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VOORWOORD 

Het verschijnsel vervreemding (=alienatie) wordt vanuit vele invals

hoeken bestudeerd. Filosofen, psychologen, sociologen, theologen, 

psycho-analytici, sociaal-psychologen en politieke ekonomen hebben 

zich erover gebogen met het gevolg dat een grote mengelmoes van 

konsepten is ontstaan, waardoor de begripsverwarring kompleet is. 

Sopmigen zien vervreemding als een politiek bepaalde levenspositie, 

anderen zien haar als een aspekt van de psychische toestand van het 

individu, terwijl weer anderen het zoeken in intermenselijke relaties. 

Het is mijn bedoeling wat verduidelijking aan te brengen in het 

begrippenapparaat rond vervreemding vanuit werk, enerzijds door de 

belangrijkste benaderingen kort te behandelen en te bekritiseren en 

anderzijds door met een geheel nieuwe definiering te komen. Deze 

nieuwe definiering bleek noodzakelijk, omdat de gangbare konsepten 

te vaag (niet expliciet te omschrijven) zijn of omdat ze met 'ver

vreemding' slechts een term introduceren voor verschijnselen of 

verzamelingen verschijnselen waarvoor reeds betere en meer ingebu:rgerde· 

aanduidingen beschikbaar zijn (b.v. gevoel van machteloosheid, wan

hoop, frustratie, anomie, onverschilligheid). 

Vrijwel de gehele begripsverwarring rond vervreemding op dergelijke 

vaagheden of slordigheden in begripsbepaling terug te voeren. De term 

vervreemding moet een verschijnsel dekken, dat nog door geen andere 

omschreven wordt, anders behoeft men haar niet te introduceren. 

Zoals uit de titel al blijkt, gaat het in dit rapport om vervreemding 

vanuit werk. Dit betekent, dat de aangehaalde litteratuur over dit 

veld handelt en dat m.b.v. de n1euwe definitie van vervreemding (hfd 

(hfdst. 6) in de hoofdstukken 7 en 8 gezocht zal worden naar alieneren

de strukturen in werksi t.uaties. Deze nieuwe defini tie is echter in 

algemene termen gesteld, zodat ze 'vervreemding' omschrijft, ongeacht 

de omstandigheden waaronder die vervreemding plaats vindt. 

Tenslotte wijs ik erop dat in dit rapport niet ingegaan wordt op de 

sociaalpsychologische en psychologische gevolgen van de alienatie van 

het individu. 



Ret zou geen ZLn hebben te trachten deze gevolgen geisoleerd 

van aIle andere invloed waaraan het individu blootstaat, te 

analyseren. 

Dit rapport kwam tot stand onder begeleiding van Jan Schouten. 
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Hoofdstuk 1. 

Marx' vervreemdingsk6nsept. 

Hoewel het begrip alienatie in filosofische kring reeds eeuwenlang 

bekend was (zie b.v. Schacht (1971)J hfdst. 1 en 2; Israel (1971), 

hfdst. 2) en ook gehanteerd werd, was het pas Hegel, die het op 

wat grotere schaal gebruikteo Daarna is het door Marx intensief 

bewerkt (zie vooral de ekonomisch-Filosofische Manuskripten van 1844, 

opgenomen in "Parijse Manuskripten tl (1969». 

Voor Marx is het vervreemdingsbegrip, evenals trouwens voor Hegel, 

gebaseerd op de scheiding tussen exisitentie en wezen, op het feit 

dat de mens niet is, wat hij zou moeten zijn en dat hij zou moeten 

zijn wat hij zou kunnen zijn (Fromm, 1972 p.71). 

Marx ziet de gehele maatschappij, het maatschappelijke proces, als 

de de kreatie van de arbeidende mens in z'n ontwikkelingsgang door 

de eeuwen. Alienatie betekent dan dat de mens zichzelf in zijn rela

tie tot dit proces niet als handelend, als aktief ingrijpend individu 

kan bel even , maar dat de omringende wereld hem vreemd blijft, als 

objekt boven hem en tegenover hem staat, ook al heeft hij haar zelf 

ingevuld. 

tiDe meest veelvuldig voorkomende vorm van vervreemding is die in de 

taal: het woord is een symbool voor een feit, maar zodra het gespro

ken is, krijgt het de neiging een eigen leven te gaan leiden, wordt 

het een realiteit. Ik verkeer in de waan dat het zeggen van het woord 

gelijkstaat met de ervaring en weldra zeg ik het woord en voel er 

niets anders bij dan de gedachte die het woord bij mij oproept (0 •• ) 

De vervreemding van de taal toont de gehele kompleksiteit van de 

vervreemding aan" (Fromm, 1972, p. 69-70). 

De jonge Marx ziet drie soorten vervreemding: religieuze, politieke 

en ekonomische (Israel, 1971, p.31), waarvan de laatste door Marx 

verreweg de belangrijkste is, vooral omdat hierin de vervreemding van 

de arbeid vervat is. 
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Voor Marx is de arbeid n.l. de essentiele aktiviteiten van menselijke 

zelfaktualisering: "Aangezien voor de socialistische mens de gehele 

zogenaamde wereldgeschiedenis niets anders is dan de schepping van de 

mens door menselijke arbeid en de ontwikkeling van de natuur terwille 

van de mens, heeft hij dus het aanschouwelijke en onweerlegbare bewijs 

voor zich van zijn geboorte door zichzelf en het proces zelf van zijn 

ontstaan" (Parijse M., 1969, p.83). 

Hoewel de arbeid dus de belangrijkste kontribuant zou moeten zijn 

voor de menselijke zelfaktualisering, zien we, dat in de maatschappij, 

gebaseerd op arbeidsdeling, juist het tegenovergestelde plaats vindt: 

tijdens zijn arbeid vindt de alienatie van de mens het meest intensief 

plaats. Aan deze vervreemding ligt als grote bron de voortschrijdende 

arbeidsdeling ten grondslag (zie vooral 'Duitse Ideologie', opgenomen 

in Parijse Manuskripten, 1969). Het daarom noodzakelijk dat 

arbeidsdelingsproces in haar historische ontwikkeling kort te beschou-

wen om haar betekenis voor de alienat te kunnen begrijpen. 

De maatschappelijke arbeidsverdeling .) is een gegeven, dat ons uit 

de historische ontwikkeling is overgeleverd. Ze is eigen aan de meest 

uiteenlopende ekonomische maatschappijvormen (Kapitaal 1 (1972), 

p.265). Bij het ontstaan van de manufaktuur heeft zich echter een 

proces van arbeidsdeling *) ingezet, dat Marx als voIgt beschrijft: 

~) Het terminologische onderscheid tussen arbeidsverdeling en arbeids

deling is niet authentiek. Lipschitz gebruikt in zijn vertaling van 

Het Kapitaal uitsluitend "arbeidsverdeling". Rodenko (vertaler van 

de Parijse Man.) en Mandel (1970) gebruiken beide slechts de term 

"arbeidsdeling". Marx zelf onderscheidt in elk geval duideIijk twee 

processen: de maatschappelijke arbeidsverdeling, die hij eigen acht 

aan aIle ekonomische maatschappijvormen en de arbeidsverdeling in 

de manufaktuur en grootindustrie, waar de oorspronkelijke ambachten 

werden opgedeeld tot eenzijdige, voortdurend herhaalde zelfstandige 

deelbijdragen van deelwerktuigen, bediend door deelarbeiders. Dit 

laatste proces noem ik arbeidsdeling, het eerste arbeidsverdeling. 
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"De ontstaanswijze van de manufaktuur, haar ontwikkeling uit het 

ambacht, is (dus) tweevoudig. Enerzijds ontstaat de manufaktuur 

uit de kombinatie van ongelijksoortige, zelfstandige ambachten, 

welke hun zelfstandigheid verliezen en eenzijdig worden gemaakt 

tot het punt, waarop zij nog slechts elkaar aanvullende deelbewer

kingen van het produktieproces van een en dezelfde waar vormen. 

Anderzijds ontstaat de manufaktuur uit de kooperatie van arbeiders 

met een gelijksoortig ambacht, wordt door de manufaktuur hetzelfde 

afzonderlijke ambacht in zijn verschillende bijzondere bewerkingen 

ifferentieerd en worden die bewerkingen geIsoleerd en zelfstandig 

gemaakt tot het punt, waarop elk van hen de bijzondere funktie wordt 

van een bepaalde arbeider" (Kapi taal p. 248) • 

"\.Janneer de manufaktuur zich meester maakt van een beroep, dat voor

dien als hoofd~ en/of nevenberoep met andere beroepen samenhing en 

door dezelfde producent werd uitgeoefend, voltrekt zich onmiddellijk 

een splitsing en een werderzijdse verzelfstandiging. Maakt de 

manufaktuur zich meester van een bepaald produktiestadium van een 

waar, dan worden de verschillende produktiestadia veranderd in ver

schillende onafhankelijke beroepen" (pag. 260-261 La.p.). "Ook de 

eenvoudige werkzaamheden worden gescheiden van hun vluchtige samen

hang met de belangrijkere momenten der werkzaamheid en versteend tot 

exklusieve funkties. ( .••• ) Terwijl de manufaktuur de volstrekt een-

ig gemaakte specialiteit ten koste van het totale arbeidsvermogen 

tot virtuositeit ontplooit, begint zij ook al het ontbreken van 

iedere ontwikkeling tot specialiteit te maken" (p. 258 La.p.): 

ongeschoolde arbeid. Deze ongeschoolde arbeid is een exceSS1eve ver

schijningsvorm van de scheiding tussen hoofd- en handarbeid, die 

zich in het arbeidsdelingsproces ontwikkelde. 

De deelarbeider van de manufaktuur (en van de fabriek) produceert 

geen waar. Pas het gemeenschappelijke produkt van de deelarbeiders 

(vaak zelfs nog van verschillende fabrieken) vormt een waar. Daarom 

veronderstelt de deelarbeid een konsentratie van produktiemiddelen 

en konden, in de handen der kapitalisten, de manufakturen uitgroeien 

tot grootindustrieen die geheel opgebouwd zijn rond de gekonsentreer

de produktiemiddelen (zie p.262 t.a.p.). 
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Behalve Marx' beschrijving van het arbeidsdelingsproces is de 

marxistische arbeidswaardeleer van belang om een goed begrip te 

kunnen krijgen van wat hij met alienatie bedoeit. 

"Normaal gesproken moet ieder produkt van menselijke arbeid een 

nut hebben, het moet voorzien in een menselijke behoefte. Men 

kan dus stellen dat ieder produkt van menseIijke arbeid een 

gebruikswaarde bezit ( ..•. ). Behalve deze gebruikswaarde kan het 

produkt van menselijke arbeid nog een andere waarde hebben, n.l. 

een ruilwaarde" (Mandel, 1970, p. 9). Deze ruiIwaarde verkrijgt 

het produkt, wanneer het op de markt wordt gebracht, d.w.z. wan

neer het als waar wordt geproduceerd. Iedere waar moet zowel een 

gebruikswaarde als een ruilwaarde bezitten. "zij moet een gebruiks

waarde hebben, omdat anders niemand bereid zou zijn naar te kopen. 

( ..•• ). Ais een waar voor niemand een gebruikswaarde bezit, is zij 

onverkoopbaar, is zij onnodig geproduceerd. Zij heeft geen ruil

waarde, juist omdat zij geen gebruikswaarde heeft" (p. 10 La.p.). 

"De ruilwaarde van een waar wordt bepaaid door de hoeveelheid arbeid 

die noodzakelijk is om haar te produceren, waarbij deze hoeveelheid 

arbeid gemeten wordt aan de duur van de arbeidstijd waarin de waar 

geproduceerd is" (p.18 La.p.). 

AIle waardebestanddelen van een waar zijn tot arbeid - en aIleen tot 

arbeid - te herleiden. (Mandel geeft hiervoor 

3 bewijzen: het analytische, het logische en het ongerijmde). Hier

uit voIgt dat de prijs van een waar gelijk zou moeten zijn aan de 

som van de waarden der arbeidskomponenten, d.w.z. aan de som van de 

loonkosten die voor haar voortbrenging noodzakelijkerwijze gemaakt 

zijn. 

Dit nu is in het kapitalisme niet het geval.'De pr1JS bevat dan n.l. 

behalve het waardebestanddeel van de noodzakelijke arbeid het bestand

deel van de "vergoeding" voor de kapitalist als beloning voor het 

feit dat hij zijn kapitaal in het produktieproces (produktiemiddelen) 

stopte, d.w.z. het proces in eerste instantie mogelijk maakte. 

nl'lHTVoor verricht hij geen arbeid. Hij krijgt een inkomen, enkel en 

aIleen, omdat hij al geld bezat en dat besteedde aan een konsentratie 

van produktiemiddelen die, zoals we zagen een manufaktuur of fabriek 

mogelijk maakt. 
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Dit inkomen komt tot stand door de verkoop der waren die de arbeiders, 

bijeengebracht door zijn kapitaal, produceerden. M.a.w.: voor dit 

inkomen is niet door hem, maar door de arbeiders gewerkt. De tegenwaarde 

van het loon vertegenwoordigt dus nooit meer dan een fraktie van de 

arbeidsdag. Het overige dee I van de arbeidsdag moet de arbeider besteden 

aan de produktie van meerwaarde, die de kapitalist zich toe-eigent. 

Omdat in het kapitalisme de verkoopprijs van de waren hoger is dan hun 

ruilwaarde (die uitsluitend uit arbeidsloonkosten toestaat), zal de 

kollektiviteit van aIle arbeiders die ze produceerden niet in staat zijn 

om deze waren in hun geheel op de ruilmarkt te kopen. Of anders gezegd: 

in de vol1edig kapitalisti!sche maatschappij~ geld, dat het gemiddeldein-

koroen per man per uur, dat geiijk is aande gemiddelde prijs op de ruilmarkt van 

de waren die in dat uur geproduceerd werden, altijd hoger moet zijn dan 

het gemiddelde inkoroen van de arbeider per uur. Zo blijven de waren 

'buiten' de arbeiders, hoewel ze ze zelf produceerden. 

Daardoor is het kapitalistische groeimechanisroe in staat oro nog een 

ander proces op gang te brengen: de gevorrode meerwaarde zal in de handen 

der kapitalisten opnieuw aangewend worden om warenproduktie te initieren 

en daarmede nieuwe meerwaarde te vormen. Zo wordt de arbeider steeds 

armer naarmate hij meer produceert. Hij kan zich echter niet aan dit 

proces onttrekken. Hij is materieel afhankelijk van, horig aan de kapita

list, die meerwaarde geproduceerd wil zien, anders trekt hij zijn geld 

terug en is de arbeider werkloos. 

Ook om een andere reden kan de arb eider niet het fabrieksmatige produk

tieproces verlaten: als deelarbeider is hem de vaardigheid ontnomen om een 

volledig produkt te produceren en zo hij die vaardigheid weI zou bezitten, 

kan hij als ambachtsman niet met dezelfde ekonomische efficiency te werk 

gaan als in de industriele massaproduktie mogelijk is. Hierdoor zou hij 

nog minder gaan verdienen en zou hij slechtseen nog kleiner deel van z'n 

produktie op de markt kunnen terugkopen. 

Met andere woorden: de deelarbeider is het kapitalistische produktieproces 

zit vast, als horige aan de kapitalist, aan het produktieproces van die 

kapitalist en dus aan de door hem geproduceerde waren die aan die kapita

list toebehoren en die hij steeds maar voor een deel zal kunnen terugkopen • 

• ) d.w.z.: de maatschappij waarin uitsluitend bedrijven bestaan op kapitalis

tische basis (dus geen eenroansbedrijven, kooperaties e.d.) 
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In deze kontekst ziet Marx in het vervreemdingsproces van de menselijke 

arbeid 4 aspekten: (de paginanummering van de aanhalingen verwijst naar 

Parijse Manuskripten (1969». 

"De verhouding van de arbeider tot het produkt van zijn arbeid als 

een vreemd objekt dat macht over hem uitoefent" (p.23). Ret produkt 

kan hem niet toebehoren en hij kan daaraan niets veranderen. 

- "De verhouding van de arbeider tot de produktieve daad binnen de ar

beid tot zijn eigen aktiviteit als iets vreemds, als iets dat niet van 

hemzelf is, ( •..• ) als een tegen hemzelf gerichte autonome aktiviteit 

waar hij niets over te zeggen heeft". (p.23-24). Aan dit aspekt van 

vervreemding liggen ten grondslag: 

het arbeidsdelingsproces zoals beschreven 

de primaire basis van de manufaktuur: de verzelfstandiging van het 

produktiemiddel van het kapitaal tegenover de arbeider (Kapitaal 

p.265): de mens moet de machine volgen. 

het feit dat het produkt van de produktieve daad buiten de arbeider 

blij ft. 

"Rier hebben we te maken met de zelfalienatie, in het eerste geval met 

de alienatie van het objekt (p.24)". 

- We zagen, dat de arbeid voor de mens de essentiele aktiviteit van zelf

aktualisering is. Ret produktieve leven is de levensaktiviteit van de 

soort, het leven als soort. De gealieneerde arbeid echter ontneemt door 

haar deling van het arbeidsproces (dus vande levensaktiviteit) aan de 

mens het objekt van zijn arbeid: n.l. de objektivering van het soorte

lijk leven van de mens. Ret soortelijk leven wordt nog slechts gebruikt 

als middel voor het individuele best-an. (zie p.26-28). 

"De gealieneerde arbeid maakt dus het soortelijk wezen van de mens, zo

weI met betrekking tot de natuur als met betrekking tot zijn geestelijke, 

zijn soortspecifieke vermogens tot een hem vreemd wezen, tot middel van 

individuele bestaan. Zij vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, even

als van de natuur buiten hem, evenals ook van zijn geestelijk wezen, zijn 

menselijk wezen" (p.28-29). 

- "Een direkt gevolg van het t dat de.mens van het produkt van zln 

arbeid, van zln levensaktiviteit, en van z'n soortelijk wezen vervreemd is 

is de vervreemding van de mens van zijn medemens. 
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Wanneer de mens tegenover zichzelf staat, staat ook de ander tegenover 

hem. Wat voor de verhouding van de mens tot zijn werk, tot het produkt 

van zijn werk en tot zichzelf geldt, geldt ook voor zijn verhouding 

tot andere mensen, tot hun werk en tot het objekt van hun werk" (p.29). 

Het gaat hierbij steeds om de toenemende horigheid van de mens aan dingen 

en omstandigheden die hij zelf heeft geschapen. De alienatie van de arbeid, 

die de gehele geschiedenis heeft bestaan, heeft volgens Marx zijn hoogte

punt bereikt in de kapitalistische maatschappij en de arbeidersklasse vormt 

daarbij de meest gealieneerde groep (Fromm, 1972, p.74-75). 

Al heeft de feitelijke alienatie van de arbeid dus altijd al bestaan, 

" ••• het begrip van de gealieneerde arbeid (het gealieneerde leven) hebben 

wij natuurlijk uit de ontwikkeling van de parikuliere eigendom verkregen. 

Maar bij de analyse van het begrip blijkt dat de partikuliere eigendom, 

ook al doet zij ~ich voor als de grond, de oorzaak van de gealieneerde 

arbeid, in werkelijkheid veeleer de konsekwentie ervan is ( ••• ) Later 

slaat deze verhouding in een wisselwerking om" (Parijse M. p.33). 

We zagen immers dat het derde aspekt van de gealieneerde arbeid voortkomt 

uit de maatschappelijke arbeidsverdeling, waarbij de arbeid van Ievensakti

viteit tot middel van individueel bestaan wordt. Het is dit middelkarakter 

van de arbeid dat de ontwikkeling van de partikuliere eigendom der produk

tiemiddelen stimuleerde. lmmers: de vraag van de arbeid werd de vraag van 

de efficiency van de arbeid, die verhoogd kon worden via arbeidsdeling en 

konsentratie van produktiemiddelen die een konsentratie van kapitaal ver

eiste. 

De beide eerste aspekten (ze1falienatie en alienatie van het objekt) zijn 

manifeste gevolgen van deze produktieverhoudingen en arbeidsdeling, terwijl 

het vierde aspekt een gevolg is van de drie andere aspekten van de gealie

neerde arbeid. 

In het Kommunistische Manifest van 1848 uit Marx zelfkritiek en noemt het 

konsept alienatie "fi1osofische nonsens". is in zekere zin verwonder

lijk omdat hij zelf in de Ekonomische-Filosofische Geschriften het begrip 

juist uit de filosofische sfeer haalde en zocht naar konkrete maatschappe

lijke oorzaken en gevo1gen ervan. Daarbij bekritiseerde hij Hege1s fi10so

fie van de geest volgens de suggestie van Feuerbach, dat de filosofie ge

reduceerd moet worden tot 'iets anders', omdat het in feite niets anders 

is dan 'iets anders' dat in gedachte is gebracht. 
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Marx vindt dat Hegels filosofie van de objektieve geest gereduceerd moet 

worden tot politieke ekonomie (Schacht, 1971, p.67-68), van waaruit hij 

de gealieneerde arbeid behandelt (zie manuskript over gealieneerde ar

beid, eerste zin). 

Navolgers en/of gebruikers van Marx' konsept (filosofen, psycho-analytici, 

empirische gedragswetenschappers) hebben het op verschillende manieren 

geinterpreteerd en uitgebreid. Ze komen uit velerlei kringen en discipli

nes, maar slagen er zelden in de noodzakelijke verbanden, zoals die door 

Marx onderkend werden en steeds gekompliceerder worden, te herkennen dan 

weI konkreet aan te wijzen. 

Onder hen neemt Durkheim met zijn anomiebegrip een belangrijke plaats in. 

Omdat hij veel invloed heeft gehad, zullen we in het volgende hoofdstuk 

zijn konsept kort onder de loep nemen. 

Bij de empirische gedragswetenschappers is het vervreemdingsbegrip zeer 

populair geweest. In hoofdstuk 3 voIgt een overzicht van de belangrijkste 

onderzoeken en artikelen en daarna (in hoofdstuk 4) een kritiek daarop. 



-10-

Hoofdstuk 2. 

Bet anomiebegrip van Durkheim. 

Nisbet (1968) stelt dat vijf groepen konservatieve ideeen belang

rijk zijn in Durkheims theorieen: 

1. De ideeen over de relatie tussen mens en maatschappij. Durkheim 

benadrukt het pri~aat van de maatschappij over het individu. 

Historisch gezien is de maatschappij niet het produkt van de 

mens, maar is de mens het produkt van de maatschappij. 

2. Ret gevolg is, dat het individu niet autonoom als psychologisch 

onafhankelijk wezen kan funktioneren maar afhankelijk is van de 

maatschappij, haar tradities, moraal en sociale normen. Ret in

dividu moet geintegreerd worden in groepen die zijn moraal ont

wikkelen en stabiliseren. 

3. Gezag is noodzakelijk om het aksepteren van die moraal en socia

Ie normen te garanderen. Voor Durkheim is gezag gelijk aan 

discipline. Discipline is daarbij geen middel tot iets, maar een 

'raison d' etre' op zich: het is goed dat de mens gedisciplineerd 

is, onafhankelijk van de daden waartoe hij zich daardoor beperkt 

weet. De discipline houdt de maatschappij in stand. 

4. De rol van de religie, welke in deze kontekst niet direkt van 

belang 1S. 

5. De opvatting over het organische karakter van de maatschappij, 

dat haar funktioneren bepaalt. Ieder deel van dit organisme ver

richt een zekere funktie die in het totaalverband nodig is. 

Drie konsepten in Durkheim's theorieen zijn onmisbaar voor een goed 

begrip van wat hij met anomie bedoelt. 

In de eerste plaats de mechanische en organische solidariteit in de 

maatschappij. 

De mechanische solidariteit is solidariteit door geIijkheid. In de 

maatschappij waar zij heerst, treft men we1n1g sociale differentiatie 

aan. De individuen behoren tot dezelfde groep, volgen dezelfde normen, 

hebben dezelfde waarden en ideeen. Er is een sterke sociale pressie 

tot dit konformisme en het konformisme houdt op zijn beurt op 

mechanische wijze de maatschappij bijeen. 
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De organische solidariteit is gebaseerd op sociale differentiatie. 

Konsensus in de maatschappij is het gevolg van het feit dat de 

individuen daarbinnen verschillende funkties uitvoeren die elkaar 

kompleteren. Naarmate de sociale differentiatie toeneemt, neemt 

de behoefte aan sociale pressie af. 

Tenslotte is het begrip kollektief bewustzijn van belang. Het 

kollektieve bewustzijn ("The totality of beliefs and sentiments, 

common to an average citizen of the same society" (Diirkheim (1969), 

p. 79) is een sociaal feit, dat bestaat, onafhankelijk van afzonder

lijke individuen. "In fact, it exists before the individual is born 

and continues after his death. The individual's conscience is derided fro 

the collective conscience, when the individual has learned those beliefs 

and sentiments, which form a part of the societal frame in which he lives 

The collective conscience is therefore different from the individual 

conscience, though it can be realized only through the latter"" (Israel, 

1972, p. 142). 

Diirkheims theorie over arbeidsverdeling en anomie kan nu als voIgt 

samengevat worden. 

De arbeidsverdeling en de eraan verbonden sociale differentiatie 

zijn het resultaatvan het industrialisatieproces. Ze leiden tot 

de vervanging van mechanische solidariteit door organische. Deze 

sociale veranderingsprocessen bedreigen het noodzakelijk geachte 

evenwicht in de maatschappij, omdat dit slechts onder bepaalde kon

dities kan bestaan. Wanneer de sociale veranderingen snel plaatsvin

den en geen deel uitmaken van de organische ontwikkeling, raakt dit 

evenwicht in normen, waarden en funkties verstoord. "Men weet niet 

meer wat mogelijk is en wat niet, wat rechtvaardig is en wat on

rechtvaardig, welke eisen en verwachtingen gerechtvaardigd zijn en 

welke de maat overschrijden. 

Dientengevolge is er niets meer, waarop men geen aanspraak maakt 

( .••• ). Bovendien verkeren we ~egelijkertijd in een toestand van 

natuurlijke opwinding, aIleen aI, omdat de algemene vitaliteit in

tenser is ( •••• ). De toestand van ontregeling of anomie wordt nog 

versterkt door het feit dat ze een sterkere disciplinering nodig 

hebben "(passage uit IIle Suicide" van Diirkheim vertaald en opgenomen 

in Goddijn, 1969). 



Ret kollektieve bewustzijn in maatschappijen zonder sociale 

differentiatie omarmt het individuele bewustzijn. Bij de sociale 

veranderingsprocessen tast dan de individuele verwerping van de 

normen de betekenis van de strukturen aan en deze verzwakking 

van de sociale strukturen bevordert weer het individuele verwerpen 

(Reunks, 1967, p.lO~. Ret gevolg is volgens Durkheim, dat er 

praktisch geen ethisch systeem bestaat in de ekonomische sfeer van 

de samenleving. Wat vage generalisaties moeten dit opvangen. De 

weinige morele regels vinden nauwelijks steun in wetten en zo'n 

zwakke, vage ethiek kan niet leiden tot de discipline die Durkheim 

zo noodzakelijk acht. 

In de kapitalistische maatschappij leidt dit volgens hem ertoe, 

dat "vele mensen dermate de nadruk leggen op het geld, de ruilwaar

de, de winst, hun verdiensten, dat de moraal ontkracht wordt. Dit 

gebeurt zowel direkt als indirekt, waardoor een kumulatief effekt 

ontstaat ( ••.• ). Retzelfde individualisme ondermijnt door de 

schepping van het kapitalistische systeem ook de traditionele 

maatschappelijke struktuur, zoals gezin, kerk, politiek, welke de 

moraal schraagden. Rierdoor ontstaat dus een verzwakking van het 

niet-ekonomisch normengeheel" (Reunks, p. 9-10): 

In gedifferentieerde maatschappijen be staat slechts een gedeelte

lijke overlapping tussen individueel en kollektief bewustzijn. Ret 

individu krijgt de kans om zijn eigen ideeen te ontwikkelen. De 

organische solidariteit van de onderlinge aanvulling schept even

wicht. Dat neemt echter niet weg dat er sociale problemen en span

ningen kunnen bestaan, omdat de maatschappij in organische ontwik

keling is en nog niet aile voorwaarden voor organische solidariteit 

gerealiseerd zijn: "If, in certain cases, organic solidarity is not 

all it should be, it 1S certainly not because mechanical solidarity 

has lost ground, but because all the conditions for the existence 

of organic solidarity have not been realized" (Durkheim, 1964, p. 

364-365). 

Organische solidariteit kan aileen langzaam in een geleidelijk 

proces van sociale verandering groeien. Zelfs bij een geleidelijk 

veranderingsproces blijft een zekere hoeveelheid an~~~~ onvermijdelijk: 
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het evenwicht in het sociale systeem wordt nu eenmaal verstoord 

en de funkties, normen en waarden binnen de arbeidsdeling en 

sociale differentiatie moeten opnieuw geordend worden: "Anomie 

is dus een toestand van niet geregelde (arbeids)-betrekkingen, 

terwijl dit weer gelijkgesteld is aan het niet gekoordineerd zijn 

van funkties in een systeem. Ret gaat bij anomie dus volgens 

nurkheim niet strikt om het ontbreken of ontkracht zijn van normen, 

maar meer om desonganisatie in het algemeen, om gebreken aan 

koordinatie, oftewel aan integratie" (Reunks, 1967, p. 11). 

In de literatuur over vervreemding wordt het anomiebegrip steeds 

met dat van vervreemding in verband gebracht. Roewel dit verband 

m.i. niet zo duidelijk aanwezig is (zie 8.3.), zullen we het bij 

het overzicht in hoofdstuk 3 maar even laten voor wat het veronder

steld wordt te zijn. 
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Hoofdstuk 3. 

Empirische gedragswetenschappelijke benaderin~en. 

3.0. De alienatie-onderzoekingen van de empirische gedragsweten

schappers beginnen aan het eind van de vijftiger jaren. Hoewel de 

Iaatste jaren het vervreemdingskonsept erg in de mode is gekomen 

en zelfs het dagelijks spraakgebruik is binnengeslopen (waar het 

overigens ook al tot veel begripsverwarring aanleiding heeft ge

geven) , is het enthousiasme voor de empirische onderzoeken in de

ze na 1970 beduidend teruggelopen. 

3.1. (1956) ontwikkelde een 'anomia'-(attitude-)schaal die 

door anderen later veel werd gebruikt of uitgewerkt. De schaal 

meet vijf gevoelsaspekten: 

het gevoel dat de machtigen in de maatschappij zich niet bekom

meren om het individu en zijn sociale behoeften. 

- het gevoel dat het onmogelijk is de maatschappij en haar sociale 

systemen te begrijpen. 

het gevoel dat het individu niet 1n staat is zijn doelen te be

reiken en zijn kansen steeds verminderen. 

- het gevoel van doelloosheid omdat normen en doelen niet Langer 

funktioneren. 

- het gevoel dat de sociale relaties in ontbinding zijn en dat 

geen steun wordt ontvangen van andere mensen. 

Srole weet geen logische verbindingen tussen deze verschillende 

deelgevoelens te leggen. In het algemeen kan men zeggen, dat ze 

onzekerheid, verwerping en isolatie meten. In elk geval hebben 

deze gevoelsaspekten allen betrekking op een gevoel van machte

loosheid en de kritiek op de 'Srote-schaal', n.l. dat hij vooral 

wanhoop zou meten (zie b.v. Meier en Bell (1959), Heunks (1967» 

is dan ook niet geheel ten onrechte, ook aI, omdat Srole de alie

natie (zoals hij die ziet) niet situeert t.a.v. een bepaald ver

schijnsel, maar in het algemeen. 
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3.2. In 1959 deden Meier en Bell een verkennend onderzoek m.b.v. 

de Srole-schaal. De hypothese daarbij was, dat anomie (in psycho

logische zin) het resultaat is, wanneer de individu gebrek heeft 

aan middelen tot het bereiken van levensdoelen. Sociale struktuur

beperkingen kunnen daaraan ten grondslag liggen. Er worden 6 

indikatoren gebruikt: - socioekonomische status 

- klasse-identifikatie 

- leeftijd 

- beroepsmobiliteit 

- burgerlijke staat 

- godsdienstige overtuiging 

Meier en Bell menen dat al deze faktoren onafhankelijk zijn 

(p. 197 t.a.p.) en trekken daaruit konklusies. Interessant is een 

van hun slotopmerkingen (p. 201), n.l. dat de indikatoren (behalve 

leeftijd) even goed oorzaken van anomie kunnen zijn als konsekwen

ties. Dit betekent, dat zij slechts korrelaties aantreffen die pas 

middels andere onderzoekingen misschien verklaard kunnen gaan worden. 

3.3. Van zeer grote inhoud is geweest het werk van Melvin Seeman, 

die in 1959 vijf varianten onderscheidde: 

- machteloosheid: 

- zinloosheid: 

- normloosheid: 

- isolatie: 

subjektief door een persoon ervaren waarschijn

lijk dat zijn eigen gedrag niet het verloop van 

de uitkomsten of beloningen die hij zocht, kan 

bepalen. 

deze wordt ervaren als het individu het funk

tioneren van de sociale organisatie waarvan hij 

deel uitmaakt, niet begrijpt. Ret resultaat 

daarvan is, dat het individu de konsekwenties 

van zij'n eigen handelen niet kan voorspellen 

of dat hij de betekenis van Z1Jn daden niet 

begrijpt. 

er is hoge verwachting, dat sociaal afgekeurd 

gedrag vereist is om gegeven sociaal geaksep~ 

teerde doe len te bereiken. 

het individu kent lage beloningswaarde toe aan 

doelen of opvattingen die in de gegeven maat

schappij hoog aangeschreven staan. 
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- zelfvervreemding: het gedrag is gericht op geanticipeerde 

toekomstige beloningen die buiten de aktivi~ 

teit'zelf liggen. 

Volgens Seeman zijn deze vijf varianten onafhankelijk, wat ik, 

gezien de definieringen betwijfel. Zo is het b.v. niet onwaarschijn

lijk dat een individu dat de gangbare maatschappelijke doelen 

laag waardeert ('isolatie'), maar die zich niet in staat voelt 

deze doelen en het voor hun bereiken vereiste gedrag te beinvloe

den ('machteloosheid'), beloningen zoekt die buiten de aktiviteit 

zelf liggen ('zelfvervreemding'). Daarvoor is het weI nodig, dat 

die persoon de konsekwenties en betekenis van zijn handelen en het 

funktioneren van de organisatie begrijpt ('zinloosheid'). 

In een later onderzoek (1967) onderzocht Seeman de veel gehoorde 

stelling dat de alienatie in het werk (die hij definieerde als 

verbondenheid met werk dat intrinsiek niet !belonend is) konsekwen

ties heeft voor het sociaal funktioneren van het individu in het 

algemeen, dus ook buiten zijn werk. Hij formuleert daarbij vijf 

veronderstellingen: 

mensen die weinig beslissingsmacht hebben in het werk, zien 

zichzelf als machteloos in veel meer sociale situaties. 

- als het werk op zich als betrekkelijk zinloos wordt ervaren, 

zoeken mensen extrinsieke doelen. 

- t.g.v. het vele uren werken aan niet-belonende taken bouwen 

vervreemde arbeiders een reservoir van frustraties en verafschu-

wl.ng op. 

- als het werk geen gelegenheidgeeft voor een individueleontwikkeling 

van de karriere, is een algemene anomische levensvisie het 

gevolg. 

- vervreemdend werk beloont de motivationele investering niet en 

leidt tot teruggetrokkendheid van de arbeider. 

Uit deze lijst, die niet pretendeert volledig te zijn, kan het z.g. 

"generalization theme" worden afgeleid: "Alienated work in trouble

some because its effects generalize out of the work sphere into 

other areas of social li~e: the lack of control in work leads to a 

sense of low control in political and social affairs, the hostility 

bred in the work situation overflows into intergroup antagonism; 

the disengagement at work loose commitment to the normative order 

in general" (p. 274 t.a.vp.). 
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In het onderzoek wordt een poging gedaan dit "generalization theme" 

te testen naar de grenzen van haar toepasbaarheid en de kondities 

die haar werking bepalen. Ret individu werd gevraagd naar en onder

zocht op - algemeen gevoel van machteloosheid 

- de ervaren sociale distantie binnan de groep waar hij 

werkt 

- politiek bewustzijn 

- statusgevoel 

- gevoel van normloosheid 

"expert-orientatie", d.w.z. l.n welke mate vindt de 

ondergevraagde dat door experts moet worden beslist. 

De belangrijkse konklusie van het onderzoek was, dat de genoemde 

hypothese, "the generalization theme", noch bevestigd, noch verwor

pen kon worden, hoewel weI wat zwakke indikaties in de richting van 

bevestiging werden aangetroffen. 

3.4. Clark (1959) definieerde vervreemding als de mate waarin het 

individu zich niet bij machte voelt om de rol te bereiken die hij 

heeft bepaald als juist in zijn specifieke situatie. Clark bestu

deerde het lidmaatschap van 1 kooperatieve landbouw organisatie 

als sociaal systeemaspekt en maakt bezwaar tegen de pogingen om de 

alienatie ten opzichte van de gehele maatschappij te meten. Reunks 

(1967) is het daar volkomen mee eens en pleit voor behandeling van 

alienatie in een enkelvoudige, goed gedefinieerde eenheid. 

3.5. Ook Pearlin (1962) stemt met Clark in: je kunt namelijk geen 

rekening houden met specifieke omstandigheden van de te bestuderen 

organisatie als je alienatie ziet als maatschappelijk proces (al

dus Pearlin). Zijn onderzoek betreft dan ook de strukturen in een 

ziekenhuis die de alienatie beinvloeden: gezagsstrukturen, karrie

rekansen en samenstelling van werkgroepen. 

Zijn zoeken naar oorzaken bij strukturen opent weliswaar nieuwe 

perspektieven, maar hij blijft daarbij uitgaan van een subjektief 

gevoel van machteloosheid, dat door aIle in dit hoofdstuk besproken 

onderzoekers als maat wordt gebruikt. Op dit gebruik zal in het 

volgende hoofdstuk kritiek worden geleverd. 
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3.6. De konsepten van Seeman werden (en worden nog) uitvoerig 

bestudeerd en gebruikt. Neal en Rettig (1963) onderzoeken de 

onafhankelijkheid van de varianten 'machteloosheid' en 'norm

loosheid'. Later (1967) kijken ze nog eens naar de multidimen

sionaliteit van het alienatiebegrip. 

Ook Struening en Richardson (1965) zoeken wegen om de meetbaar

heid van het begrip te verbeteren. 

3.7. Naast Marx, Durkheim en Seeman is Blauner weI de meest aan

gehaalde schrijver op het gebied van vervreemding. Zijn werk 

"Alienation and freedom" (1970) stoelt volledig op de opvattingen 

van Seeman. Toch kijkt Blauner ruimer en ziet de vervreemding als 

gevolg van de industriele revolutie niet aIleen binnen het bedrijf, 

maar van daaruit ook in de maatschappelijke omgeving ervan. 

Hij onderscheidt 4 belangrijke faktoren in de moderne industrie 

die van belang zijn bij vergelijkende analyse van bedrijven: (1) 

technologie, (2) werkverdeling, (3) sociale organisatie en (4) 

ekonomische struktuur (p. 9-10, t.a.p.). De aspekten van vervreem

ding in de moderne industrie zijn - machteloosheid 

- zinloosheid 

- isolatie 

- zelfvervreemding 

(In het konsept tisolatie' ligt ook de 'normloosheid t van Seeman 

opgesloten). 

1JE.£!1!§.J:.9£f!.!1§.frJ. 

Een mens is machteloos als hij objekt is, gekontroleerd en gemani-

puleerd door andere personen of door een onpersoonlijk systeem en 

als hij zichzelf niet kan presenteren als sUbjekt om deze overheer

sing te veranderen. 

Blauner vier soorten machteloosheid in de industrie: 

- scheiding van het eigenaar zijn van de produktiemiddelen en het 

gereed produkt 

- onvermogen om algemene management-politicy te beinvloeden 

- gebrek aan beheersmogelijkheid van het onmiddellijk werkproces 

- gebrek aan beheersmogelijkheid van de produktie-omstandigheden. 
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Als indikatoren neemt Blauner: 

- vrijheid van beweging 

- vrijheid voor het maken van keuzes 

vrijheid om eigen werktempo te bepalen 

- vrijheid om druk van buitenaf te regelen 

- vrijheid om eigen prestaties te plannen 

vrijheid om manier van werken te bepalen. 

Ret grote verschil tussen Blauner en de voornoemde gedragswetenschap

pers is, dat hij de machteloosheid in z'n theorie als objektieve 

toestand benadert (niet als subjektieve ervaring van een persoon). In 

zekere zin doet hij hetzelfde in z'n konseptie van zinloosheid, alhoewel 

hier ook sUbjektieve elementen binnensluipen. 

zinloosheid .) 

Bij toename van de werkverdeling mlssen de individuele werkrollen 

organische samenhang met de gehele rollenstruktuur. Rieruit voIgt gebrek 

aan inzicht in het doel van het werk, vooral bij burokratische, grote 

organisaties. 

isolatie (sociale vervreemding) 

De arbeider heeft niet het gevoel tot de werksituatie te behoren 

(subjektief!) en is niet in staat of geinteresseerd om zich met de 

organisatie, en haar doelen te identificeren.De industriele gemeenschap 

heeft een normenstruktuur, die het gedrag van haar leden leidt. De mate 

van normatieve integratie is belangrijk bij het bepalen van het gevoel 

van I te behoren tot een kohesieve werkgemeenschap'. Dit heeft te maken 

met het gevoel van gelijke behandeling en rechtvaardigheid en daarom 

bepalen deze zaken het gevoel van vervreemding van of integra tie in de 

industriele onderneming. 

~~l[~~~~~~~~~i~~ 
Vooral bij gebrek aan beheersmogelijkheid van het werkproces en aan 

gevoel van zinvolle verbinding met de werkonderneming komt er een 

gevoel van gedepersonaliseerd te zijn (i.p.v. betrokken te zijn bij taken 

naar voren (subjektief!). 

*) Misschien is 'betekenisloosheid' een betere vertaling voor 'meaning-

lessness' 
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Ret gaat hier vooral om de handeling van het werken die primair 

instrumenteel geworden is. 

Zelfvervreemding in het werk bedreigt de positieve houding t.o.v. 

jezelf, omdat het eerder een veroordelende dan een bevestigende 

beroepsidentiteit naar voren brengt. Vervreemd werk bevestigt en 

verdiept het gevoel dat de negatieve waardering in de maatschappij 

van het werk valide ~s. 

Blauner toetst z'n ideeen in vier situaties: 

- de drukker als handwerkman binnen een fabriek 

- de textielarbeider 

de man aan de assemblage-band ~n de autofabriek 

- de procesbewaker in de chemische industrie. 

Rij vindt daarbij interessante verschillen, voornamelijk als gevolg 

van de technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de 

taak van de mens. De invloed van de technologie op vervreemding is 

het grootst langs de dimensie van de machteloosheid, die hij ook in 

z'n onderzoeken als objektieve toestand analyseert. De zinloosheid, 

sociale isolatie en zelfvervreemding worden primair subjektief be

nadert, hoewel t.a.v. de isolatie ook aandacht wordt geschonken aan 

enkele specifieke omgevingsaspekten als objektieve voorwaarden. 

Aan het slot van zijn boek betoogt Blauner nog, dat je hier ook te 

maken hebt met sociopolitieke vraagstukken. Rij gaat (als empirist) 

daar niet op in. 

3.8. De onderzoekingen van Aiken en Rage (1966) z~Jn weI enigszins 

met die van Blauner te vergelijken. Zij vergeIijken 16 welzijns

organisaties om inzicht te krijgen in de relaties tussen 

centralisatie en formalisatie enerzijds en sUbjektieve vervreemding 

van het werk en expressieve relaties anderzijds. 

Er blijken hier wei enige korrelaties te bestaan, maar evenmin als 

de konkrete onderzoeksresuitaten van Blauner, worden die hier niet 

behandeld. 
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3.9. In de diskussie in American Sociological Review in de 60-er 

jaren, is Dwight Dean een veelbesproken figuur J vooral door zijn 

artikel "Alienation, its meaning and measurement" (1961). Dean 

doet onderzoek naar relaties tussen leeftijd, status en afkomst 

van platteland en vervreemding (n.l. machteloosheid, normloosheid 

en sociale isolatie). 

Hij vindt geen signifikante korrelaties, maar zijn konklusie is 

interessant. Dean vraagt zich uiteindelijk namelijk af, of aliena

tie weI een 'attribuut' van een per soon is. Is het niet een 

situationele variabele? 

3.10. Berting en De Sitter (1971) maken in hun studie over arbeids

satisfaktie ook enkele opmerkingen over vervreemding als konsept. 

Ze definieren vervreemding als een ambivalente orientatie t.o.v. 

een sociale omgeving. 

"Deze ambivalentie uit zich daarin, dat de per soon een konflikt 

ervaart tussen omgevingsaspekten die voor hem een positieve valen

tie en aspekten die voor hem een negatieve valentie bezitten. Hij 

voelt zich niet in staat zich uit het systeem, dat hem omringt, los 

te rukken, noch om het volledig te aanvaarden, noch om daartegen in 

opstand te komen. Een 'vrije' aanvaarding of afwijzing is hem onmo

gelijk: de vervreemde orientatie draagt daarom een compulsief 

karakter. Twee typen doen zlch in hoofdzaak voor: compulsieve 

adaptatie en compulsieve vervreemding ( •••• ). In beide gevallen 1S 

het uiterlijk kenmerk een streven naar (compulsieve) konformiteit. 

Gevoelsmatig echter is het adaptieve type gericht op aanvaarding 

van het systeem, het vervreemde type op afwijzing, wantrouwen en 

onverschilligheid ten aanzien daarvan. Uiterlijke konformiteit en 

innerlijke afwijzing vormen de grondkenmerken van de vervreemde. Veel 

meer dan een houding die wij met satisfaktie plegen aan te duiden, 

is vervreemding een attitude waarin de persoon een relatie tot zijn 

omgeving tot uitdrukking brengt" (p.120 t.a.p.). Berting en De Sitter 

doen zelf geen empirisch onderzoek naar vervreemding, maar gebruiken 

deze theoretische overwegingen bij hun behandeling van de bruikbaar

heid van satisfaktieschalen. 
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Hoofdstuk 4. 

Kritiek op de empirische gedragswetenschappeZijke benaderingen. 

De in het vorige hoofdstuk beschouwde benaderingen, die een grote 

invloed hebben in de literatuur over vervreemding, berusten m.i. 

op een niet zinvol konsept van vervreemding: de subjektieve, 

bewuste ervaringen van machteloosheid, isolatie etc. 

SUbjektief, omdat gevoelens onderzocht worden, waarbij individuele, 

motivaties, attitudes, percepties, waardenorientaties etc. meespe

len. Bewust in die zin, dat de onderzoeken niet de mogelijkheid in 

zich hebben om die feiten "mee te nemen" die de onderzochte persoon 

niet kent of waarvan hij de werking niet voelt. 

1ntuitief is aan te voelen (en de oorspronkelijke en ook latere 

marxistische schrijvers stonden dat ook voor) , dat vervreemding ook 

iets te maken kan hebben met zaken die men zich niet bewust is. Dan 

moet je echter niet of niet aIleen vragen naar het gevoel van zin

loosheid of gevoel van machteloosheid van de mens, maar de situatie 

en de ontwikkelingen onderzoeken, waarin die mens geplaatst is. De 

vraag van Dean (1961).(1s alienatie misschien een situationele, 

variabele? zie 3.9.). Lijkt dus niet zo gek, al moet men behalve 

naar de situatie zeer zeker ook kijken naar de ontwikkelingendie 

tot die situatie geleid hebben en waarvan zij slechts een momentop

name is. 

Een gevoel van machteloosheid (verschijningsvorm), dat door de 

individu wordt uitgesproken, is slechts een indikator voor mogelijke 

werkelijke machteloosheid, die daaraan ten grondslag ligt; die 

verschijningsvorm geeft natuurlijk niet exakt de werkelijke machte

loosheid weer, maar wordt mede beinvloed door eigenschappen van de 

persoon in kwestie. Ret is zelfs mogelijk dat er struktureel-objek

tief geen sprake is van machteloosheid, terwijl de individu een 

machteloosheidsgevoel opgeeft. Rier zijn dus andere faktoren (aan de 

kant van de individu) 1n het spel, die slechts opgespoord kunnen 

worden als de werkelijke situatie en ontwikkeling expliciet gemaakt 

is. 
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De machteloosheid wordt soms (maar lang niet altijd) naast 

'subjektief' ook nog 'objektief struktureel' bestudeerd. 

Bl (1970) doet daartoe bijvoorbeeld een poging. Voor de 

andere aspekten (gevoelens van normloosheid etc.) meten de 

onderzoekers steeds twee klusters van faktoren tegelijk: 

- de objektieve strukturele kondities en ontwikkelingen waarin 

het individu geplaatst is. 

de sUbjektieve interpretatie van dat deel van die kondities en 

ontwikkelingen dat het individu zich bewust is. 

Bij de metingen treedt kontaminatie van deze klusters op in die 

zin dat men uit de aldus beschikbaar komende gegevens nooit kan 

uitdestilleren wat nu die objektief strukturele kondities zijn en 

wat de sUbjektieve interpretatie daarvan is. Het gevolg is, dat 

men ijk niets wijzer is geworden, want dan blijft het ook 

onbekend, welke invloeden de beide klusters afzonderlijk hebben 

gehad en waar eventueel een wijziging gewenst zou kunnen zijn. 

Evenmin komt men langs deze weg te weten om welke redenen een 

persoon zich in een bepaalde situatie fijn voelt. Deze kennis zou 

van belang kunnen zijn bij het ontwerpen van nieuwe werksituaties. 

Een tweede bezwaar tegen deze meetmethode 1S, dat ze niet in staat 

te bepalen, wat de mate van aanpassing van het individu aan z'n 

omgeving . We zagen 1n 3.10. dat zich 'kompulsieve adaptatie' 

(opgedrongen aanpassing) van het individu kan voordoen in situaties 

waarin ae omgeving voorhem negatieve aspekten bezit. De omgeving 

beinvloedt n.l. ook de norm waaraan de persoon zijn attitudes jegens 

die omgeving ijkt, of die persoon dat nu wil of niet. Deze beinvloe

ding is een belangrijk onderdeel van de vervreemding, dat in deze 

soort onderzoeken niet naar boven komt. 

Tenslotte het op zijn minst twijfelachtig of de onderzochte per-

soon zijn gevoelens exakt duidelijk kan en/of wil maken aan de 

onderzoeker. Dit bezwaar, dat in de subjektivistische psychologie 

algemeen geldig is, kan men trachten zoveel mogelijk te ondervangen 

door een goede konstruktie van de meetschaal. Het is echter nooit 

op te heffen, ook aI, omdat de ondervraagde steeds een strategisch 

zal vertonen. 
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De definitie van vervreemding die Berting en De Sitter (1971) geven 

(zie 3.10.: ambivalente orientatie t.o.v. een sociale omgeving), 

biedt ook weinig perspektieven. Haar volgend zouden we ieder mens 

in bijna iedere sociale situatie vervreemd kunnen noemen, omdat 

niemand in zijn omgeving een persoon kent, wiens optreden door hem 

uitsluitend positief of uitsluitend negatief wordt gewaardeerd. Met 

zo'n definitie van vervreemding schieten we dus weinig op. 

De kern van bovenstaande kritiek is, dat geen scheiding wordt ge-

maakt tussen de objektieve situatie en de subjektieve gevoelens die 

zij bij de mens oproept. Dit zijn twee verschillende fasen in ieder 

proces waarbij de mens onder invloed staat van z'n omgeving, dus in aIle 

mogelijke processen die aangaande het gedrag van de mens bestudeerd 

kunnen worden. In de derde fase van deze processen hebben die ge

voelens bepaalde konsekwenties voor het betreffende individu en z~Jn 

gedrag, dat weer de objektieve situatie (omgeving) beinvloedt. 

De besproken empirische gedragswetenschappelijke onderzoeken houden 

met deze fasering geen rekening en kennen slechts 'varianten' of 

'aspekten'. Verrassend is, dat Seeman, die men gerust de grote 

stimulator van deze groep onderzoekers kan noemen, in zijn theore

tische overwegingen weI degelijk erkent, dat zich bij de alienatie 

verschillende fasen voordoen: "The theory sets out, in effect, a 

tripartite scheme: social structural conditions (e.g • .•.. ) are 

presumed to have alienatie effects (in anyone of various alterna

tive modes - e.g. isolation, powerlessness, selfestrangement), and 

this in turn leads to determinate consequences in attitude and 

behavior (e.g ...•. ) (1967, p. 274). Blauner (1970) onderzoekt de 

verschillende effekten van verschillende sociale en technologische 

strukturen op de menselijke gevoelens en soms (langs de dimensie van 

de machteloosheid) op de gedragsmogelijkheden. Beiden laten echter 

na het alienatieproces waarvan ze beide het bestaan erkennen (Seeman 

expliciet in zijn theoretische overwegingen, Blauner impliciet ~n 

z~Jn onderzoeksopzet) inderdaad ook als proces te onderzoeken, waar

door de verschillende stappen, deelprocessen en beinvloedingen vol

komen onuitwisbaar verstrengeld worden. 
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Hoewel ~ (1969) zelf ook spreekt over taspektent van vervreem

ding (hij noemt ze ook weI tkenmerken'), hanteert hij in feite 

natuurlijk een procesdefinitie, waarbij het om een dialektisch pro

ces gaat (b.v. de wisselwerking tussen vervreemdende arbeid en 

prive bezit van produktiemiddelen of de arbeidsdeling die in dit 

proces verweven zit als belangrijk gevolg van die produktieverhau

dingen en tegeIijkertijd als bron van de gealieneerde arbeid). 

~~ (1969) pleit ervaor het feitelijk alienatieproces oak daad

werkelijk als proces te bestuderen en niet de verschillende deel

processen als 'varianten t te isoleren. Omdat dit artikel nieuwe 

konkrete elementen aandraagt voor een dergelijke studie zullen we 

hieraan een apart hoofdstuk wijden. 
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Hoofdstuk 5. 

Barakat's konsept. 

5.0. Barakat (1969) vat alienatie op als proces i.p.v. set varianten 

(zoals machteloosheid, isolatie, normloosheid. Hij maakt onder

scheid tussen bronnen, ervaring en gevolgen van alienatie en 

definieert vervolgens vervreemding in termen van een diskrepan-

tie tussen realiteit en utopie, of tussen wat is en wat gewenst 

~s. 

Hij noemt 3 grote "stromingen", waarop de vervreemdingskonsepties 

kunnen worden herleid: 

- Hegeliaans-Marxistische idee van machteloosheid (zie hfdst. 1) 

- Anomie-benaderingen van vervreemding: 

Durkheims werk t.a.v. desintegratie en ineenstorting van systemen 

van sociale regulering en beheer; anomie op maatschappelijk nivo, 

die leidt tot anomie op psychologisch nivo als subjektieve erva

ring van individuen (McIver, Riesman, Srole). (zie 8.1.3). 

Scheiding van kulturele doelen en maatschappelijke middelen om 

die te realiseren leidt tot deviant gedrag (Merton). (zie 8.1.2). 

- Existentialisme en psycho-analyse: meer femonenologisch en 

idiografische benadering: ervaring van angst, rusteloosheid, 

leegte, wanhoop etc. De mens is dus ook machteloosheid tegenover 

zichzelf. 

Verder ontdekt Barakat dat de verschillende gangbare konsepten 

van vervreemding in het algemeen bloot staan aan 4 beperkingen: 

- In het algemeen wordt meer op een van deze dan op al deze bronnen 

teruggevallen, waardoor gebrek aan konsensus ontstaat. 

- Er wordt geen systematisch onderscheid gemaakt tussen sociaal en 

psychologisch nivo van alienatie. De Seeman - aanhangers zien 

alienatie als kognitieve konditie van de individu, zonder het te 

relateren aan sociale en normatieve strukturen. We zagen in het 

vorige hoofdstuk dat Seeman in z'n theorie wei relateerd aan 

sociale strukturen. Bij zijn onderzoeken vindt men daarvan echter 

niets terug. 
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- Weinigen maken onderscheid tussen bronnen van aliena tie, aliena

tie als psychologische eigenschap van het individu en haar gevol

gen voor zijn gedrag. Men ziet deze fasen gewoonlijk meer als 

varianten dan als stadia in een proces. Barakat ziet b.v. norm

loosheid, dissatisfaktie en isolatie als verschillende stadia van 

hetzelfde proces. 

- Weinigen pogen onderscheid te maken tussen algemene alienatie 

(van de gemeenschap en wereld) en specifieke aliena tie (van een 

specifieke sociale organisatie). 

Benadering van alienatie als proces heft deze beperkingen op en 

leidt tot gebruik van aIle belangrijke bronnen, aldus Barakat. 

Barakat geeft zijn procesbenadering in het volgende schema weer: 

(stages of alienation - p. 3 t.a.p.): 

SOCIAL STRUCTURE 

A. States of overcontrol 
1. powerlessness 
2. depersonalized rela

tions 

NORMATIVI STRUCTURE 

A. States of overcontrol 
1. demand for konformity 
2. structuredness and 

simplification 

B. states of undercontrol ' , B. states of undercontrol 
1. desintegration of 

interpersonal rela
tions 

2. Tantalusian conditions 

1. normlessness 
2. permissiveness 
3. change and discontinuity 
4. dissociation between 

means and goals 

x 
~ feelings of dissatisfaction with and rejection 
~of the dominant concerns objectives, values, 

activities etc. of the system 

Retreatism 
1. isolation 
2. suicide 
3. shallow living 

I compliance' 
Active involvement 

1. opposition and 
rebellion 

2. creativity 
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De drie (bronnen, ervaring, gevolgen) zijn duidelijk te 

herkennen. Roewel Barakat het alienatieproces ziet als beginnend 

op het nivo van de normative en sociale strukturen, beschouwt hij 

het niet als verlopend in een richting. De relaties tussen de 

verschillende stadia worden gezien als cyclisch, interaktief en 

multidirektioneel ( p.4 t.a.p.). 

De indeling van bronnen in normatieve en sociale struktuur en 

daarbinnen in toestanden van 'over and undercontrol' berusten op 

een analytisch onderscheid. Later zal blijken, dat deze scheidingen 

niet altijd even terecht zijn aangebracht. 

De toestanden van 'overcontrol', zowel binnen de normatieve als de 

sociale struktuur worden gedefinieerd in termen van grote burokrati

ser~ng. De toestanden van 'undercontrol' worden analytisch onder

scheiden in (1) toestanden van normloosheid en (2) desintegratie in 

intermenselijke relaties. 

De tweede fase van vervreemding (ervaring van vervreemding) wordt 

door Barakat als voigt samengevat: "To summarize, alienation at this 

stage is viewed as a relatively enduring experience of dissatisfac

tion and rejection and defined in terms of discrepancy between what 

~s real and what is utopian or ideal. In essence, an alienated person 

is dissatisfied with, and consquently opposed to, the dominant concerns 

objectives, values, norms and/or activities of the society or organi

zation of which he is a member. A person might be alienated from 

himself. Very often disharmony between the individual and his 

society ends with disharmony between the individual and himself and 

vice versa. Alienation from the world, the society, the social orga

nizations, and/or the self manifests itself in one or a combination 

of feelings of anxiety, despair, anger, loneliness, emptiness, purpo

selessness, lose of identity, resentment, disgust, sadness etc., which 

strike modern man at the core. These are manifestations rather than 

variants of alienation". (p.8 t.a.p.). 

De konsekwenties van vervreemding in de gedragssfeer zijn globaal: 

terugtrekking, berusting en aktivisme. Ret schema biedt hier voldoende 

informatie over de visie van Barakat. ~Shallow living' is een term 

van Karen Horney, die zo iets betekent als 'elke show op t.v. bekijken' 

of 'doelloos met de auto rondrijden' enzovoorts. 
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5.1. Kommentaar. 

Volgens mij is Barakat er inderdaad in geslaagd zijn doelstellingen 

te verwezenlijken. Hij gebruikt aIle soorten genoemde "stromingen" 

en ondervangt de genoemde beperkingen, althans biedt mogelijkheden 

daartoe. Ais we zijn konsept relateren aan de kritiek in hoofdstuk 

4 valt op dat hij objektieve en sUbjektieve elementen samenbrengt 

in 1 konsept talienatie als proces t
, waarbinnen ze als fasen min of 

meer gescheiden blijven. 

De eerste fase nodigt tot studies aan strukturen die als al dan niet 

objektief vervreemden gedefinieerd kunnen worden. De studies in fa

sen 2 en 3 zijn van geheel andere aard. 

De bepaling van de ervaren vervreemding is een moeilijke zaak en 

de genoemde gedragingen en gevoelens (zie hierboven: anxiety, despair 

etc.) bestrijken een veel groter gebied van menselijke levenssituaties 

dan welke uitsluitend met vervreemding verbonden zijn. Toch kunnen deze 

gedragingen en gevoelens uit de genoemde bronnen voortkomen, alhoewel 

niet noodzakelijk en zeker niet altijd bewust. Bovendien kunnen er 

ook andere oorzaken aan ten grondslag liggen. 

Misschien is het zinvoller hier te spreken van een proces van mental 

health en mental illness bij de mens, waaraan o.a. bepaalde normatieve 

en sociale strukturen, die we als objektief vervreemdend definieren, 

ten grondslag kunnen liggen. Levinson en Weinbaum stellen in het boek 

van l1cLean (1970) dat konsepten van mental health sociologische en 

psychologische fenomenen moeten overbruggen. Er moet rekening gehouden 

worden met krachten op het nivo van de individu, groep en sociale 

struktuur en het moet mogelijk zijn verbindingen te leggen tussen de 

verschillende nivo's. 

Dit mental health - konsept zal dan noodzakelijkerwijze bewuste en 

onbewuste elementen moeten bevatten. Men zou namelijk kunnen stellen 

(Israel, 1971,(p.80) dat niet-ervaren vervreemding een ergere mate 

van vervreemding is dan wel-ervaren. 

De konsepten van Seeman en zijn navolgers hebben veel meer te maken 

met een (te) beperkt gebied van mental health/illness sec dan met 

vervreemding, omdat hij strukturen die eraan ten grondslag liggen, 

weglaat. 

De gevolgen (3e fase in Barakat's proces) liggen nog een stap verder 

van de werkelijke oorzaken van de psychische gesteldheid van de mens. 



-30-

Ret gaat hier meer om de invloeden van de psychische gesteldheid in 

het algemeen op gedragingen en attitudes. Met het specifieke probleem 

van de alienatie heeft dit alies nog maar zeer indirekt kontakt. 

Studies op het gebied van vervreemding moe ten vooral de eigenschappen 

van (sociale en normatieve) strukturen en de relaties tussen deze 

struktuureigenschappen en psychische gesteldheid bevatten. 

Ret gaat daarbij om een specifiek soort invloeden, al dan niet be

wust ervaren door de persoon (personen) in kwestie, die de psychische 

gesteldheid van de individu(en) kunnen beroeren. Deze invloeden 

behoeven helemaal niet uit het gedrag, opinies of gevoel van de 

betreffende persoon te blijken; het is nameIijk ook mogelijk dat ze 

afgewend worden (figuur is), of door andere invloeden, of door de 

individu zelf, zonder dat hij dat zelf merkt. Daarmee is echter de 

onvermijdelijke uitstraling (figuur: a) van deze invioeden uit de 

vervreemdende ontwikkelingen der strukturen niet ongedaan te maken. 

Schema tisch kunnen we dit proces als voIgt voorstellen: 

vervreemdende ontwikkelingen • niet-vervreemdende ont

wikkelingen en strukturen en strukturen ~.~------------

(a) ~b)--------~----(b)~1 
I. • I 
: psych~sche gesteldhe~d I 

ivan tividU : 

gedrag en attituden 

• van indi vidu 
I I 

~----------------------------------

(c) 

De wijze waarop de bundels invloedsstralen van allerlei soort door 

de mens ontvangen wordt (figuur 6) wat vervolgens de bij elke per

soon verschillende inwerking ervan op de mentale gesteldheid kan 

zijn en tenslotte de verschijningsvormen daarvan in gedrag en atti

tudes, zullen we hier niet analyseren. Ret gaat ons om aktieve 

objektieve vervreemding, dus de fase van de uitstraling, en de 

bronnen die daaraan ten grondslag liggen. 
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Ten aanzien van deze bronnen spreekt Barakat over 4 soorten 'control" 

(zie zijn schema); het gaat derhalve om relaties. Hij is niet de 

enige, die het belang van de relaties voor de vervreemding onderkent. 

Ook Berting en De Sitter (1971) wijzen erop (zie 3.10.) maar gaan er 

verder niet op in. 

Barakat blijft over deze relaties echter vaag. Hij spreekt naar aan

leiding van zijn schema weI over de stadia (d.w.z.) de nblokkenf~), 

maar doet de relaties ertussen (de "pijlen") af met de opmerking dat 

ze cyclisch, interaktief en multidirektioneel zijn (p. 4 t.a.p.), 

een losse opmerking waarmee we weinig verderkomen. 

Hij beschouwt de 'states of over and undercontrol' teveel als eigen

schappen van de struktuur inplaats van als eigenschappen van de 

relaties tussen struktuur en individu. Daardoor komt het verband tus

sen deze (machts)-relatie en het vervreemdingsproces nauwelijks naar 

voren. Dit verband is echter m.i. (en in het volgende hoofdstuk zal 

dit hopenlijk duidelijk worden) juist de kern van de gehele proble

matiek van de vervreemding. 

Men kan op Barakat nog velerlei andere kritiek leveren (vooral op de 

benadering, los van aIle maatschappelijke verhoudingen, een euvel 

waaraan aIle besproken empirische gedragswetenschappers mank gaan; 

voorts b.v. nog op zijn foutief gebruik van het anomiebegrip (zie 

8.1.) etc. We zullen verdere kritieken hier achterwege Laten in de 

verwachting dat men die uit de uitwerkingen in de komende hoofdstukken 

zelf zal kunnen des tiller en. 
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Roofdstuk 6. 

Een nieuwe definitie. 

6.0. waarom een nieuwe definitie? 

We hebben tot nu toe 4 benaderingen van het alienatievraagstuk ont

moet. De marxistische benadering (hfdst. 1) is historisch, 

bestudeert de alienatie als proces, in haar maatschappelijke kontekst 

en houdt de mogelijkheid in zich om in dit proces objektieve en 

sUbjektieve elementen te onderscheiden. 

Hoewel Marx het alienatieproces van de arbeid nauwkeurig analyseert, 

is hij met de definiering van de alienatie wat vaag en te filosofisch. 

Zijn zelfkritiek (zie eind hfdst. 1) is in die zin wel te begrijpen. 

Iedere nieuw te ontwikkelen definitie van de vervreemding moet m.i. 
het marxistische begrip volledig omvatten, maar ze moet bij de uit

werking van het machtsaspekt meer aandacht schenken aan algemene 

aspekten van machtsverhoudingen, zoals die in de hedendaagse sociolo

gie bestudeerd worden. Ze zal tevens universeel moe ten zijn, toepas

baar op alle levenssituaties. 

Diirkheim anomiekonsept (hfdst. 2) word t vaak met vervreemding in ... 

verband gebracht. In B.3. wordt op de relatie tussen anomie en ver

vreemding verder ingegaan. Rier wordt volstaan met de opmerking dat 

dan zal blijken dat het verband tussen de beide begrippen te klein 

is om de grote invloed die Diirkheim althans in de "alienatielitera

tuur ll heeft gehad, te rechtvaardigen. 

Op de empirische gedragswetenschaPEelijke benadering (hfdst. 3) is 

in hoofdstuk 4 al voldoende kritiek geleverd. Ret vervreemdingsbegrip 

dat zij hanteert is te eng, zowel naar kompleksiteit als in tijds

perspektief. 

Barakat (hfdst. 5) analyseert expliciet een proces met drie stadia, 

waarbij vervreemding ongetwijfeld de belangrijkste rol speelt. Rij 

kan echter die rol niet nauwkeurig aanwijzen, enerzijds, omdat hij 

vervreemding te ruim definieert, anderzijds, omdat hij onvoldoende 

de onderlinge verwevenheid van de machtsrelaties en vervreemding in

ziet. 
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Daarentegen is hij de eerste auteur die een duidelijke scheiding 

aanbrengt tussen objektieve en subjektieve elementen van de ver

vreemding. 

We hebben dus vier benaderingen, die onderling duidelijk verschil

len, beschikbaar. Op aIle vier werd kritiek geleverd. Het wordt nu 

tijd om met een voorstel voor een betere definitie te komen. We 

zullen zien, dat daarbij vee I bruikbare elementen van Marx' en 

Barakat's benaderingen worden gebruikt. 

6.1. ~!!~!~~~l!~g~E~l~!!~~_~~_~~E~E~~~~!~g 
De mens is in voortdurende interaktie met zijn omgeving. Het gaat 

daarbij om uitwisselingsrelaties tussen de mens (of groepen mensen) 

en andere mensen, objekten, strukturen etc, in het volgende aan te 

duiden als 'verschijnselen'. De uitwisseling behoeft daarbij niet 

altijd tastbare zaken te betreffen, het kan gaan om liefde, behoef

ten, goederen, informatie etc. Een belangrijk aspekt van elke uit

wisselingsrelatie is echter, dat er macht in het spel is (De Sitter, 

1971) • 

"Onder macht wordt kortweg het vermogen verstaan het gedrag van 

anderen te beinvloeden. Voorzover men in staat is dat gedrag selek

tief te beinvloeden in een gewenste richting, kan men spreken van 

bruikbare macht" (De Sitter). Als macht over B is dus slechts bruik

baar voor hem, als B bepaalde behoeften van A kan bevredigen; dit 

impliceert echter een zekere macht van B over A! Hoewel hier gewoon

lijk geen evenwicht bestaat (A's keuzemogelijkheden zijn in het 

algemeen groter dan die van B; dat definieert A's positie t.o.v. die 

van B namelijk tot de machtspositie), zien we hier de schijnbare 

paradox dat gebruik van macht berust op onmacht! Men kan voor zich

zelf nagaan dat het bovenstaande niet aIleen geldt voor uitwisselings

relaties tussen personen, maar b.v. ook als je voor A een per soon en 

voor Been auto neemt. (zie verder De Sitter, 1971). 

De onderlinge positionering der partners in het uitwisselingsproces 

wordt door deze partners 1n de kontinuiteit van het proces bepaald 

en behoeft daarbij nooit star vast te liggen. Wanneer dit uitwisse

lingsproces van buitena£ verstoord wordt, zodanig dat de positionering 

en de aard der relaties tussen de partners door andere faktoren dan 

die van het proces zelf worden opgelegd (meestentijds tevens in een 

starre verhouding), ligt daar de bron van vervreemding als objektief 
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aanwijsbaar proces. Die verstoring is weI essentieel, dat wil zeggen 

het proces moet aanvankelijk "normaal" plaatsgevonden hebben. Ais 

dat namelijk niet het geval is geweest, is het onvermijdelijk dat de 

posities van waaruit je tot een uitwisselingsrelatie komt, van buiten 

het nog te beginnen proces bepaald zijn (bepaalde specifieke gevallen 

van menselijk expressie misschien uitgezonderd). 

Een voorbeeld kan deze overwegingen verduidelijken. A heeft een 

broertje, met wie hij als jochie samen opgroeit, intensief optrekt 

en een bevredigende relatie opbouwt, waarin beide eigenschappen en 

behoeften een kans krijgen. Er wordt samen uitgemaakt wanneer wie de 

baas is (al dan niet bewust). Beide volgen echter verschillende oplei

dingen en kiezen verschillende beroepen. Door een of ander toeval 

komt A te werken in een bedrijf, waar B hoger geplaatst is. B is A's 

"meerdere" en A is B's "ondergeschikte". Vanaf dat moment is er een 

derde externe instantie die A en B dwingt om op een bepaalde manier 

met elkaar om te gaan. De oorspronkelijke relatie wordt dus van buiten

af aktief verstoord: er vindt vervreemding plaats tussen A en B. 

A is vervreemd van B en B van A (of ze zich ook vervreemd voelen is 

een vraag die later aan de orde komt). Hier ontmoeten we dan het 

cruciale punt dat onze definitie zal doen afwijken van aIle voorgaande: 

de vervreemding is altijd tweezijdig, omdat de relatie die verstoord 

werd per definitie tweezijdig is! Dat in een aantal gevallen die 

tweezijdigheid slechts van theoretisch belang is, doet daaraan niets 

af. Zo is van de verstoorde uitwisselingsrelatie tussen mens A en 

zijn produkt P slechts van belang dat A vervreemd is en zich vervreemd 

kan voelen: produkt P is eveneens vervreemd (n.l. van A), doch kan dit 

niet voelen. Daarom is de vervreemding van het produkt van de mens 

niet interessant en schijnt vervreemding slechts eenzijdig te zijn. De 

konstatering dat vervreemding betrekking heeft op relaties heft deze 

schijn falikant OPe 

Dit lijkt een geschikt punt om met behulp van het aangedragen materiaal 

een formele definitie te geven van objektieve vervreemdin~ als aktief 

proces: 

In een uitwisselingsrelatie tussen twee partners (mens-mens, 

mens-groep, groep-struktuur, mens-instrument etc) wordt objek

tieve vervreemding gedefinieerd als de uitoefening van macht van 

de ene partner over de andere, welke machtsverhouding van buiten 

die uitwisselingsrelatie aan de partners werd opgelegd, 
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terwijl aanvankeIijk de onderiinge verhouding der partners in 

het uitwisselingsproces zelf bepaald werd. 

Deze definitie vraagt nog om uitieg en toevoegingen. Nadrukkelijk 

wordt gesteld dat ze de objektieve vervreemding beheist. In de voor

beelden van de broers A en B en van de mens A met produkt P werd 

echter ook al gewezen op het gevoel van vervreemding: de sUbjektieve 

vervreemding. Als de machtsverhouding tussen 2 partners van buitenaf 

feitelijk (dus objektief) verstoord wordt, behoeven deze partners 

dit niet als zodanig te voelen. Met andere woorden: niet aIle objek

tieve vervreemding Ieidt automatisch tot sUbjektieve vervreemdin~ 

(denk bijv. aan de 'gelukkige slaven' van Marcuse). Dit is de kern 

van de kritiek in hoofdstuk 4, die met voornoemde definitie onder

vangen wordt. 

Een tweede, veel spektakulairdere eigenschap van deze benadering 1S, 

dat ze erkent, dat altijd sprake is van objektieve vervreemding, wan

neer een der partners zich (subjektief) vervreemd voelt. Immers: op 

het moment dat een der partners het gevoel heeft dat de machtsverhou

ding in de uitwisselingsrelatie van buitenaf gewijzigd wordt, dat 

hij en zijn partner die verhouding niet meer uitsluitend samen geheel 

in de hand hebben, is dat ook zo! Ret onderstrepen van 'uitsluitend 

samen' legt er de nadruk op dat 'van buitenaf' ook kan inhouden: 

'door een der partners afzonderlijk'! Dat is immers ook van buiten de 

uitwisselingsrelatie. 

De 'Seeman-benadering' kan deze tweede eigenschap nooit bezitten: 

iemand die vindt, dat hij machteloos is, behoeft dat nog niet te zijn. 

Ook Barakat mist deze mogelijkheid: als iemand zich niet happy voeit 

met de dominante waarden in zijn omgeving, behoeft dat niet het gevolg 

te zijn van vervreemding; hij kan die waarden ook gewoon vreemd vinden, 

b.v. omdat hij de vorige dag voor het eerst van z'n leven in het be

treffende land is aangekomen. 

Bij een verstoorde relatie is het echter anders: heeft een van beide 

partners het gevoel dat de relatie verstoord is, dan is hij verstoord~ 

Deze eigenschap van de definitie van de objektieve vervreemding als 

aktief proces heeft prettige konsekwenties voor het praktische onder

zoek. Waar vroeger een gevoel van machteloosheid of van normloosheid 

en een dissatisfaktie met vigerende waarden :slechts een indikatie 

van resp. mogelijke werkelijke machteloosheid, normioosheid (die dan 

weer indikatoren van vervreemding pretenderen te zijn) en vervreemding 
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waren, zal met de nieuwe definitie een gevoel van vervreemding steeds 

op werkelijke vervreemding duiden. 

Over de sUbjektieve vervreemding moet nog een opmerking gemaakt wor

den: wanneer A en B objektief vervreemd zijn doen zich t.a.v. hun 

gevoelens in principe vier mogelijkheden voor: 

A voelt zich vervreemd en B ook 

A voelt zich vervreemd B niet 

A voelt zich niet vervreemd en B niet 

A voelt zich vervreemd en B weI 

Wanneer een van beide partners een objekt of struktuur is (dus geen 

mens(en) of dier(en» is dit aantal mogelijkheden vanzelfsprekend 

gereduceerd tot twee. Ret geval dat beide partners objekten of struk

turen zijn, is slechts theoretisch en niet interessant. 

Ret behoeft nauwelijks vermeld te worden dat deze benadering de be

studering van de alienatie als proces in zich heeft: door bepaalde 

(te onderzoeken) oorzaken wordt een uitwisselingsrelatie in haar 

machtsaspekt verstoord, waardoor de betrokken partners zich al dan 

niet vervreemd kunnen voelen, wat dan al dan niet konsekwenties heeft 

voor hun gedragingen en attitudes die dan weer hun uitwerking kunnen 

hebben op de omgeving van deze partners (b.v. op de oorspronkelijke 

oorzaak van de vervreemding) en op hun uitwisselingsrelatie. 

De analyse van de verwerking van de gevoelens van vervreemding door 

de individu naar gedrag en de daaropvolgende processen vallen buiten 

het bestek van deze skriptie. Ret gaat hier om het aktieve objektieve 

alienatieproces zelf, zijn relaties met de vervreemdende bronnen en 

met het vervreerode wezen. Deze laatste relaties komen echter ook 

slechts zijdelings en globaal ter sprake. Ret is hier imroers niet de 

plaats om uitvoerig in te gaan op perceptieprocessen, attitudes etc., 

die voor die relaties uiterst relevant zijn. De relaties tussen het 

alienatieproces en het zich al dan niet vervreemd voelende wezen zijn 

sterk probalilistisch van aard. Bovendien kan men zich minder of meer 

vervreerod voelen. Zowel de kans op als de intensiteit van de subjek

tieve vervreemding zijn uiteraard afhankelijk van de mate van objek

tieve vervreernding (hoe ernstig is de relatieverstoring) de reaktie 

van de andere partner en eigenschappen van het vervreemde individu. 
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We zullen hier nog even stilstaan bij de vraag of onze definitie 

van vervreemding maatschappelijke verhoudingen en historische 

ontwikkelingen verwerkt. In hoofdstuk 1 werd de historische en 

maatschappelijke kontekst besproken van de vervreemding van de 

arbeider, zoals Marx die analyseerde. Men zal nu misschien zeggen 

dat er voor deze vervreemding geen plaats is in onze definitie, 

omdat de machtsverhouding in de uitwisselingsrelatie van arbeider 

A met produkt P vaak nooit anders is geweest dan zoals die nu is 

en volgens onze definitie A dus niet vervreemd zou zijn, terwiji 

hij dat dat in Marx' beschrijving weI is. 

Men moet echter niet uit het oog verliezen dat het zowel bij Marx 

als ook hier behalve om de individu ook om maatschappelijke klassen 

gaat. Arbeider A is misschien niet vervreemd in de hoedanigheid van 

meneer A, maar weI in zijn funktie als arbeider. De uitwisselings

relatie tussen 'de' arbeider en het produkt van zijn arbeid is in 

haar machtsaspekt van buitenaf verstoord. Die verstoring pikt elke 

arbeider op, wanneer hij gaat werken. 

Er is in de gehanteerde definitie dus inderdaad plaats voor de 

historische ontwikkeling en maatschappelijke kontekst, die men (het 

voorbeeld toont dit ten overvloede aan) niet uit de analyse van 

menselijke levenssituaties mag weglaten, wil men niet tot foutieve 

konklusies komen. 

Het signaleren van objektieve dan weI sUbjektieve vervreemding op 

zich zou niet erg veel nut hebben, wanneer men met die kennis niets 

zou doen. Globaal gezien zijn er twee mogelijkheden. Men kan trachten 

deze kennis te gebruiken bij de verklaring van menselijke gedragingen 

en attitudes. Dit valt buiten het bestek van dit rapport. 

In de tweede plaats is kennis over het objektieve vervreemdingsproces 

van belang, omdat men daarmee tevens de strijd tegen de vervreemding 

kan aanbieden. Men zal trachten objektief vervreemdende strukturen en 

situaties te elimineren en te voorkomen. Daarvoor is het ook nodig 

op zoek te gaan naar de oorzaken van de vervreemding en de relaties 

tussen bron en aktief proces. Aan dit zoeken wordt de rest van dit 

rapport gewijd. 
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Barakat deelt de bronnen van vervreemding op twee wijzen in: naar 

'normatieve en sociale struktuur' en naar 'states of over and 

undercontrol'. De scheiding tussen normatieve en sociale strukturen 

is m.i. niet juist: door sociale strukturen spelen altijd normatieve 

strukturen heen (ze liggen er zelfs aan ten grondslag en worden in 

de sociale processen voortdurend bijgeschaafd), die je niet ervan 

kunt losweken, zonder dat vervolgens de analyses van de beide 

'deelstrukturen' in de lucht komen te hang en en zelfs onmogelijk 

worden. Deze scheiding worden derhalve niet overgenomen. 

De 'states of control' verwijzen naar de hoedanigheid van de uit

wisselingsrelatie en wei speciaal van het machtsaspekt daarvan. 

Barakat ziet 'under-' en 'overcontrol' als oorzaken van vervreemding 

Kennelijk denkt hij hierbij ook aan de mogelijkheid van een soort 

'perfect control', waaroij geen vervreemding optreedt. Hij noemt 

deze derde 'state' echter niet. Zoals de aanduiding ervan al laat 

zien, heeft de 'state of perfect control', die we aan zijn indeling 

toevoegen, betrekking op niet-verstoorde uitwisselingsrelaties. 
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Hoofdstuk 7. 

vervreemding en 'states of overcontrol'. 

In de 'state of overcontrol' wordt de ene partner in de uitwisse~ 

lingsrelatie in zijn keuzemogelijkheden vrijwel volledig bepaald 

en overvleugeld door de andere. Van machtsevenwicht (zie (6.1.) is 

geen enkele sprake. Wanneer nu in een uitwisselingsrelatie de 

'state of perfect control' (door toedoen van een der beide partners 

of van externe faktoren) overgaat in een 'state of overcontrol', is 

er sprake van een verstoring van de uitwisselinssrelatie door fakto

ren die buiten die relatie zelf liggen: er is sprake van objektieve 

vervreemding. 

Het is formeel-theoretisch zelfs onmogelijk dat 'perfect control' 

overgaat in 'overcontrol' zonder dat vervreemding optreedt. Het be

wijs hiervoor is gemakkelijk te leveren: Stel dat de overgang weI 

plaats kan vinden zonder vervreemding. In dat geval zou de relatie 

evenwel niet verstoord zijn. Er zou dus nog steeds sprake zijn van 

'perfect control' en de 'overgang' zou in het geheel geen overgang 

zijn: 

Niet iedere 'state of overcontrol' is vervreemdend (b.v. de 'over

control' van de natuur over de mens, zoals die binnen de politiek 

aan het licht treedt). Een aanvankelijke 'state of perfect control', 

dus een verstoring, is voor vervreemding onontbeerlijk, zoals we 

eerder al in 6.1. zagen. 

Na al deze theoretische overwegingen gaan we nu op zoek naar al 

nerende strukturen bij werkkondities. Daarbij is het noodzakelijk 

eerst de maatschappelijke omgeving te beschrijven en mogelijke alie

nerende eigenschappen van haar naar voren te brengen, omdat zij het 

strukturele kader is, waarbinnen de genoemde werkkondities geplaatst 

zijn. Een dergelijke analyse zou echter veel te uitgebreid worden 

voor een skriptie als deze. 

Bij wijze van voorbeeld beperken we ons daarom tot wat losse opmer

kingen over de westerse kapitalistische maatschappijstrukturen. 
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Ret gaat daarbij niet om diepgaande theorieen, maar om een globale 

indikatie van wat onder objek,tief vervreemdende maatschappij struk

turen moet worden verstaan. Ret is voorts van belang de beschouwin

gen over de ontwikkeling van de arbeidsverdeling en over de arbeids

waarde en loon in hoofdstuk I te beschouwen als behorend bij de 

opmerkingen 1n 7.1. Ze geven aan deze opmerkingen tevens het nodige 

kader. 

7.1. ~~_~~~~2£~~EE~!!i~~_~~g~~~2~ 
De historische ontwikkeling van de maatschappelijke arbeidsverdeling 

(zie hfdst. 1) gekoppeld aan het kapitalistisch-burokratische systeem 

van maatschappijbesturing, heeft geleid tot konsentratie van 

(ekonomische) macht, kennis, informatie en materiele (produktie-) 

middelen in de hand en van de heersende klasse, die er per definitie 

op uit is, de bestaande maatschappelijke orde te bestendigen en uit 

te bouwen. De koppeling met het vervreemdingsverschijnsel zal duide

lijk zijn: 

"De vervreemde mens is diegene die geen andere binding heeft met de 

sociale en kulturele richtlijnen van zijn maatschappij dan de binding 

die de heersende klasse hem heeft toegekend, omdat zij zodanig is, 

dat zijn overheersing gehandhaafd kan blijven. De vervreemding is dus 

het maatschappelijk konflikt, herleid d.m.v. afhankelijke participa

tie. ( •••• ) Onze maatschappij is een maatschappij van de vervreemding, 

niet omdat ze mensen tot armoede brengt of omdat ze politiedwang op

legt, maar omdat ze verleidt, manipuleert, inkapselt" (Tourraine, 

1971, p.13). 

Schacht (1971) besluit zijn boek met een aantal stellingen, waarvan 

enkele Tourrainefs standpunt direkt ondersteunen: "Een mens is minder 

zoals hij zou moeten zijn, naarmate zijn persoonlijkheid niet ken

merkend is, maar eerder wordt gevormd door socio-ekonomische instel

lingen en verwachtingen van anderen" (p.265) en 11, •• naarmate fS mans 

produktieve aktiviteit, produkten en persoonlijkheid onder beheer 

van anderen komen, worden ze vreemd voor heml1 (p.260). 

Erich Fronnn beziet in zijn boek I1Escape from freedom" (1941) o.a. de 

industrialisatie die de individu uit allerlei restrikties bevrijdde, 

maar daarbij een toegenomen sociale isolatie te weeg bracht, waartegen 

de mens verdedigings- en vluchtmechanismen ontwikkelde. 
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Behalve de sociale isola tie vooral de vervreemding van het ge-

zamenlijke menselijke produkt (de maatschappij zelf) via de indus

trialisatie en burokratisering toegenomen. De konsentratie van 

macht, informatie en kennis in de hand en (hoofden) van de steeds 

technokratischer wordende bestuurders heeft namelijk de autonomie 

der problemen die de organisaties in de huidige maatschappelijke 

orde eigen zijn, aanzienlijk uitgebreid. "Men spreekt zoveel over 

burokratie, omdat de centra waar de beslissingen genomen worden 

steeds verder komen te liggen van de uitvoerende organisaties" 

(Tourraine, p.41). Deze groter wordende afstand werkt autonomie der 

problemen in de hand en deze soort autonomie is per definitie ob

jektief vervreemdend! 

Waar de afstand tussen leiders en leden groeit en steeds meer macht 

in relatief steeds minder hand en komt, vindt men een voedingsbodem 

voor de massamaatschappij, die zich vooral kenmerkt door eenzijdige 

opiniebeinvloeding en -vorming door massamedia. De eendimensionale 

mens die aldus gekreeerd wordt, is de volmaakt vervreemde mens 

(Marcuse, 1970). 

De strukturele bepaaldheid van de maatschappelijke arbeidsverdeling 

is voor Marx de bron van de gealieneerde arbeid, die op zich weer 

leidt tot kapitalistische produktieverhoudingen en daarmee zichzelf 

verster~t, kontinueert en zelfs onophefbaar maakt. Ret feodale 

afhankelijkheidskarakter van de arbeid in Marx' tijd lijkt nu in de 

westerse landen weliswaar verdwenen, maar het is vervangen door een 

groeiende funktionele afhankeIijkheid. De maatschappij is een 

netwerk geworden van al dan niet zichtbare funk ties die op vele 

veelal versluierde wijzen samenhangen. Deze funkties worden ook weer 

onderverdeeld in subfunkties waarvan de onderiinge samenhang en die 

met de 'moederfunktie' vaak nog slechts langs lastig te vinden wegen 

terug te vinden is. 

Met andere woorden: het gevraagde resultaat van de aktiviteiten is 

dan ook meteen de funktie ervan, een doel, dat macht uitoefent over 

de arbeid en dus vervreemdend werkt voor de mens. 

!~iet aIleen die individuen of groepen zijn vervreemd die terzijde 

gelaten zijn, onderworpen aan dwang of verstoken van invloed, maar 

ook die welke hun identiteit als per soon verliezen, die slechts be

paald worden door hun rol in het systeem van ruil en organisatie" 

(Tourraine, 1971, p.62). 
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Ret netwerk van funkties groeit gestadig en het karakter van die 

groei brengt met zich mee dat 'nieuwe' funkties zelden echt nieuw 

zijn, maar afgesplitst van andere. De struktuur van het funktienet

werk is dan ook hierarchisch en bij elke afsplitsing vindt machts

spreiding plaats op het betreffende nivo en daaronder, maar machts

vergroting op de hogere nivo's, waar men immers over de nieuwe 

funkties beslist of laat beslissen. 

Dit proces heeft de eigenschap dat, naarmate men lager in deze 

'funktiehierarchie' komt, de funktie moeilijker in verband te brengen 

is met paralelle funkties en met de oorspronkelijke funktie waarvan 

zij een n-de afgeleide is. De 'lagere' funktie, althans in het net

werk, is derhalve veel verder verwijderd van dat deel van het maat

schappelijke proces waarvoor ze is ontworpen (en dus van het maatschap

pelijk proces als geheel) dan de hogere en is dus meer vervreemdend. 

Voor de goede orde moet opgemerkt, dat een lage plaatsing in de 

funktiehierarchie niet automatisch een maatschappelijk lager gewaar

deerde funktie impliceert en dat maatschappelijke funk ties met geringe 

status betrekkelijk weinig hierarchische funktielagen boven zich 

kunnen hebben. Ret gaat hier om het specialisatieproces dat op aIle 

nivo's plaatsvindt en dat inzicht vereist in de plaats van het 

specialisme binnen het maatschappelijk proces, wil het niet vervreemdend 

werken. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat er in de maatschappij van de steeds 

verder geinstitutionaliseerde 'overcontrol' door de heersende klasse 

tendenzen gwinitieerd en gestuurd om de autonomie van produkten, 

problemen, strukturen, opinies, specialismen en andere verschijnselen 

te vergroten en daardoor uit te bouwen. Ret is een duidelijke zaak dat 

deze maatschappelijke verhoudingen zich glaszuiver weerspiegeld zien 

in de burokratische besturing van de organisaties, want waar zou een 

elite beter kunnen beheersen dan waar arbeid voor haar verricht wordt? 
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7.2.0 ~g!~f~fgg. 

Een dergelijke krasse uitspraak (eind 7.1.) zou formeel natuurlijk 

een bewijs behoeven, maar als we om ons heen kijken, zien we dat 

de maatschappij zozeer doorregen is met burokratische organisaties, 

dat dat slechts het werk van een heersende klasse kan zijn. De 

burokratie is de verschijningsvorm bij uitstek van het rationeel

technologische denken dat de vooral technisch-ekonomisch en 

juridisch opgeleide beslissende bovenlaag in de westerse maatschap

pij in de laatste eeuw ontwikkelde. 

Het is noodzakelijk om hier het ideaaltypische burokratiebegrip van 

Weber dat men zou kunnen beschouwen niet als werkelijke organisatie

vorm, maar als samenstelsel van de rationaliserende strevens van 

een zeer groot deel van het management der kapitalistische bedrijven 

in de laatste decennia, in het licht van de vraagstukken m.b.t. 

vervreemding kort onder de loep te nemen. 

7.2.1 ~~!_i~~~~!!YEf~£g~_E~E~~!~!f~~~~~!. 
De kenmerken van dit model worden door Blau en Meyer (1971) als 

voIgt samengevat: - vaste omschreven taakverdeling 

- hierarchie van bevoegdheden 

- konsistent systeem van regels, toegepast op 

bij~ondere gevallen bepaalt het funktioneren 

- onpersoonlijke relaties zonder uiterlijk vertoon 

van gevoel 

aanstelling, promo tie etc. op grond van technische 

kwalifikaties 

- dit alles zal leiden tot hoge technisch-ekonomisch 

efficiency. 

Weber geeft een funktionele analyse die de sociale struktuur moet 

verklaren, waarbij hij verzuimt de dysfunkties te vermelden. Hij be

schrijft de formele rationaliteit, zonder dieper in te gaan op de 

konsekwenties daarvan voor de mens (Israel, 1971, p.121). 

Voor Marx worden funktionele rationaliteit en technologische methoden 

onder kapitalistische verhoudingen gebruikt ter vergroting van de 

produktiviteit tenkoste van de arbeiders: degradatie van de arbeider 
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tot beheersbare machine. 

Weber staat een waardevrije wetenschap voor, wat op zich ook een 

waarde is, omdat ook hier politieke konsekwenties zijn aan te 

wijzen: het idee van de formele rationaliteit kan gemakkelijk tot 

ideologie worden waarvan het doel is de bestaande ekonomische 

verhoudingen te rechtvaardigen. Ze steunt immers op de empirische 

waarneming ervan! De presentatie ervan zal echter steeds als 

'ontideologiserend' tot technische en praktische vragen zijn. Deze 

schijnobjektiviteit maakt de formele rationaliteit tot een instru

ment van struktuurbestendiging. 

De Sitter (1971) spreekt over mechanische en organische organisatie

typen. Het mechanische type komt overeen met wat men verstaat onder 

een burokratische organisatievorm. De nauwkeurige vastiegging en 

operationele definiering van aIle taken leiden ertoe dat "alle 

eventuele aanpassingen aan veranderlijke impulsen uit de omgeving 

slechts binnen het gegeven strakke struktuurschema en binnen een 

beperkte, vooraf gedefinieerde varieteit van operationele mogelijk

heden kunnen worden verwerkt" C •••• ) "Het organische type onder

scheidt zich van het mechanische of burokratische type door het 

uiterst belangrijke feit dat het, naast de relatief enge operatio

nele struktuur beschikt over de eigenschap de struktuur zelf te 

wijzigen". 

C .... ) "Men kan stellen dat het burokratische type gebaseerd is op 

de vooronderstelling dat de uitwisselingskondities met de institu

tionele externe omgeving ( •••• ) relatief onveranderlijk zijn. Deze 

omstandigheden stimuleren de ontwikkeling van een strak geprogram

meerd en gespecialiseerd produktiesysteem, waarbij de kansen op 

interferentie in dit vlak, gezien de institutionele stabiliteit, 

betrekkelijk gering zijn" (p. 13-14 t.a.p.). 

Deze benadering van de organisatie via haar mate van gestruktureerd

heid en de mogelijkheden tot variatie daarbinnen wordt ook voorge

staan door Pugh, Hickson en Hinings (1968), die stellen dat het niet 

mogelijk te spreken over het burokratische type, maar dat er een 

groot aantal komponent-dimensies van strukturen is. Organisaties 

kunnen dan burokratisch zijn langs 1 of meer van die dimensies. Pugh 

c.s. bedoelen met de mate van strukturering in feite de mate van 

onveranderlijkheid. 
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Deze starheid van struktuur heeft de eigenschap dat die struktuur 

de regulerende macht binnen de organisatie wordt, wat Weber's 

ideaaltypische model ook beoogt. Ais we dit alles verbinden aan 

onze formele definitie en beschouwingen over vervreemding in 

hoofdstuk 6, zien we dat de kern van de burokratische organisatie

vorm: formele rationaliteit in onveranderlijke struktuur onvermij

delijk en aktief alienatie bewerkstelligt in de relaties met allen 

die ermee en erbinnen werken of erdoor bediend worden. Zij is 

1mmers in eerste instantie het produkt (resultaat) van menselijke 

arbeid en oefent vervolgens autonoom macht uit over de mens die op 

enigerlei wijze met haar gekonfronteerd wordt. In historisch 

perspektief zijn de verschillende uitwisselingsrelatie die de mens 

met de burokratische organisatie kan hebben, verstoord door de 

eenzijdige dwangmatige werking van haar struktuur. 

Behalve deze vervreemdende kern treden bij het funktioneren van de 

burokratie een aantal operationele eigenschappen naar voren die op 

zich ook weer vervreemdend werken. Deze operationele eigenschappen 

zijn natuurlijk voor hun overgrote deel terug te voeren tot de 

formele definitie van burokratieen met hun vervreemdende kern, maar 

omdat we hier te maken hebben met veel bestudeerde verschijnselen 

in organisaties (vaak zonder dat daarbij de formele strukturen ter 

diskussie staan) lijkt het toch zinvol om kort stil te staan bij 

het vervreemdend karakter van deze zaak vanwege hun operationele 

dysfunktionaliteit bestudeerde fenomenen. 

7.3.0 EE~E!~~~~_y~~_~~~~_~~_g~~~g. 

Peabody (1962) onder scheidt 4 globale kategorieen van gezag in de 

organisatie: 

- legitiem gezag 

- struktureel gezag, d.w.z. gezag op grond van de positie die men 

inneemt 

- gezag op grond van kompetentie 

- gezag door persoonlijkheid 

Gezag wordt echter per definitie als legitiem aanvaard door hen die 

eraan zijn onderworpen. 
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Ret verschil tussen de kategorieen 'legitiem gezag' en 'struktureel 

gezag' is dan ook, dat in het tweede geval meer sprake is van 

formele macht, gebaseerd op het toepassen van positieve en negatie

ve sankties. De legitimiteit van dit strukturele 'gezag' houdt niet 

meer in dan dat die sankties door de ondergeschikten aanvaard worden. 

Ret is een duidelijke zaak, dat daardoor de machtspositie slechts 

wordt getolereerd op grond van geheel andere overwegingen dan waar

voor ze in feite bestaat. 

Ret doel van de strukturele macht (in het vervolg zullen we niet 

meer spreken van struktureel gezag, omdat dat in zekere zin een 

contradictio in terminus blijkt te zijn) in het burokratische sys

teem is de stabiliteit van het interne politiek funktioneren te 

handhaven (Crozier, 1964). De gedachte erachter is, dat niet-geregu

leerde beslissingen genomen moeten worden door hen die door hun 

posities volkomen beschermd zijn. 

Ret gevolg is, dat de macht om te beslissen, de regels te interpre

teren en kompleteren en te veranderen en nieuwe te institutionaliseren 

steeds meer verwijderd zal geraken van het veld waar die beslissingen 

uitgevoerd moeten worden (Crozier, 1965), een verschijnsel dat we in 

7.1. reeds aantroffen in groter maatschappelijk verband. 

Dit proces van machtscentralisatie in de burokratie heeft nog een 

ander kenmerk. De leiding benoemt namelijk zichzelf en wordt niet 

gevormd of gekozen door de mensen die ze moe ten leiden. Ret gevolg 

is dat via verzelfstandigde eisen van strukturele discipline en 

gehoorzaamheid de wederzijdse isolatie van de leider en ondergeschik

ten groeit. 

Crozier (1964) betoogt dat kontrole over onzekerheid een belangrijke 

bron van macht is in organisaties. Roe meer bronnen van onzekerheid 

er zijn voor de organisatie, des te meer bases zijn er voor macht en 

des te groter is het aantal politieke posities in de organisatie. 

De kleinste dominante koalitie is te verwachten in een organisatie 

met gestandaardiseerde technologische aktiviteiten (Thompson, 1967). 

Met andere woorden: de konsentratie van macht naar een kleine groep 

neemt toe met de gestruktureerdheid van de organisatie en haar 

funktioneren. 
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Irnmers de strukturele macht van het daarbij uitbreidende aantal 

strukturele machtsposities is in feite natuurlijk slechts een 

uitvoering van de macht van de dominante koalitie. Doordat die 

dominante koalitie het aantal strukturele machtsposities vergroot, 

kan ze zelf klein blijven en toch haar gecentraliseerde grip op de 

organisatie doen toenemen. 

Er blijkt dus in burokratische gestruktureerde organisaties een 

grote feitelijke machteloosheid te bestaan onder de leden. Een deel 

van deze machteloosheid kan als objektief vervreemdend worden geken

schetst. Ret gaat hier om de strukturele macht, bepaald door de 

positie, beschermd en onbereikbaar, slechts steunend op het toepassen 

van sankties en de eisen van disciplines en gehoorzaamheid verzelf

standigend. 

Burokratie veronderstelt een zeer grote discipline t.a.v. het hande

len volgens voorgeschreven procedures. Dit kan aileen, als die 

discipl een sterke toewijding aan de plicht bevat, een scherp ge-

voel voor de grens van je gezag en kompetentie, methodische prestatie 

en routine-aktiviteiten. 

Deze eigenschappen zijn vaak nog intenser aanwezig dan technisch 

noodzakelijk is, met het gevolg dat de orientatie op het doel van de 

organisatie overgeplant wordt op de bijzondere gedragsdetails, vereist 

door de regels. Merton (1968) noemt dit verschijnsel 'displacement of 

goals': de instrumentele waarde wordt uiteindelijke waarde. 

Deze geweldige symbolische betekenis van de middelen (regels) kenmerkt 

het ritualistisch handelen (Blau en Meyer, 1971, p.IOI) dat men in het 

dagelijks spraakgebruik burokratisme noemt. Thompson (1961) noemt deze 

excessieve gereserveerdheid, ritualistische verbondenheid aan routines 

en procedures, weerstand tegen veranderingen, kleinzielig aansturen 

op rechten van gezag en status buropathologie. Dit 'buropathologisch' 

gedrag draagt alle kenmerken van de vervreemdende strukturen waarbin

nen het plaats vindt. 'Displacement of goals', zoals boven gedefinieerd, 

is in feite een schoolvoorbeeld van vervreemding, te vergelijken met 

die van de taal, in hoofdstuk 1 geschetst. 
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Een van de kern-eigenschappen van de ideaaltypische burokratie (zie 

p. 18) is de onpersoonlijkheid der relaties. De individuele leden 

worden behandeld als nummers, dingen, funkties, rollen. De relaties 

tussen de leden zijn zoals bij delen in een algemeen ontwerp. 

Efficiency is de maat van hun waarde (Barakat, 1969). 

Onpersoonlijke regels schrijven het gedrag voor, waarbij Crozier 

(1965) 2 basisregels onderscheidt: 

- openlijke kompetitie beheerst promo tie tussen hoofdkategorieen 

- leeftijd bepaalt taakverwijzing binnen de hoofdkategorieen 

Het gevolg is dat het dagelijks gedrag en de kans om later zich anders 

te gedragen te voorspellen zijn en de chef zijn rol beperkt kan Z1en 

tot kontrole op naleving van regels die autonoom geworden zijn. De 

posities zijn "van boven en van onderen" volkomen beschermd en het 

gedrag gereguleerd. 

De centralisatie van beslissingsmacht, die we eerder bekeken, is een 

middel om beleidsbeslissingen uit de persoonlijke sfeer in de organi

satie te halen; de prijs hiervan is nog grotere rigiditeit, want de 

beslissers hebben dan vaak onvoldoende of te laat informatie en de 

indormatiebezitterslmogen niet beslissen! 

We Z1en hier, wat Crozier het basispatroon van aIle vicieuze cirkels 

1n de burokratie noemt: hernieuwde druk op onpersoonlijkheid met als 

eigenschap rigiditeit van taakdefinities, taakregeling en menselijke 

relaties leidt tot gaten in de kommunikatie tussen mensen en groepen. 

De moeilijkheden die daarvan het gevolg zijn, worden door mens en en 

groepen gebruikt om hun positie in de machtsstrijd binnen de organi

satie te versterken, waardoor weer de onpersoonlijkheid en rigiditeit 

versterkt wordt etc. 

Door regels voor gedrag wordt het mogelijk, de zaak op een afstand 

te besturen, te kontroleren, te sanktioneren (Gouldner, 1954, hfdst.9). 

De machtsrelaties tussen de mensen worden door regulering 'verzacht' 

Ln de persoonlijke sfeer, maar natuurlijk niet in werkelijkheid. De 

onpersoonlijke gedragsregels dienen om het bestaan van machtsongelijk

heden te verdoezelen (Gouldner). 
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We z~en hier dus de rigiditeit en absoluutheid van de gedragsvoor

schriften en onpersoonlijke relaties die volkomen los staan van de 

mensen die ze betreffen en die ermee gekonfronteerd worden als iets 

dat vreemd is voor hen: alienatie. Vervolgens komt de ontwikkeling 

van deze regels in een vicieuze cirkel, die niet te doorbreken lijkt 

en onvermijdelijk is voor de burokratische struktuurontwikkeling, en 

los van werkelijke persoonlijke strevens verzelfstandigt tot een 

'molen waarin je moet meedraaien'. Het karrierestreven is in dit 

licht verklaarbaar en blijkt dan meer een strukturele dan een men

selijke eigenschap die enorme invloed uitoefent op psychische gesteld

heid en konkrete gedragingen van mens en. 

7.3.3 Konformiteit 

Planmatig kooperatieve aktie volgens vastgestelde strukturen is aIleen 

mogelijk als men kan vertrouwen op veel regelmaat in gedrag van aIle 

participanten: konformiteit als eis. Het verkrijgen van konformiteit 

zal een centraal probleem van het management in de burokratische orga

nisatie zijn (Crozier, 1965). Men ziet dit verschijnsel in elke 

organisatie, van politieke beweging tot militaire, van kantoor tot 

sportvereniging. Konformiteit (gelijkvormigheid) is op zich niet ver

vreemdend. Het is ook niet gelijk aan konformisme, dat tot in haar 

basis juist weI alienerend is. 

Het gaat hier om konformiteit als eis voor burokratisch funktioneren, 

om de eis die door strukturen gesteld wordt en niet door de mensen 

zelf (zoals bij sommige politieke bewegingen en sportverenigingen vaak 

het geval zal zijn). De autonomie der strukturen dringt de samenwer

kende mensen konformiteit op in gedrag, belangstelling, ja zelfs ~n 

waardensystemen! Het feit dat Weber (1946) zelfs over 'typische 

eigenschappen van ambtenaren' kan schrijven, waarbij die eigenschap

pen niet aIleen in het vlak van de uitvoerende beroepsbezigheden 

liggen, maar ook het verwachtingspatroon en de levensloop betreffen, 

illustreert deze tendens treffend. 

Hier werkt de gelijkvormigheid bij het werkals e~s van strukturen ver 

door in de eigen ontwikkeling van de betreffende personen en staat 

tegenover hen als een zelfstandig geworden macht, die niet als zodanig 

door de mensen herkend wordt. 



-50-

Inherent aan de ontwikkeling van de burokratische organisaties, is 

het toenemend gebruik dat zij maken van de verworvenheden der techniek 

om daarmee de bestuurbaarheid, voorspelbaarheid en efficiency van het 

produktieproces te vergroten. 

De steeds verdergaande specialisaties in de industriele maatschappij 

(zie hfdst. 7.1.) worden mede mogelijk gemaakt door de technologische 

ontwikkeling in haar dialektische proces met de burokratische ontwik

keling. 

Vooral in de fabrieken en grote kantoren heeft de vervreemding vanuit 

de arbeid ontzagwekkende vormen aangenomen. 

Marx' vervreemdingskonsept, besproken in hoofdstuk I, heeft vooral 

betrekking op de maatschappelijke verhoudingen die zich in het produk

tieproces weerspiegeld zien en daar leiden tot een vervreemdingsproces 

bij de arbeid. De plaats van de technologie is daarbij, dat zij de 

heersende klasse een instrumentarium verschaft, waarmee ze haar grip 

op het produktieproces kan vergroten. In concreto ziet men dit vooral 

bij de technische versnippering van het produktieproces in vele deel

processen die beter te overzien en te besturen zijn. 

De relatie die hierbij optreedt van de arbeider tot zijn eigen aktivi

teit als een vreemde, niet bij hem behorende aktiviteit (zie hfdst. 1) 

en die veroorzaakt wordt doordat de uitwisselingsrelatie tussen de 

arbeider en het produkt van z'n arbeid is verstoord, wordt nog sterker 

vervreemdend, doordat de technologische bewerking autonoom lijkt te 

zijn tegenover de arbeider. 

De alienatie van de arbeid in de fabriekmatige produktie is veel groter 

dan in de tijd toen de produktie door ambacht en handwerk plaats yond, 

waarbij door de feodale verhoudingen het gewenste produkt en dus ook 

de produktieve handeling veelal ook vreemd stonden tegenover de hand

werksman die ze moest maken. Echter: "In de manufaktuur en het ambacht 

bedient de arbeider zich van het werktuig, in de fabriek dient hij de 

machine. In het eerste geval gaat beweging van het arbeidsmiddel volgen. 

In de manufaktuur zijn de arbeiders ledematen van een levend mechanisme •. 

In de fabriek bestaat een van hen onafhankelijk, dood mechanisme en de 

arbeiders worden daar als een levend aanhangsel bij ingelijfd" (Marx, 

1972). 



We hoeven hier weinig aan toe te voegen. De heerschappij van het 

produktiemiddel over de menselijke handelingen die ze behoeft, het 

tempo daarvan, de kracht etc. is duidelijk; wat we hier zien is 

vervreemding pur sang. 

Tot de technologische 'overcontrol' behoort stellig ook die van de 

wetenschap en de informatie. Studeren is een 'must' geworden en 

informatie ~s het "toverwoord van onze dynamische maatschappij". 

Beide hebben, behalve met de vigerende machtsverhoudingen (zie 7.1.) 

ook te maken met de ongebreidelde drang naar groei die de westerse 

mens via zijn eigen systemen wordt ingepeperd. Naarmate de problemen 

komplekser en talrijker worden, wordt de hoeveelheid benodigde 'info' 

groter en naarmate de hoeveelheid benodigde informatie groter is, 

wordt de roep om meer wetenschap, die nu eenmaal meer vragen en 

problemen oproept dan ze kan beantwoorden resp. oplossen (anders 

zou ze zicnzelf na zovele eeuwen allang overbodig gemaakt hebben), 

luider. Zo is de cirkel rond. Illich (1973) stelt dan ook heel 

terecht: "Het bijeenvoegen van voorraden informatie, het opbouwen 

van een kennisbank, de pogingen om huidige problemen de wereld uit 

te helpen door de produktie van meer wetenschap, betekent de uiter

ste poging om een krisis door middel van eskalatie op te lossen" 

(pag. 25-26 t.a.p.). 

Deze ontwikkelingen, deze eskalaties van de kennis- en informatie

behoeften en -bestanden, liggen buiten de mens zelf. Ze heersen over 

de mens en daardoor lijkt het of ze aan de mens eigen zijn. Ze worden 

vaak verbleemend 'ontwikkelingen die je niet kunt tegenhouden' 

genoemd; het zijn echter ontwikkelingen die niet van de natuur uit

gaan, maar die eigen zijn aan de systemen die de mens initieerde. 

Het zijn eigenschappen die een onvoorstelbare zelfstandige macht 

zijn gaan uitoefenen over de mens. 

Het gaat bij dit alles am operationele eigenschappen van het maat

schappelijk systeem waarin de produktie en wetenschap ingebed is. 

Het produktieproces is immers een afbeelding van maatschappelijke 

arbeidsverdeling en machtsverhoudingen en de gebruikte technologieen 

staan daarbij als instrumenten ten dienste van de heersende klasse. 
Dat onze huidige maatschappelijke systeem in haar diepste wezen ver-

vreemdende tendenzen veroorzaakt, is hopenlijk in de hoofdstukken 1 

en 7.1. voldoende geil1~streerd. 
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Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn. hoe groot de 
, 

vervreemdende invloed is van 'states of overcontrol' op het 

psychisch welzijn van de mens. In het volgende hoofdstuk zullen 

we nagaan welke de door Barakat bedoelde alienerende krachten 

van de 'states of undercontrol' zijn. 
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Hoofdstuk 8 

Vervreemding en 'states ot underoontrol'. 

In navolging van wat in 7.0. bij de behandeling van de 'states of 

overcontrol' werd betoogd, is in dit hoofdstuk slechts de situatie 

van belang dat een 'state of perfect control' overgaat in een 

'state of undercontrol'. Zonder een dergelijke verstoring zou van 

vervreemding Sowieso geen sprake kunnen zijn. 

Een 'state of undercontrol' houdt in, dat er voor de partners in 

hun uitwisselingsrelatie geen beheersmechanismen zijn: er zijn geen 

normen dan weI geen kanalen voor die relatie. Barakat (1969) 

definieert de 'states of undercontrol' voor analytische doeleinden 

dan ook in termen van (1) normloosheid en (2) desintegratie in 

menselijke relaties. 

8.1. Normloosheid. 

Dit konsept kan worden samengevat onder 3 eigenschappen van de nor

matieve struktuur: 

- snelle verandering en diskontinuiteit van de normatieve struktuur 

beletten de mensen haar te doorgronden en te verwerken. De steeds 

veranderende normen lijken 'op drift' zonder dat een anker aan 

boord is (p. 5 t.a.p.). 

- de disharmonie tussen legitieme middelen en voorgeschreven doelen. 

- de onverschilligheid en vrijblijvendheid bij de mensen als direkt 

gevolg van d normloosheid in de struktuur. 

Een dergelijk konsept van normloosheid zal in de sociologische lit

teratuur vrij algemeen geboekt worden onder 'anomie', een begrip 

dat in de litteratuur over vervreemding ook steeds ten tonele ver

schijnt. 
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Durkheim was degene die het begrip anomie introduceerde. Zijn 

theorieen werden (zij het summier) in hoofdstuk 2 behandeld. Ze 

zijn te vergelijken met wat Barakat bij normloosheid als eerste 

eigenschap van de normatieve struktuur aanduidde (zie 8.1.0). 

De belangrijkste gebruiker van Durkheim's konsept was Merton 

(Social Theory and Social Structure, eerste uitgave 1940, laatste 

1968), die twee sporen voIgt: 

- kultureel gedefinieerde doelen en belangen, als algemeen aanvaarde 

legitieme doelen voor ieder, het nastreven waard 

- elke sociale groep koppelt zijn kulturele doelstellingen aan 

reguleringen, geworteld in mores of gehelen van toegestane proce

dures om tot die doelen te kamen. 

Anomie is dan ineenstorting van de kulturele struktuur, die in het 

bijzonder plaats vindt, als er een akute scheiding bestaat tussen 

kulturele doelen en de sociaal gestruktureerde kapaciteiten van 

leden van een groep om in overeenstemming daarmee te handelen. Ret 

gaat dan om kulturele doelen die slechts door deviant gedrag 

(afwijkend van maatschappelijke gedragsnormen) te bellalen zijn. 

Rier ontstaat de stroming die leidt tot ineenstorting van de normen, 

normloosheid. 

Mizruchi (1961), Reunks (1967), Barakat (1969)' zie 8.1.0: tweede 

eigenschap en Schacht (1971) hebben allen Mertons anomiekonsept 

geinterpreteerd als een diskrepantie tussen sociaal geaksepteerde 

doelen en gebrek aan sociaal geaksepteerde middelen om die doelen 

te bereiken. Ret is me daarom geheel onduidelijk waarom zo'n konsept 

met aliena tie in verband gebracht wordt, want doorgaans noemt men 

het gevoel van onbehagen, dat van een dergelijke diskrepantie het 

gevoel is frustratie en het 'bijbehorende' (deviante?) gedrag 

gefrustreerd gedrag. 

Oak andere, subjektieve benaderingen van de anomie definieren de 

toestand waarbij ze gedrag en attitudes meten in bovenstaande Z1n 

Meier en Bell, 1959, p. 190, Killian en Grigg, 1962) en ze zoeken 

derhalve naar oorzaken van frustratie en niet van vervreemding~ 
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Daarnaast merkt Schacht (1971) m.i. terecht op (p. 184) dat de door 

Merton gesignaleerde botsing van gedragsnormen en maatschappelijke 

doelen niets te maken heeft met normloosheid. Immers er zijn aan 

beide kanten nog steeds normen aanwezig (anders kon het niet tot 

een botsing komen!). Zelfs schending van de normen behoeft geen 

normloosheid te betekenen, omdat die normen geinterneerd kunnen 

zijn, ondergeschikt aan andere overwegingen, die de schending bij 

gelegenheid vereisen. 

B.l.3 andere varianten. ----------------

Behalve het woord anomie is ook nog de term anomy in gebruik. 

McClosky en Schaar (1965) geven daaraan de betekenis van een men

tale toestand van normloosheid, die samen met sociale en ekonomische 

omstandigheden (vooral machteloosheid) kan uitmonden in anomie, als 

een sociale toe stand van overtreding of ontkrachting van de normen. 

Ret is echter zeer de vraag of een mentale toestand van normloosheid 

'an sich' kan voorkomen. Waarschijnlijk zal hij steeds het gevolg 

zijn van strukturele voorwaarden en kondities waarin de betreffende 

per soon geplaatst is en die er dus ook analytisch niet van losgeweekt 

mogen worden. Ret onder scheid tussen anomie en anomy is dan zinloos 

geworden. Ook vanwege het algemene, niets verklarende karakter van 

de benadering van M~Closky en Schaar, is ze van vele kanten scherp 

bekritiseerd (zie Reunks, p. 29-30). 

Ook McIver (1950) gebruikt de term anomy (the fullfilment of the 

proces of desocialization, the retreat of the individual into his 

own ego, the sceptical rejection of aIle social bonds) en onderscheidt 

3 anomische processen (Gould, ~, 1964): 

a- those who have 'lost the compass' of their lives 

b- those who thereupon pursue external values like power 

c- those who are hoplessly disoriented, displaced persons, the 

victims of social alienation. 

Ret gehele konsept roept associaties met 'wanhoop' op waarbij anomy 

als toestand of gedrag van een persoon resulteert uit een ander 

proces (b.v. sociale alienatie) en soms de mentale toestand is (zie 

a en c) of het daarop gebaseerde gedrag (b). Ret gaat hier in elk 

geval zeker niet om normloosheid als eventuele bron van alienatie! 
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Tenslotte gebruiken Srole (1956) en navolgers de term anomia, een 

toestand van desintegratie, niet aIleen bij het sociale systeem, 

maar ook bij de persoon t.o.v. zijn sociale omgeving. Srole ontwik

kelde een meetschaal die aanvankelijk erg populair werd, maar waarop 

later als kritiek kwam, dat hij waarschijnlijk meer wanhoop mat dan 

anomia (door Srole gelijkgesteld aan alienatie tegenover de sociale 

omgeving). Deze schaal werd besproken in 3.1. 

Dit tweede veld van Barakat's 'state of undercontrol' beslaat socia

Ie isolatie en het ontbreken van werkelijke participatie in het 

groepsproces. Er is volgens hem een verschuiving waar te nemen van 

persoonlijke, f warme ', mensgerichte kontakten naar onpersoonlijke, 

formele, 'koude'~ objektgeorienteerde. In de moderne samenleving 

ziet men een verschuiving van de mens als lid van een kohesieve groep 

naar de mens als geisoleerd individu, die niet in staat is met z'n 

omgeving in kontakt te treden. "They are close to others and far 

from them at the same time; they are lonely in the midst of others" 

(Barakat, p. 5-6). 

Er is hier dus opnieuw sprake van gestoorde uitwisselingsrelaties en 

weI op twee manieren: 

~ kontakten worden onpersoonlijk, objekt-georienteerd en er is geen 

participatie in groepsfunktioneren. Dit soort desintegratie hebben 

we a1 aangetroffen bij de bespreking van de 'states of overcontrol': 

despersonalisatie en formele strukturering der relaties als ver

vreemdende ontwikkelingen herkend. 

- sociale isolatie en onvermogen om met elkaar in kontakt te treden; 

men blijft als vreemde individuen naast e1kaar leven zonder dat 

aan de potentieel aanwezige uitwisselingsrelatie inhoud gegeven 

wordt. Dit verschijnsel blijkt dus, i.t.t. het voorgaande weI te 

rangschikken onder de 'states of undercontrol'. De uitwisselings

partners zitten met het proces 'in de maag', ze weten niet hoe het 

te rea1iseren, hebben er geen grip op. Wat ons echter moet opvallen 

is, dat we hier niet te maken hebben met aliena tie, maar veeleer 

met verschijningsvormen van anomie en normloosheid op het nivo van 

de intermense1ijke relatie. 
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De konklusie is duidelijk: desintegratie van menselijke verhoudingen 

is slechts een bijzondere verschijningsvorm en gevolg van 'states of 

overcontrol' en 'normloosheid' en de daaraan verbonden alienerende 

resp, anomische (in aIle gebruikte betekenissen van het woord) 

strukturen en ontwikkelingen. Het zou dan ook niet juist zijn, deze 

desintegratie anders te beschouwen en een aparte plaats te geven in 

een algemene beschouwing over het alienatieproces. (Barakat deed 

dat overigens weI). 

In het voorgaande hebben we aIle besproken anomie-, anomy- en anomia

konsepties (behalve die van Durkheim) bekritiseerd en zijn tot de 

konklusie gekomen dat hier nergens sprake was van normloosheid, maar 

veeleer van wanhoop, frustratie of normenkonflikten, allen zaken 

die de psychische gesteldheid van de mens zwaar beInvloeden, maar 

die met vervreemding, zoals die gedefinieerd werd, en oak met de 

vervreemdings-begrippen van Marx, Tourraine of zelfs Seeman en Blauner 

niets te maken hebben. Dit komt niet omdat Barakat's konseptie van 

normloosheid niet overeen zou komen met het anomiebegrip en de 

koppeling dus ten onrechte gelegd zou zijn. Er Iiggen hier twee 

andere oorzaken: 

(1) het anomiebegrip, zoals dat door Durkheim werd geintroduceerd en 

waarop Barakat voornamelijk doelde, is door Iatere schrijvers 

anders geinterpreteerd en veranderd. 

(2) normioosheid leidt in het algemeen niet tot vervreemding, maar 

kan weI situaties voortbrengen, die de mensen niet begrijpen en 

niet prettig vinden, die ambigu en onzeker zijn en langs die 

wegen de psychische gesteldheid van de mensen belnvloeden. 

Eike aktie (dus ook aIle akties die de uitwisselingsrelatie tot stand 

brengen en in stand houden) vereist een uitvoering en een sturing 

van die uitvoering. In de 'state of undercontrol' zijn er geen normen 

en/of geerl kanalen voor de relatie (zie 8.0.). De uitwisselings

relatie kan dus niet tot stand komen dan weI geen stand houden. Ret 

eerste geval is voor de analyse van vervreemding niet van belang, 

het tweede wijst op een doorbraak van de uitwisselingsrelatie, op 

(zoals Durkheim het noemt) desorganisatie. 
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Er is geen verstoring in die zin dat de machtsverhouding tussen de 

partners zich wijzigt, wat voor vervreemding essentieel is. De 

oorspronkelijke machtsverhouding wordt opgeheven. Het individu kan 

zich nu natuurlijk al dan t machteloos (of op andere wijze (un)-

happy voelen. Dan hebben we te maken met de subjektieve ervaring 

van de (objektieve) anomie. 

Hoe groot de invloed van anomie op mental health/illness ook mag 

zijn, verbindingen met het door ons gehanteerde begrip van vervreem

ding zijn steeds ten onrechte, omdat de verandering die plaatsvond 

in de onderlinge verhouding der uitwisselingspartners niet tot stand 

kwam doordat van buitenaf de positionering ge~organiseerd werd, maar 

enkel en aIleen doordat ze van buitenaf werd verbroken, gedesorgani

seerd. 

Ret bovenstaande betoog wil geen pleidooi houden voor verwerping 

van het anomiebegrip op zich. Integendeel, als het veld dat het be

strijkt maar duidelijk wordt, is het waarsohijnlijk een zeer/zinvol 

konsept, vooral m.b.t. bestudering van invloeden van anomische, 

normloze kondities en ontwikkelingen op de mentale gesteldheid van 

de individu(en). 

Ook Reunks (1967) pleit voor nadere bepaling van het territorium van 

het anomiebegrip, desnoods door het te vervangen door andere begrippen 

(p. 30 t.a.p.). De vaagheid van het konsept en haar frekwente ver

schijning in de litteratuur over vervreemding hebben ook bepaald niet 

bijgedragen tot een grotere eenheid van opvatting t.a.v. het ver

vreemdingsbegrip, waarvan de definieringen, zoals we zagen in de 

eerste hoofdstukken, ook allesbehalve eenduidig in de litteratuur 

vastgelegd zijn. 

8.4. 'States of undercontrol' en alienatie: konklusie. ------------------------------------------------

We hebben ~n dit hoofdstuk gezien dat de door Barakat (1969) veron

derstelde relaties tussen 'states of undercontrol' en alienatie niet 

aanwezig zijn in de opvatting over objektieve alienatie als aktief 

uitstralingsproces vanuit een uitwisselingsrelatie naar de partners. 
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De misvatting van Barakat vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het 

feit dat hij de 'ervaren alienatie' (fase 2) vee 1 te ruim definieert 

(zie hoofdstuk 5), zodat er in feite sprake is van allerlei mogelijke 

spanningen, onbehagensetc. Of die nu altijd direkt en Eeen)eenduidig 

aan alienatie verbonden zijn, is inmiddels geen vraag meer. 

Zijn ideeen over de beinvloedingen uit fase 1 naar fase 2 zijn echter 

weI juist, als hij fase 2 geen 'ervaren vervreemding' noemt, maar 

'psychische gesteldheid'. In dat geval heeft hij enkele der mogelijke 

invloeden op psychische gesteldheid aangegeven, zoals hij enkele 

mogelijke gevolgen in het gedrag van de individu aangaf (fase 3). 
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Samenvatting. 

Na een schildering van het marxistische alienatiebegrip en van 

Durkheims anomiebegrip dat vaak met alienatie in verband wordt 

gebracht onderwierpen we de invloedrijke empirische gedrags

wetenschappelijke benaderingen in de vooral Amerikaanse littera

tuur aan een kritische beschouwing. 

Barakat (1969) trachtte in zijn artikel de verschillende konsepten 

met betrekking tot alienatie bijeen te trekken en daarmee tevens 

hun respektievelijke beperkingen te ondervangen. Dit artikel werd 

een belangrijk uitgangspunt voor de verdere uitwerking van gedach

ten over het objektieve vervreemdingsproces, dat we als een 

verstoorde uitwisselingsrelatie konden definieren. 

In een uitwisselingsrelatie tussen twee partners (mens-mens, mens

groep, groep-struktuur, mens-instrument etc.) wordt objektieve 

vervreemding gedefinieerd als de uitoefening van macht van de ene 

partner over de andere, welke machtsverhouding van buiten die 

uitwisselingsrelatie aan de partners werd opgelegd, terwijl aan

vankelijk de onderlinge verhouding der partners in het uitwisselings

proces zelf bepaald werd. 

Het bleek dat aan dit objektieve vervreemdingsproces steeds overgan

gen van 'states of perfect control' naar 'states of overcontrol' ten 

grondslag lagen, zowel in ruim maatschappelijk verband als binnen de 

geburokratiseerde organisaties. De op deze wijze ontstane 'states of 

overcontrol' werden vrij uitgebreid behandeld naar hun vervreemdende 

ontwikkelingen, inherent aan de strukturele kern en aan de hand van 

enkele illustratieve verschijningsvormen •. ~ 

De 'states of undercontrol' die Barakat ook als mogelijke bronnen 

van ervaren alienatie definieerde, bleken nietals zodanig te funge

reno Normloze en anomische strukturen (in vele betekenissen) bleken 

weI van grote invloed op de psychische gesteldheid van de mens, maar 

liggen niet ten grondslag aan een objektief vervreemdingsproces, 

zoals dat hierboven werd gedefinieerd. 

De 'feitelijke' alienatie behoeft niet als subjektief vervreemdend 

te worden gepercipieerd door individu of groep. Het is ook moge

lijk dat deze invloeden afgewend worden. Essentieel is dus, dat het 

individu zich niet bewust behoeft te zijn dat hij in een vervreemden

de situatie en ontwikkeling geplaatst is. 



Bovendien is een belangrijke eigenschap van deze definitie van 

vervreemding, dat altijd sprake is van objektieve vervreemding, 

wanneer een der partners zich (subjektief) vervreemd voelt. Dat 

is n.l. een eigenschap van aIle relaties die de mens aangaat: 

heeft een der partners het gevoel dat die relatie verstoord is, 

dan is die relatie ook verstoord! 

Met behulp van de voornoemde definitie van vervreemding zijn de 

strukturen en verschijnselen waarmee de mens in kontakt staat, 

te analyseren naar alienerende eigenschappen en ontwikkelingen. 

De verschijning van de alienatie in gevoel van vervreemding 

(of eventueel in gedragingen) brengt slechts een deel van aIle 

alienatie onder de aandacht van de onderzoeker. Daarom is het 

gewenst het probleem niet bij deze verschijningsvormen maar aan 

de basis, bij het objektieve alienatieproces zelf, aan te pakken. 

Daarvoor biedt deze definitie perspektieven, zoals in hoofdstuk 7 

werd geillustreerd. 



I 

A~ehaaZde Zitteratuur: 

Aiken, M and Hage, J' t 

Organizational alienation, a comparative analysis. 

American Sociological Review 31 (aug. 1966) p. 497-507. 

Barakat, H., 

Alienation: a proces of encounter between utopia and reality 

British Journal of Sociology 20 (maart 1969) p. 1-10. 

Berting, J. en De Sitter, L.U., 

Arbeidssatisfaktie 

Van Gorcum!SISWO, Assen, 1971. 

Blau, P.M. and Meyer, M •. W., 

Bureaucracy in modern society 

Random House - New York, 1971. 

Blauner, R., 

Alienation and freedom 

University of Chicago press - Chicago, 1970 

Clark, J.P., 

Measuring alienation within a social system 

Am. Soc. Review 40 (dec. 1959) p. 849-852 

Crozier, M., 

The Bureaucratic Phenomenon 

University of Chicago press - Chicago, 1964 

Crozier, M., 

The Bureucratic Phenomenon 

Tavistock Publications - Londen, 1965, p. 183-194 

Dean, D.G., 

Alienation, its meaning and measurement 

Am. Soc. Review 26 (oktober 1961) p. 753-758. 



II 

Durkheim, E., 

The division of labor in society (transl. G. Simpson) 

Free Press - New York, 1964. 

Fromm, E., 

Escape from freedom 

Avon Books - New York, 1941. 

Fromm, E., 

Marx' visie op de mens 

L.J.C. Boucher - Den Haag, 1972. 

Goddijn, H.P.M., 

De sociologie van Emile Durkheim 

Debussy - Amsterdam, 1969. 

Gould,J. and Kolb, W.L., 

A dictionary of the social sc~ences 

Free Press - New York, 1964. 

Gouldner, A.W.G., 

Patterns of industrial bureaucracy 

Free Press - New York, 1954. 

Heunks, F.J., 

Alienatie als begrip en als objekt van sociologisch onderzoek 

Sociale Wetenschappen 10 (januari 1967) p. 1-46. 

Illich, I., 

Naar een nieuwe levensstijl 

Het wereldvenster - Baarn, 1973. 

Israel, J., 

Alienation from Marx to modern Sociology 

Allyn and Bacon - Boston, 1971. 

Killian, L.M. and Grigg, C.M. 

Urbanism, race and anomia 

American Journal of Sociology, 67 (mei 1962) p. 661-665. 



III 

Mandel, E., 

Inleiding in de marxistische ekonomie 

SUN Nijmegen, 1970. 

Marcuse, H., 

One-Dimensional Man 

Sphere Books - London, 1970. 

Marx, K., 

Parijse manuskripten e.a. filosofische geschriften 

(geselekteerd ooor E. Fromm) 

L.J.C. Boucher - Den Haag, 1969. 

Marx, K., 

Het kapitaal 

De Haan - Bussum, 1972. 

McIver C.R.M., 

The Ramparts we guard 

Macmillan - New York, 1950. 

MacLean, A. (ed) 

Mental Health and \vork Organizations 

Rand & McNally - Chicago, 1970. 

Meier, D. and Bell, W., 

Anomia and the differential access to the achievement of life goals 

Am. Soc. Review 24 (april, 1959) p. 189-202. 

Merton, R., 

Social theory and social structure 

Free Press - Glencoe, 1968. 

Mizruchi, E.H., 

Success and opportunity 

Free Press - New York, 1964. 



v 

Srole, L., 

Social integration and certain corollaries: an exploratory study 

Am. Soc. Review 21 (dec. 1956) p. 709-716. 

Struening, E. and Richardson, A., 

A factor analytic exploration of the alienation, anomia and 

authoritanism domain 

Am. Soc. Review 30 (okt. 1965) p. 768-776. 

Thompson, J.D., 

Organization in action 

McGraw Hill - New York, 1967. 

Thompson, V.A., 

Modern organization 

Knopf - New York, 1961. 

Tourraine, A., 

De post-industriele maatschappij 

Het wereldvenster - Baarn, 1971. 

Weber, M., 

Essays in sociology; edited and translated by H.H. Gerth and 

C. Wright Mills 

Oxford University Press - New York, 1946. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



Rapporten. 

De werkgroep OOG heeft reeds een aantal rapporten en verslagen 

geproduceerd. Indien u geinteresseerd bent in toezending van deze 

rapporten kunt u dit kenbaar maken door invulling en toezending van 

bijgevoegd formu1ier. 

J.Schouten, M.Beekers, T. de Wilde 

Rapport no. 0, mei 1972. 

Bedrijfspsychologie op de helling 

Dit rapport bevat een schets van de ontwikke1ingen binnen de bedrijfs-

psychologiese wereld. Bovendien wordt een standpunt bepaald t.a.v. de 

opstelling van de organisatiepsychologie (ook ten aanzien van onder

zoek en onderwijs in de bedrijfskunde. 

J.Schouten : Produktiebeheersing organisatiepsychologisch bezien 

Rapport no. 1, januari 1973, 2e druk. 

Dit rapport 1S 'out of print'. Het is gepubliceerd in de bladen 

'Personeelsbeleid' en 'Tijdschrift voor Efficient Direktiebe1eid~ 

(TED), juni 1973. 

Kopieen worden op aanvraag verstrekt. 

J.Schouten : De sociotechnische systeembenadering van organisaties 

Rapport no. 2, januari 1973, 2e druk. 

Dit stuk werd eerder gepubliceerd in 'De Ingenieur' (1969). 

Het bevat een·schets van de taak en organisatieopvattingen, die 

leven c.q. leefden binnen het Tavistock Instituut te Londen. 

P.Smets, A.Versluis : Organisatie-veranderingen 

Rapport no. 3, februari 1973. 

Rob E. Alberti, Michael L. Eriuncns : Your perfect right (1970) 

in de vertaling van Jan Schouten en Mieke Paulussen. 

Rapport no. 4, februari 1973, 2e druk. 

nit rapport handelt over assertief, sub-assertiefen aggressief 

gedrag en verandering van gedrag. 
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J.Schouten : Vrijheid in het werk en inspraak in het bedrijfsgebeuren 

Rapport no. 5. juni 1973. 

Deze brochure is 'out of print'. Verwezen wordt naar het boek van 

J.Schouten:'Vrijheid in het werk' - over organisatiestruktuur en het 

we1zijn van produktiewerkers. (Boom Meppe1, 1974). 

M.Beekers : Gtoepsgedrag - een hand1eiding 

Rapport no. 6, ju1i 1973, 2e druk. 

Over het funktioneren van groepen; met name bedoe1d ter ondersteuning 

van observaties van groepen, of om groepen een handvat te geven bij 

het ref1ekteren op het eigen funktioneren. 

Johan de Jong : Een onderzoek naar werkmotivatie bij gepensioneerden 

Rapport no. 7. juni 1974. 

Dit stuk bevat een vers1ag van een onderzoek naar de motivatie van 

mensen die na hun pens10en doorwerken in een fabriek door en voor 

gepensioneerden. 

J;Schouten : Organisatiestruktuur, taakinhoud en het we1zijn van 

produktiewerkers. Samenvatting van enige onderzoeksresu1taten. 

Rapport no. 8, juni 1974. 

Ike Bomer: Over.vervreemding vanuit werk en werksituatie 

Rapport no. 9, oktober 1974. 
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