die 

eigenlijk voorschrijft dat mensen zich aan die plaats moeten houden.  

Het conservatisme van Bourdieu is echter geen conservatisme als dat van 

Scruton of Dalrymple. Voor Scruton en Dalrymple komt elk verzet tegen de 

(ortho)doxa die zij als meest natuurlijk voorstellen, voort uit een onrealistische 

voorstelling van zaken, een onvolwassen zucht naar revolte of een tragische vorm 

van kwade trouw en zelfbegoocheling.  De socioloog Bourdieu heeft echter de 

mogelijkheid om ook met het eigen fenomenologische standpunt te breken en de 

verschillende posities in het veld van opinies en argumenten te overzien. Dat maakt 

dat hij niet blind is voor de sociale voorwaarden die de conservatieve positie van 

Scruton en Dalrymple mogelijk maken (en tevens ook de positie van hun 

alternatieve of progressieve criticasters). Bourdieu gelooft dat de opschorting van 

het eigen oordeel geen „rush from judgement‟ is, maar dat ze uiteindelijk tot een 

objectiever oordeel kan leiden. De conservatieve kritiek zal – met rede – dit alles-

overschouwende denken als totalitair laken. Is de view-from-nowhere bovendien 

geen nieuwe, universaliserende illusie? Bourdieu stelt echter dat je deze positie niet 

zelfgenoegzaam kunt innemen, maar dat het altijd een streven naar objectiviteit 

blijft. Ook vergt het wetenschappelijke arbeid om deze positie in te nemen: je doet 

dat methodisch en geïnformeerd door statistisch onderzoek, en tenslotte is het 

eerder collectieve dan individuele arbeid. Wie zo‟n blik op de symbolische en 

sociale ruimte creëert zal oog hebben voor de sociale mogelijkheidsvoorwaarden 

voor bepaalde standpunten, en ook voor de spanningen die er tussen de 

gezichtspunten onderling kunnen bestaan. Betekent dit dat elk standpunt door een 

specifieke habitus gelegitimeerd wordt en dat mensen zichzelf geen rad voor ogen 

kunnen draaien omdat het altijd de persoonlijke geschiedenis is en de specifieke 

sociale positie die het eigen standpunt tot een „natuurlijk‟ standpunt maken? Neen, 
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er kan sprake zijn van kwade trouw, maar een beroep daarop verliest wel wat van 

zijn superieure zekerheid. Het beroep op „kwade trouw‟ blijkt soms een vorm van 

symbolisch geweld te zijn. Vanuit een dominante positie wordt afgekondigd wat 

waar, goed en schoon is, zonder dat de mensen die door die visie gekleineerd 

worden daar verweer tegen hebben. 

 Bourdieu tracht de symbolische en sociale ruimte uit te tekenen als een 

krachtenveld waarin mensen zich bewegen. Dat mensen zich in zo‟n krachtenveld 

bevinden maakt ze niet tot willoze subjecten, ze blijven strategieën ontwikkelen om 

hun situatie zo gunstig mogelijk te maken. Het gaat daarbij niet alleen om geldelijk 

kapitaal, maar ook – en belangrijker – om symbolisch kapitaal: de goede naam of 

het prestige dat men geniet. Zolang de maatschappelijke orde tamelijk stabiel is, zal 

een gedomineerde groep zich schikken naar die orde en zullen vrouwen 

bijvoorbeeld de „mannelijke blik‟ interioriseren, zodat ze zichzelf zien „als wezens 

die bekeken worden.‟
478

 Ze kunnen binnen deze constellatie het vrouwelijke 

cultiveren en er hun eigenwaarde aan ontlenen. Op het moment echter dat er in de 

maatschappelijke orde verschuivingen optreden, bijvoorbeeld door een verhoogd 

algemeen opleidingsniveau en de economische onafhankelijkheid die voortkomt uit 

de intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt, kunnen de heersende verhoudingen en 

de daarbij horende houdingen hun vanzelfsprekendheid verliezen. Een vrouw zal 

de mannelijke dominantie als onrechtvaardig en onderdrukkend ervaren. Dit hoeft 

wederom niet voor alle vrouwen te gelden, maar zal afhankelijk zijn van de positie 

die een specifieke vrouw in de sociale ruimte inneemt en de mogelijkheden die die 

positie haar biedt. Zo zal een vrouw met een nog vrij traditionele levensloop 

misschien niet veel op hebben met de emancipatiebeweging. Niet omdat ze het uit 

welbegrepen eigenbelang beter zou vinden om vast te houden aan het traditionele 

rolpatroon, maar omdat ze de verontwaardiging van de feminist gewoon niet 

voelt.
479

 De belichaming van de habitus maakt dat vrouwen met een verschillende 

                                                 
478  John Berger, Anders zien, p. 47. Geciteerd door Mark Schaevers die in Heibel een interessante  

bespreking geeft van het werk van Marianne Wex getiteld „De onderdrukking van het vlees‟. 
479  Uiteindelijk zal de traditionele vrouw wel indirect de gevolgen ondervinden van de  

emancipatiebeweging. Op het moment dat de publieke opinie immers kantelt en steeds meer 

mensen overtuigd zijn van de economische noodzaak van de bijdrage van vrouwen in het 

arbeidsproces, dan wordt een keuze voor een traditionele rolverdeling minder 

vanzelfsprekend. De mogelijke spanning tussen heersende verwachtingen en belichaamde 

habitus uit zich niet zelden in ressentiment. Dat kan zowel voorkomen aan de kant van de 

huisvrouw die de druk om te gaan werken of het misprijzen van werkende vrouwen voelt, als 

aan de kant van de werkende vrouw die voelt dat ze tekortschiet ten aanzien van het gezin en 
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levensloop elkaar niet zullen verstaan, noch kunnen overtuigen. Zonder dat ze het 

„grootste nut‟ voor zichzelf voor ogen hebben reageren ze vanuit hun eigen habitus 

wel op een manier die de belangen van de eigen positie het beste dient. In deze zin 

werkt een belichaamde habitus dan ook veel economischer dan een rational action 

theory. 

 De habitus is als systeem van disposities economischer, omdat hij als in 

een reflex alle reële mogelijkheden afweegt, zonder een expliciete en in principe 

oneindige berekening met weging van de verschillende factoren te moeten maken 

die werkelijk rationeel handelen zou veronderstellen. Als we het economisch 

handelen, waarbij de transacties in geld zijn uitgedrukt „economischer‟ noemen, 

dan is dat volgens Bourdieu slechts waar „dans la mesure où elle permet de faire 

l‟économie du travail de construction symbolique tendant objectivement à 

dissimuler la vérité objective de la pratique.‟
480

 Wanneer we ons handelen in een 

economische geldwaarde uitdrukken, dan kunnen we de arbeid achterwege laten 

waarmee we de symbolische waarde van dat handelen hoog moeten houden. Vaak 

vergt die arbeid een langdurige en intensieve investering, terwijl de geldelijke 

ruilwaarde het mogelijk maakt om los van die investering, of met een minimale 

investering te handelen.
481

 

 

Het voorbeeld van de verschillende houdingen van mannen en vrouwen en de 

verhouding tussen mannen en vrouwen onderling mag verhelderend zijn om de 

lichamelijke inprenting te illustreren, maar volgens Bourdieu is dit genderverschil 

niet fundamenteler dan de habitus, het principe volgens welke de sociale en 

symbolische wereld is ingedeeld.
482

 We vormen onze identiteit als man of als 

vrouw slechts in een wereld die ook een specifiek sociale en symbolische ruimte is. 

In zekere zin is de eerste vorming van de habitus dus gelijkoorspronkelijk met de 

vorming van een seksuele identiteit, en de persoon zal in een gediversifieerde 

samenleving altijd binnen die sociale en symbolische ruimte gezien worden. Hij of 

                                                                                                                            
het huishouden dat ze ondanks de gelijke taakverdeling nog steeds eerder als haar 

verantwoordelijkheid ervaart. 
480  Pierre Bourdieu, „L‟économie des biens symboliques‟, in Idem, Raisons pratiques, p. 186. 
481  Denk aan de moderne metselaar in Algerije die de couscousmaaltijd liever in geld uitbetaald  

krijgt (zie hoofdstuk 2, §2.1, pp. 82-83). In deze beperkte zin is de economische transactie 

efficiënter dan de symbolische.  
482  Pierre Bourdieu, LSP, pp.132-134, waar hij reageert op de psychoanalyse van Melanie Klein,  

die het genderverschil een veel prominentere rol toekent. 
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zij zal zich telkens geclassificeerd weten volgens het principe van de sociale 

ruimte, net zozeer als hij of zij als man of vrouw een positie inneemt. 

… dans une société divisée en classes, tous les produits d‟un agent 

déterminé parlent inséparablement et simultanément, par une 

surdétermination essentielle, de sa classe (ou, plus précisément, de 

sa position dans la structure sociale et de sa trajectoire, ascendante 

ou descendante), et de son corps, ou, plus précisément, de toutes les 

propriétés, toujours socialement qualifiées, dont celui-ci est porteur, 

propriétés sexuelles bien sûr, mais aussi physiques, louées, comme 

la force ou la beauté, ou stigmatisées.
483

 

 

Juist de exclusieve aandacht voor een genderverschil of voor de etnisch-culturele 

verschillen die er in een samenleving aanwezig kunnen zijn, maakt dat de sociale 

en symbolische ruimte buiten beschouwing blijft. De suggestie is vaak dat het 

genderverschil of het culturele verschil eigenlijk fundamenteler is dan het verschil 

in de positie die men in de sociale ruimte inneemt. In het pluralisme dat men 

verdedigt kan iedereen binnen zijn groep (binnen zijn „regime of value‟) erkenning 

vinden en kan men zelfs burger zijn van verschillende waardesystemen. Dit heeft 

ontegensprekelijk het voordeel dat iedereen ogenschijnlijk gewaardeerd kan 

worden en niemand expliciet misprezen wordt.
484

 Het is echter de vraag of deze 

voorstelling het symbolisch geweld aanwezig in de maatschappij niet gewoon 

miskent.  

Voor Bourdieu hebben fundamentele verschillen als sekse, taal en cultuur 

maar betekenis in het geheel van wat hij de sociale en symbolische ruimte noemt. 

De structuur van die ruimte wordt bepaald door de kapitaalsverdeling in de 

samenleving, en die is zowel in economische als in „culturele‟ zin niet gelijk. 

Naarmate mensen meer geld en opleiding hebben, zullen ze in onze maatschappijen 

dominantere posities innemen. Binnen de dominante klasse voert het geldkapitaal 

uiteindelijk de bovenhand als het om de concrete macht gaat. De „culturele‟ fractie 

van deze klasse moet buigen voor de gezeten macht. De gespannen relatie tussen 

                                                 
483  Ibidem, p. 134. 
484  Een sprekend voorbeeld van deze houding zien we terug in de studies die er in de  

cultuursociologie zijn gedaan naar „culturele omnivoriteit‟. Het model van Bourdieu, waarin 

het onderscheid tussen hoge en lage cultuur gepaard wordt aan maatschappelijk dominante en 

gedomineerde posities wordt bijvoorbeeld in Accounting for Tastes verworpen en vervangen 

door het „neutrale‟ onderscheid tussen een „inclusieve‟ en een eerder „beperkte‟ 

smaakvoorkeur. Zie Tony Bennett, Michael Emmison & John Frow, Accounting for Tastes. 

Australian Everyday Cultures, pp. 249 e.v. 
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deze twee fracties komt emblematisch naar voren in de relatie tussen de avant-

garde en de bourgeoisie. De dominante fractie zal overwegend meer affiniteit met 

een rechtse politiek hebben, en het orthodoxe discours dat ze uitdraagt zal 

„realistisch‟ zijn. De gedomineerde, „intellectuele‟ fractie verdedigt tegen die 

orthodoxie de vaak emancipatorische heterodoxie die aansluit bij een linkse 

politieke overtuiging.
485

 

Een overeenkomstige positie in de sociale ruimte zal gepaard gaan met een 

gelijkaardige habitus. Er wordt in dit licht al snel gesproken van een 

„klassenhabitus‟, ook door Bourdieu. We leven echter niet in een strikt afgelijnde 

klassenmaatschappij, en de habitus moeten we dan ook eerder opvatten als een 

„latente klasse‟. We moeten ons niet direct verwachten aan een klassenstrijd waarin 

de ene habitus-groep als een reële klasse lijnrecht tegenover de andere staat.
486

 

Deze latente klassen geven echter wel aan waar we, door een overeenkomstige 

habitus, een zekere affiniteit tussen verschillende mensen kunnen verwachten. Die 

affiniteit zien we bijvoorbeeld weerspiegeld in de partnerkeuze op een vrije 

huwelijksmarkt. Zoals we van Goethe weten trouwen mensen op basis van 

Wahlverwantschaften, op basis van overeenkomst in habitus. Als we rekening 

houden met het volume, de samenstelling en de geschiedenis van het kapitaal van 

een persoon (zowel de afkomst als het afgelegde traject), dan zullen we vanuit de 

habitus een goede voorspelling kunnen maken voor wat betreft de levensstijl en de 

smaakvoorkeur. In die habitus leren we ook het standpunt kennen van waaruit 

iemand de wereld ziet, het „point de vision et division‟. Het traject en de 

geschiedenis van het kapitaal, die samen eigenlijk de sociale mobiliteit uitmaken, 

verklaren de interne spanning die iemand kan ervaren. De prijs die er voor de 

sociale mobiliteit betaald moet worden, kan er bijvoorbeeld in bestaan dat een oude 

habituele neiging gecensureerd moet worden, omdat ze ongepast is in de nieuwe 

sociale omgeving.
487

 

                                                 
485  Het is in La distinction dat Bourdieu de sociale ruimte uittekent. In Raisons pratiques, op p.  

21, vinden we een gereduceerd en overzichtelijk schema van deze ruimte, waarin naast het 

globale kapitaalvolume en de interne verdeling van dat kapitaal (de verhouding tussen 

economisch en cultureel kapitaal) ook de politieke oriëntatie is weergegeven. In La distinction 

(grafiek 5 en 6, pp. 140-141) leren we dat het eigenlijk om „un espace à trois dimensions‟ gaat 

(pp. 128 e.v.). Bepalend zijn niet alleen (1) het globale kapitaalsvolume en (2) de interne 

verhouding van cultureel en economisch kapitaal, maar ook (3) de geschiedenis van dat 

kapitaal, grofweg uitgedrukt in de scholingsgraad van de vader.  
486  Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, p. 25. 
487  Bourdieu spreekt in de socio-analyse van zichzelf over een habitus-clivé, zoals we zagen  
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Wat we vanuit de habituele gesitueerdheid ook kunnen begrijpen is hoe symbolisch 

geweld een haast onvermijdelijk gegeven is in een moderne samenleving. De 

discussies over culturele en andere verschillen versluieren eigenlijk de bron van dit 

geweld die gelegen is in het feit dat verschillende groepen in een samenleving 

onderling juist wel op elkaar betrokken zijn en dat iedereen noodzakelijkerwijze 

onderworpen is aan de wetten van dezelfde staatsinrichting. Die staat is niet alleen 

voorwaardenscheppend, maar bepaalt via zijn instellingen en de al dan niet 

geslaagde identificatie van de burgers met die instellingen (zoals bijvoorbeeld het 

onderwijs) ook in hoeverre iemand zal „slagen‟ in het leven of niet. Het is 

ondenkbaar om de symbolische macht op zich te willen breken en ongedaan te 

maken. Wie een klasseloze maatschappij wil oprichten eindigt volgens Bourdieu 

toch met een nieuwe variant van het oude model.
488

 Wel maakt de sociale analyse 

het mogelijk om perverse vormen van symbolische macht, wat we symbolisch 

geweld kunnen noemen, te analyseren en aan de kaak te stellen. 

 

De socioloog Bourdieu geeft ons een schematische weergave van de sociale en 

symbolische ruimte die confronterend kan zijn omdat we in die weergave zelf ook 

geklasseerd worden. Onze spontane voorkeuren blijken plots in een patroon te 

vallen en lijken gedetermineerd. De felle kritiek die het werk van Bourdieu te 

verduren heeft gekregen heeft niet zelden met dit vermeende determinisme te 

maken of met de pessimistische conclusies die er uit volgen. Wie de habitus echter 

als generatief principe begrijpt, dat „flou en vaag‟ blijft, die realiseert zich dat we 

weliswaar regelmatigheden in het gedrag van mensen kunnen herkennen, maar dat 

we dat gedrag nooit mechanistisch zullen kunnen voorspellen. Deze positie maakt 

het werk van Bourdieu volgens Jacques Bouveresse voor sommigen zo moeilijk te 

verteren. Bourdieu heeft met Wittgenstein namelijk ingezien dat de 

onweerstaanbare neiging om achter alles een mechanisme, een regel te zoeken ons 

slechts een illusoir begrip kan geven. „Une bonne partie de la résistance que l‟on 

oppose aux idées de Bourdieu provient non pas, comme on pourrait le croire, de 

l‟hostilité au mécanisme, mais de la tendance à croire que nous comprendrions la 

                                                                                                                            
(Excursus 1, p. 118). 

488  Pierre Bourdieu, „La variation “Soviétique” et le capital politique‟, Raisons pratiques, pp. 31- 

35. 
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société si nous réussissions en quelque sorte à voir la machinerie sociale en 

action.‟
489

 

 

        

                                                 
489  Jacques Bouveresse, „Règles, dispositions & habitus‟, in Bourdieu, savant & politique, p. 162. 
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TOT BESLUIT 

 

 

Habitus en symbolisch geweld 

 

In deze verhandeling heb ik het begrip habitus in het werk van Bourdieu verkend. 

Het begrip speelt in zijn werk een zeer belangrijke rol omdat het de wijsgerig-

antropologische spil is waarrond de sociologie van Bourdieu draait. Alle andere 

bekende concepten zoals de verschillende vormen van kapitaal, de veldtheorie, wat 

Bourdieu schrijft over dominantie en symbolische macht, kunnen we maar 

begrijpen in het licht van de habitus. Het is ook maar met een concept als habitus 

dat de sociologie van Bourdieu een samenhangend geheel vormt en dat hij tot de 

„grootmeesters‟ van de nog niet zo heel oude geschiedenis van de sociologie kan 

worden gerekend. 

In de loop van deze verhandeling hebben we gezien hoe de habitus een 

belangrijke rol speelt in de verschillende domeinen die het werk van Bourdieu 

bestrijkt en in de verschillende discussies die hij aangaat met filosofen en 

filosofische posities. Als een „gestructureerde en structurerende structuur‟ vormt de 

habitus voor Bourdieu precies die schakel die de aloude filosofische antinomie 

tussen subjectivisme en objectivisme moet opheffen. In een tekst die Bourdieu eind 

jaren zeventig schreef toen hij volop met de theoretische kern van zijn werk bezig 

was, zoals die in die jaren in Outline of a Theory of Practice steeds vastere vorm 

kreeg, geeft hij die posities nog eens duidelijk schematisch weer.
490

 Het 

„symbolische‟, de technische term die in de filosofie gebruikt wordt om het 

algemene domein van de „betekenis‟ aan te duiden, wordt in verschillende 

filosofische tradities behandeld. Die onderscheiden tradities worden door Bourdieu 

in het concept habitus weer samen gedacht, omdat ze in werkelijkheid ook niet te 

scheiden zijn.  

De eerste traditie benadrukt de modus operandi van de betekenisvorming. 

De subjectieve structuren geven de wereld vorm. Een benadering die we kennen uit 

de filosofie van met name Kant en later bijvoorbeeld van Cassirer. Het subject valt 

samen met de „symbolische vormen‟ die actief vorm geven aan een wereld die we 

                                                 
490  Pierre Bourdieu, „Sur le pouvoir symbolique‟, Annales 32, nr. 3, 1977, vertaald als „On 

symbolic power‟ voor de bundel Language and Symbolic Power, 1991, p. 165. 
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alleen kunnen kennen door die symbolische vormen. Deze vormen mogen 

universeel zijn of historisch bepaald, maar steeds kan er maar over objectieve 

betekenis gesproken worden als er een consensus is tussen verschillende subjecten 

die de wereld doorheen bepaalde interne structuren begrijpen en vormgeven. 

Hoewel de symbolische vormen in de klassieke filosofische systemen altijd 

„algemeen‟ zijn en het psychisch-subjectieve niveau overstijgen, hetzij logisch 

zoals bij Kant of eerder linguïstisch-cultureel zoals bijvoorbeeld in de Sapir-Whorf 

hypothese, loopt deze nadruk op het subject in de betekenisstichting wanneer het 

sociale en historische karakter van de symbolische vormen wordt miskend in 

extremis uit op een solipsime. De praktisch-existentiële vorm van deze positie is 

het imaginair subjectivisme dat Bourdieu in de positie van Sartre fel bekritiseert. 

De absolute vrijheid die het subject zou hebben om zijn leven vorm te geven, lijkt 

dan zelfs losgekomen te zijn van de reële mogelijkheden die zich in de wereld 

aandienen. De verbeelding kan oneindige mogelijkheden voorspiegelen, waar het 

subject slechts met een vrij wilsbesluit in hoeft mee te gaan. De autonomie die dit 

oplevert is in de uitwerking van Elster slechts een autonomie van de preferentie. 

Maar laat nu juist die subjectieve preferentie veel sterker heteronoom 

gestructureerd zijn dan we doorgaans denken, hetgeen Jon Elster in zijn aandacht 

voor verslavingsproblematiek overigens ook onder ogen ziet. 

De tweede traditie richt zich op het opus operatum. Er bestaat altijd al een 

grotere gestructureerde structuur waar we deel van uitmaken en die de voorwaarde 

is om als subject zelf mee vorm te geven aan de wereld. Deze objectieve structuren 

zoals we die in de lijn van Hegel en Saussure vinden, transcenderen het 

productieve aspect van het subjectieve bewustzijn. Emblematisch is het voorbeeld 

van de taal, de langue die bij Saussure de parole altijd logisch vooraf lijkt te gaan. 

Wie deze overstijgende structuur echter te sterk benadrukt, verliest uit het oog dat 

deze structuur altijd gevormd wordt door de verzamelde feitelijke gebruiken die we 

in teken-interacties terugvinden. In plaats van een voorafgaandelijke langue die 

alle betekenis van de parole determineert, is er ook sprake van een taalgebruik 

(parole) dat inslijt en deel gaat uitmaken van wat als langue gezien wordt. Hoewel 

Bourdieu zijn centrale concept habitus aan Panofsky te danken heeft, maakt 

Panofsky een soortgelijke fout in zijn iconologische theorie, waar hij alle 

iconografische betekenis uit probeert af te leiden. In deze verhandeling hebben we 

de kritiek van Bourdieu op Lévi-Strauss toegelicht, die voor Bourdieu 
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paradigmatisch is voor de te grote nadruk op de diepe structuur die in diens 

antropologie wordt blootgelegd, maar waarbij de oppervlakkige en praktische 

logica die mensen in hun dagelijks handelen volgen uit het oog verloren wordt. De 

wederkerige relatie tussen parole en langue, tussen iconologie en iconografie, 

tussen tekengebruik en semiologie verdwijnt op de achtergrond in een theorie die 

teveel de gerealiseerde structuur benadrukt.  

Beide tradities dragen met hun nadruk op een structurerende structuur en 

een gestructureerde structuur bij tot de kenleer. Hoe de wereld aan ons verschijnt 

en hoe we daar objectief over kunnen spreken is enerzijds afhankelijk van de 

symbolische vormen die in elk subject ingeschreven zijn, en anderzijds van de 

gerealiseerde structuur waarin die subjecten opgenomen zijn en die de voorwaarde 

vormt voor de communicatie die er tussen subjecten plaatsvindt. Bourdieu tracht 

met de habitus deze twee tradities in één beweging te denken, ontevreden als hij is 

met een al te subjectivistisch en een al te objectivistisch standpunt. Er zijn voor 

deze middenpositie in zijn ogen al eerder aanzetten geweest, namelijk in het werk 

van Durkheim en Mauss. Zij beschouwden de classificatieschema‟s die we 

gebruiken om de wereld te ordenen als sociale feiten, en het is op deze manier dat 

we de habitus als een „structurerende, gestructureerde structuur‟ moeten begrijpen. 

De habitus is een structuur waardoor de wereld ons op een bepaalde manier 

verschijnt, en wij treden die wereld dus als een actief classificerend subject 

tegemoet. Tegelijkertijd classificeren we onszelf door de manier waarop we 

classificeren, omdat we zelf namelijk zijn opgenomen in een grotere structuur, een 

wereld, waarin we een plaats hebben en waarin we een positie innemen ten 

opzichte van andere mogelijke classificatieschema‟s. Onze levensstijl is de 

manifestatie van de habitus, de veruitwendiging van het principe van waaruit we de 

wereld tegemoet treden en hoe we de wereld indelen en beschouwen. 

We begonnen deze verhandeling met een hoofdstuk over de bekende 

analyse die Wittgenstein geeft van het volgen van een regel. In zijn argumentatie 

tegen de mogelijkheid van een privétaal toont Wittgenstein ons hoe onze manier 

van classificeren zonder enige definitieve grond is, en net als ons praktisch 

handelen uiteindelijk slechts gerechtvaardigd kan worden door het feit dat we nu 

eenmaal zo handelen zoals we handelen, uitgaande van de geplogenheden die 

binnen een bepaald kader zinvol zijn. Wie niet binnen dat kader handelt, kan 

onmogelijk de zin van de handeling vatten of begrijpen dat een bepaalde uitspraak 
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zinvol is en een andere niet. Wittgenstein gebruikte sporadisch voor dat kader de 

benaming „levensvorm‟, en we kunnen ons afvragen hoe we die term precies 

moeten begrijpen. Het lijkt duidelijk dat dieren uitgesloten zijn uit onze 

levensvorm en dat zij geen deel kunnen uitmaken van ons betekeniskader. Ze 

zullen ons niet begrijpen, en omgekeerd begrijpen wij hen niet. Onderscheidingen 

die voor ons van levensbelang zijn, betekenen niets in de ogen van een hond. Dit 

voorbeeld is even vanzelfsprekend als radicaal. Wanneer we in deze verhandeling 

de habitus als levensvorm hebben benaderd, dan richtten we ons wellicht op heel 

wat minder dramatische verschillen tussen mensen onderling. Zo kunnen ook 

andere mensen uitgesloten zijn uit onze levensvorm. Niet alleen gaat dat om andere 

culturen, waar we soms maar met zeer veel moeite het begin van een vertaalslag 

kunnen maken, maar het gaat ook om „oude‟ culturen, waar we eigenlijk in rechte 

lijn van afstammen, maar waartoe in de loop der tijd de afstand toch te groot is 

geworden om nog te begrijpen wat hen bezighield, en waarom bepaalde zaken die 

voor ons verwerpelijk zijn voor hen vanzelfsprekend waren en omgekeerd.   

„Levensvormen‟ kunnen we ook begrijpen als „levenssferen‟, als praktijken 

waarbinnen bepaalde onderscheidingen van belang zijn, maar die oninzichtelijk 

zijn voor mensen die niet participeren in die levenssfeer. Religie lijkt een evident 

voorbeeld. De praktijken en rituelen van een bepaalde godsdienst komen de 

buitenstaander meestal als triviaal en arbitrair voor, terwijl er voor de 

geloofsgenoot een duidelijke noodwendigheid en zinvolheid van uitgaat. De 

rituelen zijn precies zo als ze moeten zijn, zonder dat de gelovige overigens kan 

zeggen wat ze precies betekenen en waarom ze precies zo zijn zoals ze zijn. Het 

antwoord in laatste instantie – vaak nadat alle eerste verklaringen en redengevingen 

zijn uitgeput – is ook hier dat „we nu eenmaal zo handelen als we handelen‟. 

(Tevens één van de redenen waarom de grote geopenbaarde godsdiensten het altijd 

zo moeilijk hebben gehad om oude gebruiken en volksgeloof uit de nieuwe praxis 

te bannen; ook de nieuwe openbaring, de nieuwe regel moet immers aansluiten en 

gehoor vinden bij een voorgaande „regel‟, die een impliciete zinvolheid heeft die 

zich door een nieuwe openbaring misschien laat bijsturen of opnieuw kaderen, 

maar zich niet snel laat verbieden.) 

Omdat de manier van classificeren of de manier van reageren in een 

gegeven situatie zo natuurlijk is, zo gewoon, geven we onszelf ook onwillekeurig 

te kennen als iemand die deelheeft aan een bepaalde habitus. De habitus als sociale 
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classificatievorm classificeert in eerste instantie ook de persoon zelf. In de modus 

operandi komt het opus operatum naar voor, en dit is, zo weten we van 

Wittgenstein, noodzakelijkerwijze een sociale aangelegenheid, omdat we de regels 

die we in de classificatie volgen zelf niet kunnen rechtvaardigen. Er moet dus altijd 

een sociale consensus zijn om onze betekenis te steunen.  

De classificatieschema‟s, de regels die we volgen, vormen zich in ons door 

een proces van opvoeding en inprenting. Dit proces voltrekt zich gedurende een 

eerste vormingsperiode in de opvoeding, binnen het gezin, de kleine sociale 

eenheid waar we deel van uitmaken, en met de eerder beperkte sociale horizon die 

we daar hebben. De sociale omstandigheden wegen door op de manier hoe we 

gevormd worden, en dat zal in een complexe samenleving als de onze dan ook een 

divers effect hebben.  

Het onderwijs is een tweede belangrijke vormingsperiode, die 

onmiskenbaar gericht is op een ander integrerend doel. Niet de familie staat nu 

centraal, maar de samenleving. Alle leden van een samenleving worden verplicht 

zich te vormen naar een officieel wereldbeeld, waar ondanks de vrijheid van 

onderwijs via allerlei procedurevereisten de staat toch de hand in kan hebben en 

kan bijsturen waar nodig. Er ontstaat in de vorming van een habitus op deze manier 

wat Bourdieu een doxa noemt: we nemen de wereld waar langs de 

classificatieschema‟s die op consensus berusten, zonder dat we die schema‟s nog 

als een consensus ervaren. Het is onze waarneming die ons als natuurlijk voorkomt, 

als de enige bron van waarheid en objectiviteit, maar die in wezen gestroomlijnd is.  

Het is evident dat de kinderen uit families die zich van meet af aan al 

sterker met die doxa identificeren ook op school bevestigd zullen worden en zich 

zelfzekerder zullen voelen dan kinderen uit families die een grotere afstand tot de 

officiële doxa hebben. Dit is misschien moeilijk voorstelbaar voor de exacte 

vakken, waarin wiskundige regels geen alternatieven toelaten, maar als we 

bijvoorbeeld naar het taalonderwijs kijken is dit des te duidelijker. Wat in bepaalde 

kringen voor heel normaal taalgebruik doorgaat, wordt op school afgestraft en als 

vulgair of ronduit foutief misprezen. De relatie die we in alle ontwikkelde landen 

terugzien tussen de verschillende dialecten en de officiële landstaal is er een van 

geïnstitutionaliseerde normalisering, waar geen of nauwelijks goede gronden voor 

te geven zijn, maar die onmiskenbaar leidt tot sociale stigmatisering van de 

dialectsprekers. Door het onderwijs wordt de officiële taal eigenlijk als de meest 
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natuurlijke naar voor geschoven en wordt het dialect als een afwijkende 

vervorming van de taal voorgesteld of in het beste geval als een rudimentaire vorm 

die net als primitieve kunst zijn charmes heeft, maar die we toch moeilijk als een 

beschaafd medium kunnen gebruiken. Ons oor wordt op school gevormd, en we 

erkennen onwillekeurig de beschaafde uitspraak als legitiem; We erkennen de 

beschaafde uitspraak ook als we er tegen revolteren door buiten de uren moedwillig 

„plat‟ te praten.  

Bourdieu heeft met het begrip habitus een bijdrage geleverd aan de kenleer 

die bewust de spanning denkt tussen het actieve moment van het categoriserende 

subject en het passieve moment van het vooraf gestructureerde subject dat is 

opgenomen in een orde van classificaties. De twee tradities worden in de habitus 

tegelijkertijd gedacht. Met het voorbeeld van het onderwijs raken we echter ook 

aan een derde traditie die pertinent in het werk van Bourdieu aanwezig is, en dat is 

de sociologische lijn van Marx en Weber. Zij zien in de symbolische classificering 

altijd ook een machtsstrijd aan het werk, namelijk de strijd om de doxa te 

definiëren, om de legitieme voorstellingswijze van de wereld te bepalen. Wie het 

onderwijs in handen heeft, zo zou je kunnen zeggen, die kan de arbitraire grens 

tussen beschaafd Nederlands en dialect verleggen. Het hoeft geen betoog dat dit 

niet per decreet met een enkele onderwijsvernieuwing door te voeren is. Wel 

verklaart het deels waarom de discussies rond onderwijsvernieuwingen steeds zo 

hoog oplopen en wat er op het spel staat. 

Waar in de eerste twee tradities de symbolische orde nog als een neutrale 

classificering beschouwd wordt, als de structuur van de wereld zoals ze door 

iedereen objectief beschouwd wordt, daar toont de derde traditie hoe er een 

politieke dimensie aan de symbolische orde kan kleven. In tegenstelling tot de min 

of meer organisch gegroeide mythes en de talen waarin het vigerende 

classificatiesysteem gestalte krijgt, dient een ideologie bijvoorbeeld een 

welbepaald doel en een welbepaald belang. Het zijn relatief kleine groepen 

specialisten die een ideologie als classificatieschema, als wereldbeeld ontwerpen en 

met die ideologie dingen naar het monopolie op de politieke legitieme macht.  

In deze machtsstrijd staat niet zozeer de doxa, de normale manier van 

waarnemen op het spel, maar vooral de orthodoxie, de manier hoe de werkelijkheid 

waargenomen zou moeten worden. Dit soort orthodoxie heeft meestal utopische 

trekjes en impliceert dan ook „symbolisch geweld‟ dat uitgeoefend wordt op 
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gedomineerde groepen die zich niet kunnen of willen aanpassen aan het gestelde 

ideaal. We lijken in de voorstelling van Bourdieu dus op zijn minst op twee 

plaatsen of op twee niveaus  te maken te hebben met symbolische macht of 

symbolische dominantie. Het eerste niveau is dat van de doxa, het verzwegen 

„objectieve‟ wereldbeeld, dat zichzelf als consensus miskent en zich als louter 

natuurlijk, zintuiglijk niveau aandient. Het tweede niveau is dat van de 

geëxpliciteerde orthodoxie, die een politiek-ideologische dominantie installeert en 

als „symbolisch geweld‟ een duidelijk negatieve connotatie heeft. 

Bourdieu geeft deze twee niveau‟s een verschillende plaats in zijn 

schematische voorstelling van de drie tradities in de symbolische filosofie. Dit zou 

de indruk kunnen wekken dat we van een „goede‟ en een „slechte‟ symbolische 

macht gewag kunnen maken; van een noodzakelijke en een gecorrumpeerde. Heel 

duidelijk te onderscheiden zijn deze twee niveaus in werkelijkheid echter nooit, en 

dat komt omdat een orthodoxie altijd zal voortwerken op een doxa, omdat in de 

structuur van de doxa ook altijd de aanzet tot orthodoxie besloten ligt. Zowel 

heterodoxie als orthodoxie moeten binnen het veld waarin ze elkaar kunnen 

bestrijden immers de verzwegen doxa erkennen, omdat ze anders totaal 

betekenisloos voor elkaar zouden zijn.  

Tous ceux qui sont engagés dans le champ, tenants de la orthodoxie 

ou de l‟hétérodoxie, ont en commun l‟adhésion tacite à la même 

doxa qui rend possible leur concurrence et lui assigne sa limite.
491

 

 

Omgekeerd kunnen nieuwe, expliciete gebruiken en classificaties, juist door het 

lichamelijke karakter van de habitus ingeprent worden en deel uit gaan maken van 

de doxa. Een van de belangrijke conclusies die we uit de bestudering van het 

concept habitus kunnen trekken is bovendien dat het – in weerwil van een oude 

strijd van de filosofie – zonder doxa niet gaat. We zullen nooit vrij zijn van 

symbolische macht, en dat gaat potentieel ook steeds gepaard met symbolisch 

geweld. 

 

                                                 
491  Pierre Bourdieu, MP, p. 147. 
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Noodzakelijke illusio 

 

Een woord dat in de Méditations pascaliennes zeer dicht tegen het concept doxa 

aanligt is illusio. Doxa laat zich nog in de gnoseologische orde van classificaties als 

„een wereldbeeld‟ lezen, maar illusio is een term die duidt op het feit dat we 

opgenomen zijn in een bepaalde wereld, en dat we op een praktische manier 

geëngageerd zijn in die wereld. Dat kan alleen omdat we die wereld niet meer als 

een representatie zien, als een ordening die we ons – zij het soms met moeite – ook 

als anders kunnen voorstellen, maar omdat we haar als „werkelijk‟ en „waar‟ 

ervaren. Die wereld spreekt ons onmiddellijk aan en eist onmiddellijk onze reactie; 

we weten impliciet wat er op het spel staat en wat er van ons verwacht wordt. We 

zijn habitueel ingesteld op deze handelingssfeer en het effect dat Bourdieu met 

illusio aanduidt is een soort transformatie van die handelingssfeer omdat we er 

praktisch in geëngageerd zijn.  

De term illusio leent hij van Huizinga die er in Homo ludens reeds het 

spelkarakter van de hele cultuur mee aanduidde. In het spel transformeert een 

arbitraire werkelijkheid, met louter arbitraire lijnen en regels, tot een spel waarin 

alles een doel heeft, en waarin de regels ook een dwingende noodzakelijkheid 

krijgen waar iedereen die meespeelt ook van doordrongen is. Zonder die 

transformatie van de arbitrariteit in noodzakelijkheid zou het spel het spel niet meer 

zijn. Zonder spelers die het spel doodserieus nemen bestaat er geen spel meer, 

vandaar dat een spelbreker zo onverteerbaar is.  

In het werk van Bourdieu hebben we deze rol van de illusio willen 

benadrukken, die voor ons praktische handelen onontbeerlijk is, en die 

tegelijkertijd – net als in het concept habitus – voortkomt uit en gevormd wordt in 

het praktisch handelen. Het is maar doordat we participeren in een spel of in een 

handelingssfeer dat we goed en onmiddellijk leren aanvoelen wat er op het spel 

staat en dat we belang krijgen bij het participeren. In zekere zin maakt de dynamiek 

van het spel ons blind voor de trivialiteit van haar winsten en de arbitrariteit van de 

regels waar we ons aan onderwerpen. Bourdieu heeft ons met zijn analyse van de 

gift in het Essai sur le don van Mauss op een tweetal belangrijke karakteristieken 

van de praxis gewezen die bijdragen tot deze blindheid, die een noodzakelijk 

element van de interactie vormt. 

Ten eerste is er de tijdsstructuur van de interactie. Een praktische 

handeling vindt, in tegenstelling tot de representatie van een praktische interactie, 
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altijd in de tijd plaats, en dit bepaalt haar „dramatisch‟ karakter. Niet alleen omdat 

er gehandeld „moet‟ worden, een uitblijven van een reactie vormt namelijk door het 

verloop van de tijd zelf ook een reactie, maar ook omdat de praxis ons meesleurt in 

een interactie waarvan we zelf als dramatis personae de afloop niet kennen. 

Mochten we louter rekening houden met de representatie van spelsituaties die de 

voetbaltrainer in de kleedkamer op een schoolbord heeft uitgetekend, dan waren we 

verloren in het veld. De reacties van de tegenspelers zijn immers maar globaal te 

voorspellen, en we zijn uiteindelijk aangewezen op ons vermogen te improviseren, 

gespannen afwachtend wat de volgende beweging van de tegenspeler zal zijn. 

Mochten we weten wat de volgende stap zou zijn, dan viel deze hele spanning weg, 

en zou het spel zijn aantrekkingskracht verliezen, zoals ook een schaakpartij soms 

al vele zetten voor de ultieme zet opgegeven kan worden. 

Het belang van de tijd komt ook tot uiting in de invloed die de ritmering en 

het tempo van de handeling heeft. De tijd werkt zelf in op de interactie, en zoals we 

in Bourdieus kritiek op de voorstelling van de gift door Lévi-Strauss hebben gezien 

is die ritmering zelfs een noodzakelijk onderdeel van de „ruildynamiek‟ zoals die 

door Mauss beschreven is. Een verkeerd gekozen moment van wedergift maakt 

hetzelfde gebaar tot een belediging in plaats van een continuering van een sociale 

relatie. Het verloop van de tijd maskeert bijvoorbeeld ook de wederkerige relatie 

waarin mensen zich bevinden, zodat een gift echt als vrij en belangeloos gegeven 

kan worden door de ontvangende partij. Wanneer deze partij op haar beurt echter 

expliciet stelt dat ze over X maanden een cadeau terug zal geven, dan spreken we 

niet meer van een gift, maar van een lening, waardoor de interactie een heel andere 

betekenis krijgt. Bourdieu stelt dat de wedergift „différé et différent‟ moet zijn, wil 

ze geen belediging vormen. 

L‟échange de dons est un de ces jeux sociaux qui ne peut se jouer 

que si les joueurs se refusent à connaître et surtout à reconnaître la 

vérité objective du jeu, celle-là même que le modèle objectiviste 

porte au jour et s‟ils sont prédisposés à contribuer, en efforts, en 

soins, en attentions, en temps, à la production de la méconnaissance 

collective.
 492

 

 

Belangrijk is het om collectief het belang, de interesse in de gift te blijven 

miskennen. Deze miskenning kan in het gedrang komen, wanneer de waarde van 
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de gift expliciet wordt vernoemd, omdat het bij de wedergift nooit duidelijk mag 

zijn dat er „terugbetaald‟ wordt.  

  Ten tweede: Bourdieu benadrukt de belichaming van de habitus als een 

noodzakelijk facet van de praktische interactie. Net als de onzekerheid over het 

verloop van een interactie in de tijd speelt de belichaming een rol om de objectieve 

interesse in de interactie te miskennen. Die miskenning is nodig om de sociale 

relaties op gang te houden. De belichaming van de praktische reactie is in eerste 

instantie een praktisch-economische noodzakelijkheid. Wanneer er geen zekerheid 

is over het verloop van de interactie is de handelende persoon altijd aangewezen op 

improvisatie, hij moet soms snel kunnen reageren op een nieuwe situatie. Voor een 

representatie van de situatie en een afweging van alle mogelijke kosten en baten is 

er geen tijd, zodat men meestal de eerste ingeving volgt die als een soort gut feeling 

of daimon achteraf beschouwd niet zelden ook de beste was. In sport en spel wordt 

deze belichaamde reactie haast een reflex, die door de loop van de bal bij de 

getrainde speler wordt uitgelokt. Ons lichaam dat is opgenomen in het spel 

kenmerkt zich volgens Bourdieu door de anticiperende „protentie‟, en niet door een 

„projectie‟; een onderscheid dat hij graag aan Husserl ontleent. 

In de normale sociale interactie reageren we ook meestal direct en 

affectief, volgens de strategieën die we ons in de loop van het leven habitueel 

hebben eigen gemaakt. Misschien dat de tijdsdruk op het eerste oog minder groot is 

dan in de sport, maar nu we met de analyse van de gift bij Mauss weten dat de 

ritmering zo belangrijk is, kunnen we inzien dat het vatten van het kritisch moment 

(kairos) ook in deze interactie geen kwestie van beredeneerde afweging is, maar 

een aanvoelen van wat gepast is. Het „sociaal geïnformeerde lichaam‟ is voor 

Bourdieu precies de verzameling van al de zinnen die in tal van situaties ons de 

juiste houding doen innemen, ons laten weten wat gepast is om te doen of om te 

zeggen. Ook deze inschatting van het juiste midden, het „bon mot‟ tussen het al te 

formele en het brutale in, wordt ons ingegeven door een haast lichamelijke weging 

van de spanning die er in de confrontatie met een andere persoon of een groep ligt. 

Deze inschatting wordt soms „savoir-vivre‟, „esprit‟ of „élan‟ genoemd, alsof ze 

een vaste verworvenheid is, of een door de goden neergezonden gratie. Bij 

Bourdieu is het een effect van de habitus die op de juiste wijze gevormd is om de 

sociale wereld waarmee hij geconfronteerd wordt in te schatten en die zich er 
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zodanig in thuisvoelt dat hij het gedeelde referentiekader tijdelijk een klein beetje 

kan doen wankelen met een grap.  

 

De reden waarom verschillende nationaliteiten elkaar „gebrek aan humor‟ kunnen 

verwijten lijkt me in dit opzicht te zijn dat ironie nog niet begrepen kan worden 

zolang men nog naar een gedeeld referentiekader zoekt om elkaar te begrijpen. 

Zolang iemand een ander nog niet kan plaatsen neemt hij zijn woorden serieus; dat 

is veiliger in de interactie dan er meteen om te lachen. Hetzelfde geldt voor sociale 

groepen of klassen. Het „ironische van de ironie‟ is misschien niet alleen dat ze 

zich zoals Harry Mulisch beweert invreet in ons normale classificatiesysteem, 

zodat wat eerst nog een gewaagde buitensporigheid was na herhaald gebruik 

behoort tot het normale. Het ironische van de ironie is misschien wel het feit dat de 

ironie gebonden is aan de „konkrete situaasie‟: de ironische opmerking, geplaatst 

op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats en voor het verkeerde publiek is 

helemaal niet grappig, maar kan ronduit beledigend zijn, vernederend en kwetsend. 

(Dit geldt zeker voor de boeken van Gerard Reve waar Mulisch naar verwijst. De 

uitlatingen over Surinamers en Antillianen mogen integraal tot de reviaanse humor 

gerekend worden, maar het is de vraag of deze humor door de betreffende 

minderheden begrepen wordt. Over het algemeen zijn grappen over minderheden 

vanuit een dominante positie helemaal niet grappig; een man van eer daagt een 

zwakkere tegenstander niet uit.) Het feit dat een grap slecht kan vallen, kunnen we 

op deze manier goed begrijpen uit de dynamiek van de gift zoals die door Bourdieu 

geanalyseerd wordt.  

Het risico dat de grappenmaker loopt om als „flauwe plezante‟ te boek te 

staan is vergelijkbaar met de vernedering die in het dagelijks leven voortdurend op 

de loer ligt telkens wanneer we onszelf in het sociale verkeer willen of moeten 

presenteren. Toch zoeken we dit risico op. Daarbij zijn we niet direct op 

persoonlijke erkenning uit, maar op een collectieve bevestiging van de sociale 

wereld waar we deel van uitmaken. De lach die een goed geplaatste grap uitlokt is 

in eerste instantie een bevestiging van het gemeenschappelijke standpunt dat 

verschillende individuen blijkbaar innemen. Als dusdanig is het een bevrijding uit 

wat soms als een isolement gevoeld kan worden. Dat dit niet altijd lukt is evident, 

en de schrille of holle lach is evengoed een mislukking van de grap als het 
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uitblijven van enige reactie. Uit beleefdheid wordt er meegelachen, maar men voelt 

aan dat iedereen toch in zijn eigen „wereldbeeld‟ opgesloten blijft.
493

 

 

Dat de habitus belichaamd is en dat we „spontaan‟ reageren, is niet alleen een 

praktische tegemoetkoming aan het feit dat we in de sociale interactie geen tijd 

hebben om alle mogelijke strategieën bewust uit te denken of dat de verschillende 

kosten en baten te gedetailleerd zijn om tijdig tot een evenwichtig besluit te komen: 

het is ook een vereiste voor het spel zelf. Wie de interesses en belangen in de 

interactie immers expliciet zou formuleren, maakt elke sociale interactie 

onmogelijk. De collectieve miskenning van de structuur van de interactie is een 

noodzakelijke voorwaarde voor de interactie. De wedergift mag geen verplichting 

zijn en kan alleen als spontane wedergift zijn functie vervullen. Tegelijkertijd is het 

voor alle partijen duidelijk „wie er aan zet is‟, en wie er in het krijt staat bij wie. 

Wanneer deze verzwegen regel met voeten getreden wordt, kan dat een schandaal 

veroorzaken. De belichaming van deze symbolische economie maakt dat de 

handelingen en objecten intrinsiek voor ons van betekenis zijn, en dat we er niet 

mee omgaan als instrumenten of ruilobjecten die ons van dienst zijn in het streven 

naar een betere of dominante positie.  

De groep waartoe we behoren erkent die intrinsieke, symbolische 

betekenis. Ze deelt de illusio, de interesse die we in een bepaalde handelingssfeer 

hebben en bekrachtigt haar. Alle velden vereisen een illusio, een investering 

waarvan het psychische en economische aspect elkaar wederzijds versterkt en die 

maakt dat alle spelers er van meet af aan van overtuigd zijn dat wat er op het spel 

staat van belang is, hoewel ze dat belang niet direct onder woorden kunnen 

brengen. De objectieve betekenis, zoals die in een wetenschappelijke analyse naar 

voor kan worden gebracht, wordt in de illusio miskend, en het is belangrijk voor de 

praktijk dat die miskend wordt. Niet alleen in de praktische gift-relatie zoals we die 

zojuist nog in herinnering brachten, maar ook is die miskenning van belang 

                                                 
493  Roger Scruton spreekt in hoofdstuk 7 van I Drink Therefore I Am over „the underlying  

differences of world view‟ (p. 162), die zelfs onder vrienden voor spanningen kan zorgen. In 

het samenzijn echter, met een glas wijn, kan deze spanning getemperd worden. Het „joining 

in‟, dat ook in het sociale leven door de wijn wordt mogelijk gemaakt, is ook in The 

Aesthetics of Music een beslissend moment in de esthetische reactie. Net als de lach getuigt de 

smaak voor bepaalde muziek van het lidmaatschap dat Scruton op durkheimiaanse wijze op 

het oog heeft. Bourdieu is niet minder durkheimiaan wanneer hij ons in het eerste hoofdstuk 

van La distinction wijst op het feit dat de muzieksmaak haast de koninklijke weg is naar de 

opdeling van de samenleving in verschillende habitusgroepen. 
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wanneer we ons willen engageren in een handelingssfeer. We moeten er als 

onderzoeker bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat wetenschappelijk onderzoek in het 

algemeen en ons onderzoeksonderwerp in het bijzonder van intrinsiek belang zijn, 

en dat ze niet louter de logica van de allocatie van macro-economische middelen 

volgt. We zijn in de illusio gegrepen door de betekenis van ons onderzoek en van 

het spel waar we door wetenschappelijke discussie, publicaties, congressen 

enzovoort aan meedoen. Het feit dat we in die zoektocht naar de waarheid ook een 

poging doen om onze versie van de waarheid door anderen te laten erkennen 

verdwijnt daardoor op de achtergrond. Wat miskend wordt in zo‟n spel is dat het 

ook een spel is waarin de deelnemers persoonlijke belangen hebben. Niet alleen de 

waarheid staat op het spel, maar ook hun eigen reputatie die te vestigen of te 

verdedigen is. Elke referentie aan de werkelijkheid buiten het „autonome‟ speelveld 

wordt dan ook door de groep verworpen, bijvoorbeeld als reductionisme, 

dilettantisme of drogredenering (ad hominem-argumenten zijn verboden precies 

omdat ze de sociale dynamiek van het veld ter sprake zouden kunnen brengen). 

Zonder die miskenning zou het veld niet kunnen functioneren zoals het 

functioneert.  

Het mag vreemd zijn om in een verhandeling over Bourdieu te lezen hoe 

hij – die zo vaak zijn vermeend reductionistische denkwijze is aangewreven – juist 

de autonomie van velden verdedigt, of althans de noodzakelijkheid van die 

autonomie verdedigt. De sociale wereld, en de verschillende handelingssferen 

daarin zijn maar mogelijk omdat mensen vanuit een gevormde habitus gegrepen 

zijn door een bepaald veld waar ze mogelijkheden in zien en waartegenover ze 

verwachtingen koesteren. Ze handelen niet als een berekende actor, maar als 

gegrepen door een illusie, die hen ook blind kan maken voor de soms extreme 

kosten die hun handelen binnen dat veld met zich mee kan brengen zonder 

garanties op een „return on investment‟ (denk aan een deelname aan de Olympische 

Spelen, of aan Gauguins migratie naar Tahiti). Dankzij de miskenning van 

bijvoorbeeld economische of sociale aspecten van een bepaald veld is een 

dergelijke illusio mogelijk. Daardoor kunnen bepaalde velden zich als autonoom 

opwerpen, beantwoordend aan een eigen „nomos‟ in plaats van aan een 

economische logica die er achter schuil zou gaan. Deze autonome „nomos‟ is 

echter in die zin een illusio dat ze historisch en institutioneel gefundeerd is, en dat 
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ze ook niet zonder voortdurende reproductie van deze illusio in de verschillende 

spelers kan voortbestaan.  

Velden kunnen in het geheel van een maatschappelijke orde een centrale 

plaats innemen of gemarginaliseerd worden. De plaats die een veld in de 

maatschappelijke orde inneemt zal bepalend zijn voor de sterkte van de collectieve 

miskenning en dus ook voor de illusio die gemobiliseerd wordt en die op haar beurt 

aanstekelijk werkt voor nieuwe „roepingen‟, nieuwe spelers die zich in het veld 

wagen. Voor deze spelers is de aura van het veld, de illusio noodzakelijk om zich 

te integreren in een praktijk, waar ze ook lichamelijk in ingeschreven worden door 

mee te doen. In het laatste hoofdstuk zagen we hoe een illusio tot stand komt, vaak 

parallel aan de vorming van een habitus, en hoe dit een lichamelijk proces is dat via 

imitatie en inprenting geschiedt. Het feit dat dit proces lichamelijk is, en het feit dat 

mimesis bij Bourdieu geen representatie van een ideaal nodig heeft, maar op 

affectieve wijze, onmiddellijk gestuurd wordt, is zoals we reeds zeiden een 

belangrijk moment in Bourdieus theorie. Deze lichamelijkheid maakt namelijk dat 

we onze idealen niet bewust en strategisch kiezen, maar op zijn best impliciet 

strategisch, waarbij de strategie er dan in schuilt dat we gefascineerd zijn door die 

praktijken die op grote maatschappelijke erkenning kunnen rekenen. 

 De lichamelijkheid van die fascinatie maakt dat we op de eerste plaats 

spontaan en ogenschijnlijk belangeloos handelen. „Ogenschijnlijk belangeloos‟, we 

zijn immers „geïnvesteerd‟ in een veld en hebben er alle belang bij om een zo goed 

mogelijke positie te verwezenlijken. Toch is onze lichamelijke en habituele reactie 

geen berekenende reactie. Zoals ook in de dynamiek van de gift verdragen de 

meeste praktijken geen expliciete berekening. Men verlangt een oprechte 

participatie, een spontane reactie die zich eerst en vooral onderwerpt aan de regels 

van het veld. Wie het veld naar zijn hand probeert te zetten door manipulaties die 

duidelijk op eigen gewin gericht zijn en niet op de waarde van de praxis of de zaak 

zelf, die verspeelt zijn geloofwaardigheid.  

Op de tweede plaats maakt de lichamelijkheid van de fascinatie dat we ons 

niet in om het even welke praxis kunnen investeren, en dat we, eens dat we 

geïnvesteerd zijn in een bepaald veld, ons niet gemakkelijk of zonder 

moedwilligheid kunnen omvormen tot een andere praxis. Het is geen kwestie van 

flexibel inzetbaar kapitaal: ook al ervaar je na verloop van tijd dat de illusio wat 

van zijn glans verliest, en zie je in dat het veld waarin je je begeeft eigenlijk 
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maatschappelijk gemarginaliseerd raakt, je kan je van de één op de andere dag niet 

herinvesteren. Wat overblijft is een wat bitter gevoel dat het leven dat je leidt niet 

echt de moeite waard is. Niet omdat je er een afkeer van gekregen hebt, maar 

omdat het zijn betekenis verloren heeft. Tsjechow schetst deze ontluistering mooi 

in de figuur van Olenjka, de hoofdpersoon uit het kortverhaal Een schatje. Hoewel 

ze zich tot drie keer toe heeft kunnen herinvesteren, verliest haar wereld alle 

betekenis nadat de drie mannen die haar leven zin gaven, een directeur van het 

lunapark Tivoli, een houthandelaar en een veearts, haar achtereenvolgens ontvallen 

zijn. 

„Des avonds zat Olenjka op haar balkonnetje en zij kon horen, hoe in 

“Tivoli” muziek werd gemaakt en hoe de vuurpijlen knetterend 

uiteenspatten, maar dit riep al helemaal geen associaties bij haar op. 

Zonder enige belangstelling liet zij haar blikken over haar lege 

binnenplaats dwalen, zij dacht nergens aan, wilde niets en als het 

donker was geworden, ging zij naar bed en droomde ze van haar lege 

binnenplaats. Zij at en dronk, alsof spijs en drank haar werden 

opgedrongen. 

Maar het voornaamste, en het ergste van alles was wel dat zij er 

geen enkele mening meer op nahield. Zij nam de voorwerpen om zich 

heen wel waar en begreep alles, wat er zich om haar heen afspeelde, 

maar ze kon zich nergens een opinie over vormen en ze wist niet 

meer, waarover zij praten moest. En wat is dat verschrikkelijk, er geen 

eigen oordeel op na te houden! Bijvoorbeeld, je ziet ergens een fles 

staan, of je ziet het regenen, of hoe een boer zijn kar langsrijdt, maar 

waarvoor die fles of die regen of die boer bestaan, wat voor zin zij 

hebben, dat kun je niet onder woorden brengen en zelfs voor duizend 

roebel zou je er niets over kunnen vertellen. Toen Koekin en 

Poestowalow nog leefden en later bij de veearts had Olenjka overal 

een verklaring voor bij de hand gehad en met een oordeel over alles en 

nog wat klaargestaan, nu evenwel was het in haar geest en in haar hart 

al net zo leeg als op de binnenplaats. En wat gruwelijk was dat, zo 

bitter alsof zij alsem in de mond had genomen.‟
494

  

 

 

Reflexieve ethiek zonder fundament  

 

Een grotere tegenstelling met het mensbeeld van zelfs de gematigde rational action 

theory lijkt niet mogelijk. Waar Jon Elster zich afvraagt waarom mensen met 

                                                 
494  Anton P. Tsjechow, „Een schatje‟, in Huwelijksverhalen, pp. 177-178. 
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duidelijk nefaste of pathogene gewoontes zich niet rationeel gedragen, daar heeft 

Bourdieu meer oog voor de soms tragische aspecten van het sociale leven, waarin 

juist de lichamelijkheid van de investering maakt dat sommige mensen zich „geen 

illusies‟ moeten maken, en zich niet zelf aan de „miserie van de wereld‟ kunnen 

onttrekken. In het laatste hoofdstuk van de Méditations pascaliennes getiteld 

„L‟être social, le temps et le sens de l‟existence‟ beschrijft Bourdieu op haast 

fenomenologische wijze waar zijn wijsgerig-antropologische analyse uiteindelijk in 

uitmondt. Doordat we in ongelijke omstandigheden geboren worden, zullen ook de 

mogelijkheden die we voor onszelf zien in een samenleving verschillend zijn, 

terwijl we wel in dezelfde sociale ruimte moeten acteren. De collectieve 

miskenning van deze verschillende mogelijkheden in bijvoorbeeld het onderwijs 

(waar de talenten gelijk verdeeld heten te zijn), het recht (waar iedereen per 

definitie gelijk is voor de wet) of de democratie (waarin elke stem even zwaar telt) 

maakt dat de maatschappelijke orde die ontstaat gelegitimeerd wordt, en dat zelfs 

de evidente „verliezers‟ in die orde moeten instemmen met de rechtvaardigheid van 

de dominantie van de macht. 

Het leven zonder illusio, zonder opgenomen te zijn in de algemene sociale 

ruimte waarin we onze eer te verdedigen hebben, heeft bij Bourdieu het wrange 

gevolg dat men zijn eigen bestaan ook niet meer in de tijd kan projecteren. De tijd 

die door de projecten van onze engagementen een zinvol verloop heeft en waarin 

we uitkijken naar de toekomst en „geen tijd te verliezen hebben‟, wordt „dode tijd‟ 

wanneer we geen illusio meer kennen. Tijd die zich ongeleed en zinloos voor ons 

uitstrekt. Mensen weten zich geen raad met de tijd die ze volgens de dominante 

stemmen van een activeringsbeleid misschien „goed zouden moeten gebruiken‟. 

Het feit dat ze geen objectieve mogelijkheden voor zich zien, maakt dat mensen in 

de marge van de samenleving zich ook eerder zullen vastklampen aan de 

wanhopige mogelijkheden die de kansspelen bieden. 

Exclus du jeu, ces hommes dépossédés de l‟illusion vitale d‟avoir une 

fonction ou une mission, d‟avoir à être ou à faire quelque chose, 

peuvent, pour échapper au non-temps d‟une vie où il ne se passe rien 

et où il n‟y a rien à attendre, et pour se sentir exister, avoir recours à 

des activités qui, comme le tiercé, le totocalcio, le jogo do bicho et 

tous les jeux de hasard de tous les bidonvilles et toutes les favelas du 

monde, permettent de s‟arracher au temps annulé d‟une vie sans 

justification et surtout sans investissement possible, en recréant le 

vecteur temporel, et en réintroduisant pour un moment, jusqu‟à la fin 
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de la partie ou jusqu‟au dimanche soir, l‟attente, c‟est-à-dire le temps 

finalisé, qui est par soi source de satisfaction.
495

 

  

Het zijn dezelfde spelen waarvan Theodore Dalrymple met sardonisch genoegen 

uitroept „there‟s no damned merit in it‟.
496

 Zijn morele lezing van de miserie van de 

onderklasse is sluitend in de zin dat het „laakbare‟ gedrag van mensen aan de 

onderkant van de samenleving, en het nefaste wereldbeeld, hen ingefluisterd door 

een horde welzijnswerkers, hun deplorabele toestand in stand houden en 

verergeren. Dat er geen verdienste in deze spelen ligt, daarover zijn Dalrymple en 

Bourdieu het eens, en ze zijn het waarschijnlijk ook eens over het feit dat deze 

spelen de sensatiezucht van de mensen prikkelen. Dalrymple zal de sensatiezucht 

en de „luiheid‟ van de onderklasse echter als verklaring zien waarom het nooit iets 

zal worden met deze mensen. Bourdieu leest daarentegen ook wanhoop en apathie 

in hun situatie, die – mits men de analyse wil uitbreiden tot de structurering van de 

sociale ruimte – niet helemaal ondenkbaar zijn. Daarbij is Bourdieu zeker geen 

meegaande cultuurrelativist die op sociaal-economische gronden zal goedpraten en 

rechtvaardigen wat slechts op een hypocriete manier te rechtvaardigen is. Het 

inzicht van Bourdieu maakt ons echter wel gevoelig voor symbolisch geweld. De 

legitieme dominante opvattingen van Dalrymple en zijn goede raad zijn soms 

wreed in de zin dat het onredelijk is om mensen voor te houden hoe ze zouden 

moeten leven willen ze erkend worden, en wanneer ze daar niet toe in staat zijn, 

dan moeten ze het zelf maar weten. Het is een vorm van symbolisch geweld dat we 

bij wet proberen tegen te gaan als het gaat om de benadering van allerlei denkbare 

gedomineerde groepen op basis van geslacht, religie, seksualiteit of etniciteit, al die 

afwijkingen van het normale die buiten de eigen keuze vallen. Op het moment 

echter dat de eigen keuze wel een rol lijkt te spelen in de abnormale situatie van de 

persoon of groep, passen we het symbolisch geweld probleemloos en zelfs bij wet 

toe.  

De tragiek van het symbolisch geweld in het denken van Bourdieu is dat er 

zich geen sociale ruimte kan vormen zonder dat zich dominante ideeën vormen die 

de samenleving in zijn symbolische greep houden. Zelfs wanneer men alle vormen 

van symbolisch geweld zou willen vermijden, zoals soms evenzeer uit het 

multiculturele of interculturele ideaal spreekt als uit een populair, liberalistisch 

                                                 
495  Pierre Bourdieu, MP, pp. 320-321. 
496  Theodore Dalrymple, „There‟s No Damned Merit in It‟, Life at the Bottom, pp. 102-113. 
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ideaal, dan vormt zich ook binnen een politiek van het politiek correct denken of 

van een vrije markt een nieuw symbolisch ideaal waar alle leden van de 

samenleving de druk van zullen ondervinden. Weten dat er geen sociale ruimte 

zonder een symbolische ordening bestaat, leidt bij conservatieven als Dalrymple en 

Scruton tot een ongenaakbare bevestiging van de common sense, van het 

dominante wereldbeeld dat iedereen willens nillens in zijn greep houdt. We hebben 

gezien dat in dit conservatisme de politieke vorming van die common sense 

miskend wordt, en dat er geen aandacht is voor de rol die het filosofisch-

essayistische conservatieve discours zelf speelt in de vorming van de common 

sense. Bij Bourdieu leidt de erkenning van de sociale en symbolische realiteit tot 

een reflexieve en kritische analyse van het effect van het dominante discours. Dat 

leidt uiteindelijk niet tot een ontkenning van de legitimiteit van het dominante 

discours of tot een radicale emancipatie van de „gedomineerde‟ strekkingen, maar 

het maakt de toon van de common sense wel wat minder triomfantelijk en het 

symbolisch geweld misschien wat minder schrijnend.  

De gevolgen van het sociale, maatschappelijke spel zijn van levensbelang 

voor de motivatie en het psychisch welbevinden van de leden van een samenleving. 

Het begrippenkader van Bourdieu, met centraal daarin de habitus, verschaft ons 

veel inzichten in deze dynamiek die zowel tot het grootste geluk van het 

gerechtvaardigde bestaan kan leiden, als tot het grote ongeluk van een zinloos en 

ongerechtvaardigd bestaan. De rechtvaardiging van ons bestaan ligt volledig in de 

handen van de samenleving, en Bourdieu sluit de Méditations pascaliennes dan 

ook af met het woord van Durkheim „la société, c‟est Dieu‟.  

 Dit fundament is echter wankel, gerechtvaardigd is diegene die zich in lijn 

stelt van de groep waar hij deel van uitmaakt. Die kring kan vrij klein zijn, het 

gezin, de familie of de buurt waartoe men behoort, maar in ontwikkelde 

samenlevingen wordt iedereen via het scholair curriculum lid van de nationale 

samenleving, en wordt het officiële standpunt van de groep ingeprent in al haar 

leden. De strijd om dat officiële standpunt meer in lijn van het belang van de eigen 

(sub)groep te krijgen is de voortdurende inzet van politiek. Iedereen verdedigt daar 

altijd zijn versie van het algemeen belang, dat maar erkend kan worden als het 

universeel genoeg geformuleerd is. 

Ainsi les groupes récompensent universellement les conduits qu‟ils 

tiennent pour universelles en réalité ou, à tout le moins, en intention, 
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donc conformes à la vertu; et ils accordent une faveur particulière aux 

hommages réels, et même fictifs, à l‟idéal de désinteressement, à la 

subordination du moi au nous, au sacrifice de l‟intérêt particulier à 

l‟intérêt général, qui définit, très précisément, le passage à l‟ordre 

éthique.
497

 

 

Het belangeloze, het universele oordeel, wordt in alle samenlevingen, zelfs door de 

wreedste dictators ingeroepen om de macht te legitimeren. Tegelijkertijd zijn alle 

sociale groepen en alle samenlevingen zeer streng en argwanend tegenover de 

hypocriet, de corrupte ambtenaar, het misbruik van legitieme macht. Het is een 

paradoxale situatie, als we helemaal op het einde van deze verhandeling met 

Bourdieu kunnen vaststellen dat mensen altijd belang zullen stellen in het 

universele, in de belangeloosheid en dat het beroep op het belangeloze en 

universele daarom altijd met enige reserve genomen moet worden. De radicale 

analyse van Bourdieu, en het concept habitus dat hij daarin ontwikkelde leert ons 

met het woord van Spinoza niet te lachen of te treuren om het menselijk handelen, 

het niet te verachten, maar het te begrijpen. Dat begrijpen kunnen we echter niet 

meer op een louter filosofische manier. De habitus als belichaamde, „structurerende 

en gestructureerde structuur‟ doet ons inzien dat de filosofische fenomenologie 

zich ook rekenschap moet geven van de verschillende wereldbeelden die er in een 

samenleving aanwezig kunnen zijn, en van hun onderlinge samenhang.  
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Sigla 
 

 

In deze verhandeling worden de volgende sigla gebruikt: 

 

PU Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen 

TFR Charles Taylor, „To Follow a Rule‟, in Idem, Philosophical Arguments 

OTP Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice 

EAA Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse 

LSP Pierre Bourdieu, Le sens pratique 

MP Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes 

LD Pierre Bourdieu, La distinction 

PF Pierre Bourdieu, „Postface‟, in Architecture gothique et pensée scolastique 

GAS Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism 

ETP Pierre Bourdieu, Esquisse d‟une théorie de la pratique 

IMM Claude Lévi-Strauss, „Introduction sur l‟oeuvre de M. Mauss‟ 

DON Marcel Mauss, „Essai sur le don. Forme et raison de l‟échange dans les  

sociétés archaïques‟ 

EN Jean-Paul Sartre, L‟être et le néant 

 

Tenzij anders vermeld wordt, zijn alle cursiveringen in citaten van het origineel 

overgenomen. 
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