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Informalisering van omgangsvormen en van arbeidsverhoudingen 

Cas Wouters 

 

Het begrip informalisering is in de jaren zeventig ingevoerd om te verwijzen naar de minder 

stijve en meer informele en soepeler omgangsvormen van dat moment. In de jaren negentig 

werd het begrip informalisering ook steeds vaker gehoord in een op het eerste gezicht heel 

andere betekenis, namelijk in verband met de deregulering van arbeidsverhoudingen in Derde 

Wereldlanden. Uitdrukkingen zoals ‘informalisering van de economie’ of ‘informalisering 

van arbeid’ of ‘informalisering van de arbeidsmarkt’ hebben een betekenis gekregen in de 

concurrentiestrijd tussen regeringen om de vestiging en de investeringen van transnationale of 

multinationale ondernemingen in hun landen. De informalisering van de formele codes van de 

arbeidsverhoudingen is uiteraard een heel ander proces dan de informalisering van de codes in 

de regiems van manieren en emoties. Niettemin is er een belangrijke overeenkomst en 

daarover gaat het in deze bijdrage. 

 

Informalisering van omgangsvormen 

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig en in de jaren zeventig vond een doorbraak plaats in 

de verhoudingen en in de gedragscodes. De golf van emancipatie en verzet die Nederland en 

andere Westerse landen overspoelde, vormde een krachtige aanslag op het ‘stand ophouden’ 

en op de daarbij horende formele omgangsvormen. Het verval van de gevestigde 

omgangsvormen en de vele taboedoorbraken werd destijds door velen opgevat als een 

aantasting van het laagje vernis dat ‘beschaving’ heet. Zij constateerden zedenverval en ze 

vreesden voor een verdere vergroving van de verhoudingen omdat ze in de opmars van 

degenen die het decorum lieten varen een voorteken zagen van een welhaast onstuitbaar 

afglijden naar verder verval en maatschappelijke ontregeling. Anderen verwelkomden juist 

het in onbruik raken van de stijve en afstandelijke formele vormen als een bevrijding. In de 

jaren zestig en zeventig was het gevoel van bevrijding dominant, daarna, vanaf de jaren 

tachtig deed de interpretatie dat die bevrijding te ver was doorgeslagen steeds krachtiger 

opgeld. Op dit moment is de discussie over de vraag of die bevrijding destijds niet te ver is 

doorgeslagen nog steeds actueel. 



 De introductie van het begrip informalisering voor deze ontwikkelingen in de 

omgangsvormen gebeurde in het artikel ‘Is het civilisatieproces van richting veranderd? ’ 

(Wouters 1976). Dit artikel maakte deel uit van een discussie over de richting van het 

civilisatieproces zoals die door Norbert Elias was beschreven. De introductie van het begrip 

diende enerzijds om te wijzen op de uitbreiding van gedrags- en gevoelsalternatieven, een 

trend die zich al sedert het einde van de negentiende eeuw in nauwe samenhang met 

verminderende ongelijkheid in de machtsverhoudingen heeft doorgezet. Deze trend komt 

inderdaad neer op een ombuiging van het West-Europese civilisatieproces; in voorgaande 

eeuwen waren de gedrags- en gevoelsalternatieven immers steeds verder en gedetailleerder 

ingeperkt; een ontwikkeling die Norbert Elias in Het Civilisatieproces overtuigend heeft 

aangetoond. Anderzijds wilde het begrip informalisering erop attenderen dat een sociaal 

geaccepteerd gebruik van de uitgebreide alternatieven neerkwam op een verhoging van de 

eisen aan de zelfregulering. In dit opzicht was er geen sprake van een ombuiging van het 

civilisatieproces maar juist van een voortzetting in dezelfde richting. Veel informele 

omgangsvormen werden al gauw in de gedragscode opgenomen en dus maatschappelijk 

bekrachtigd (Wouters 1990). Dat hield ook in dat de betrokkenen aan die hogere eisen van 

zelfregulering voldeden, dat hun benen kennelijk voldoende sterk waren om de weelde van de 

versoepeling te kunnen dragen. Veel van de oude regels verloren aan vastheid en gingen als 

richtsnoer fungeren. Dit betekent dat de formalisering of regulering die aan de deregulering of 

informalisering was vooraf gegaan als kader voldoende van kracht bleef om de regels minder 

letterlijk te nemen en sterker naar hun geest te kunnen interpreteren. De informalisering van 

omgangsvormen heeft zich dus niet ontwikkeld overeenkomstig de angsten van degenen die 

er een vergroving en een teken van een naderende brutalisering van de maatschappelijke 

verhoudingen in zagen. De zeden zijn losser geworden zonder te ontaarden in zedenverval. De 

‘deregulering’ van gedrag en emoties is geen ontregeling gebleken, er was sprake van een 

zich beheerst laten gaan, van ‘controlled decontrolling of emotional controls’ (een term van 

Elias).   

 

Mondiale concurrentie en vervlechting 

Al in de jaren zeventig maar vooral vanaf de jaren tachtig heeft er in het voortgaande proces 

van concurrentie en vervlechting een versnelling plaatsgevonden. De golven waarin grote 

ondernemingen fuseerden volgen elkaar steeds sneller op en zo kwam een schaalvergroting 

tot stand die veel bedrijven er op haar beurt toe dwong te fuseren (De Jong 1989: 610; 1988). 

In dit proces was de Sovjet Unie een sta-in-de-weg, reden waarom er na de val van het IJzeren 



Gordijn zowel op nationaal, continentaal en mondiaal niveau een enorme versnelling in het 

proces van fusievorming heeft plaatsgevonden (Smith 2006; Black 2000). Het was een 

versnelling in het proces van mondialisering dat toen steeds vaker globalisering werd 

genoemd. Vanaf de jaren tachtig kwam de grotere schaal waarop een groeiend aantal multi- 

en transnationale ondernemingen opereerden onder meer tot uiting in de verplaatsing van 

steeds meer arbeidsintensieve productieprocessen naar landen met een groot reservoir van 

goedkope arbeidskrachten. Die verplaatsing wees op een belangrijke hergroepering van 

industriële bedrijvigheid in een wereldeconomie; zij toonde ook aan hoezeer de nationale en 

internationale arbeidsmarkten verwikkeld waren in een proces van toenemende concurrentie 

en vervlechting, een uitbreiding van interdependentienetwerken op wereldschaal (Wouters 

1990: 257-280). In de rijke landen, waar de hoge lonen door allerlei wetten en arrangementen 

werden beschermd, ging de verplaatsing van arbeidsintensieve productie gepaard met 

toenemende concurrentie tussen ondernemingen en een oplopende druk om een beleid van 

loonmatiging te voeren, de ‘vrije markt’ te stimuleren en om allerlei statelijke organisaties en 

functies te ‘dereguleren’. De bestaande ongelijkheid in vrijwel alle verhoudingen in rijke 

landen consolideerde zich of nam zelfs weer toe; de periode van emancipatie en verzet sloeg 

om in een periode van assimilatie en berusting (Wouters 1990: 96-117). 

 

Informalisering van arbeidsverhoudingen 

In de landen met lage inkomens en lage lonen werd de verplaatsing uiteraard verwelkomd 

vanwege de ermee gepaard gaande verhoging van de kansen op meer werk en hogere 

inkomens, maar tegelijk raakten deze landen erdoor in een sterkere concurrentie met elkaar 

verwikkeld. Zo kwamen de regeringen van arme landen onder toenemende concurrentiedruk 

te staan om een loonpolitiek te voeren die de stroom van ondernemingen en 

kapitaalinvesteringen naar hun land zou doen vloeien. Dat beleid bestond voor een belangrijk 

deel uit het tenietdoen van maatregelen die eerder waren getroffen ter bescherming tegen de 

grofste vormen van uitbuiting (Hart 1973). Steeds grotere gebieden, die na verloop van tijd 

export processing zones of vrijhandelzones gingen heten, kregen de bestemming om er multi- 

en transnationals en hun investeringen aan te trekken en in die gebieden is arbeiders 

uitdrukkelijk het recht ontzegd vakbonden te vormen. Volgens het Human Development 

Report 2000 werkten er in 1975 zo’n 50,000 arbeiders in deze gebieden, maar in 1999 was dat 

aantal in 845 zones opgelopen tot 27 miljoen. Volgens hetzelfde rapport van vier jaar later 

werkten er in 2002 43 miljoen mensen in ongeveer 3000 zones in 116 landen. Het afschaffen 

van formele wetten en beperkingen ter regulering van de verhoudingen op de arbeidsmarkt, is 



gepaard gegaan met een groeiende zwarte sector in de economie met bar slechte 

arbeidsvoorwaarden en een veelvoud aan illegale praktijken. Op die manier heeft globalisering 

zowel in rijke Westerse samenlevingen met hoge lonen als in de arme lage-lonen landen 

aangezet tot een deregulering die particuliere bedrijven meer bewegingsruimte bood en die de 

positie van arbeiders op de arbeidsmarkt heeft verzwakt. Deze trend was het sterkst aan de 

onderkant van de wereldeconomie, waar er geen vakverenigingen bestaan of slechts hele 

zwakke. 

Informalisering van arbeidsverhoudingen in het rijke Westen  

In de Westerse verzorgingsstaten ging de deregulering van de arbeidsverhoudingen – en van 

de arbeidsvoorwoorden in het algemeen – gepaard met het aanscherpen van de resterende 

formele regels in combinatie met een strengere controle op de naleving ervan evenals op de 

toepassing van de regels van alle arrangementen en instellingen van die staten. In die 

samenlevingen ging de zich in de jaren tachtig sterk doorzettende deregulering van de 

economische verhoudingen gewoonlijk gepaard met een hernieuwde en herziene regulering 

van de verhoudingen tussen de overheidsorganisaties en ‘de markt’ – een verwijzing naar 

commerciële instellingen en vakverenigingen. De reguleringen van de machts- en 

belangenstrijd tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden werden bijgesteld in het 

voordeel van de bedrijven. Allerlei maatregelen van bestuur en regering, die in de jaren zestig 

en zeventig de ondernemingsvrijheid van kooplieden en industriëlen steeds verder aan banden 

hadden gelegd, werden in de jaren tachtig weer ten dele opgeheven. Beperkende regels 

werden verruimd en het bedrijfsleven kreeg juist lastenverlichting en investeringspremies 

aangeboden. Er kwam een ‘gereguleerde deregulering’ op gang oftewel een informalisering 

van arbeidsverhoudingen in de betekenis van een beheerste verruiming: ‘controlled 

decontrolling’.  

Informalisering van arbeidsverhoudingen in lage-lonen landen  

In deze hoge-lonen landen was die informalisering of ‘gereguleerde deregulering’ van 

arbeidsverhoudingen vooraf gegaan door een aanzienlijke formalisering of regulering. Dat 

was niet of nauwelijks het geval in de lage-lonen landen. De deregulering van de ‘vrije markt’ 

en de informalisering van de arbeidsverhoudingen en van de arbeidsmarkt die daar plaats 

vond (Soto 2000; Breman 2001) en die aanzette tot de groei van vrijhandelszones of  export 

processing zones, van level playing fields en van een zwarte sector van ‘sweat shops’ en 

huisindustrieën of -ateliers, was er niet vooraf gegaan door een omvangrijke formalisering of 

regulering. Dat was wél het geval geweest bij de informalisering van de omgangsvormen en 

de arbeidsverhoudingen in het rijke Westen. En dit verschil attendeert op een belangrijke 



overeenkomst tussen arbeidsregiems en regiems van manieren en emoties: zonder een 

kritische mate van voorafgaande formalisering bevatten de beide vormen van informalisering 

aanzetten in de richting van een vergroving en ontmenselijking waarin het ‘recht van de 

sterkste’ zegeviert. 

 In veel Derde Wereld landen was er in een proces van formalisering van 

arbeidsverhoudingen een zekere publieke regulering en controle op die verhoudingen tot stand 

gekomen. Dat was mede gestimuleerd door de poging tot regulering van de mondiale 

concurrentieverhoudingen met inbegrip van de poging een gedragscode in te voeren voor 

transnationale ondernemingen om hun praktijken en hun macht aan banden te leggen. Deze 

pogingen stonden in de jaren zestig en zeventig betrekkelijk hoog op de agenda van 

vergaderingen zoals die van UNCTAD, WTO en OECD waar over concurrentiebeleid werd 

gesproken. Vanaf de jaren tachtig zakte dat onderwerp steeds lager op de agenda en ging het 

er inhoudelijk steeds meer om de belangen van transnationale ondernemingen te bevorderen. 

Zo kwam het proces van formalisering tot staan en veranderde het van richting. Met de 

internationalisering van de economie kwam er een deregulering van voorafgaande 

reguleringen op gang, een informalisering van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden 

(Breman 2001; Singh en Dhumale 2000). Hier, bij de regulering van het proces van 

internationalisering of mondialisering van arbeidsintensieve productie, kwamen de belangen 

van deze arbeiders uit allerlei landen tegenover de belangen van multi- of transnationale 

ondernemingen te staan. De politieke macht van de regeringen van lage-lonen landen bleek 

niet opgewassen tegen de transnationale ondernemingen die de nieuwe sector in de 

wereldeconomie sterk beheersten. Daarom heeft de fragmentatie en spreiding van de 

arbeidsintensieve productie die deel uitmaakte van de globalisering van de economie, geleid 

tot het verval van zowel de bescherming als de mogelijkheden tot bescherming van de mensen 

die in deze sector werken. 

 

De kans op formalisering van arbeidsverhoudingen 

Gezien de uiterst ongelijke machtsverhoudingen tussen deze ondernemingen en de regeringen 

van arme landen, zou voor het wegslijpen van de scherpste roofzuchtige kantjes zoals dat in 

de West-Europese verzorgingsstaten is gebeurd, waarschijnlijk een krachtige internationale 

beweging zijn vereist. De kans dat zo’n beweging ontstaat is minimaal zolang de Verenigde 

Staten van Amerika als dominante wereldmacht een stempel op de verhoudingen en hun 

regulering zetten; de Amerikaanse ideologie is immers nogal sterk tegen vakverenigingen 

gekant. De formalisering van arbeidsverhoudingen op mondiale schaal wordt daardoor 



krachtiger geblokkeerd dan tijdens de formalisering op het niveau van nationale staten. De oude 

leus ‘Arbeiders aller landen, verenigt U!’ is dus nog steeds even actueel en dringend als een 

eeuw geleden. Vroeg in de twintigste eeuw leed deze beweging schipbreuk op de rotsen van 

nationale en nationalistische belangen. Vroeg in de eenentwintigste eeuw bestaat er een 

relatief zwakke ILO, een Internationale ArbeidsOrganisatie die wordt gesteund door een 

betrekkelijk zwak internationaal wijgevoel. De nationale belangen en het nationale wijgevoel 

is nog steeds dominant, ook in de Europese Unie. In Europa en in haar voormalige rijke 

koloniën zoals de USA, Canada en Australië, strekt het internationale wijgevoel wel tot 

voorbij de nationale grenzen, maar zonder veel consequenties. Bovendien zijn er naast de 

nationale belangen ook ‘kapitale’ belangen die de verwezenlijking van een internationaal 

wijgevoel van ‘arbeiders aller landen’ blokkeren. Er bestaat geen leuze dat de bankiers van de 

wereld zich moeten verenigen, zij zijn dat immers al en via hen geldt hetzelfde voor de 

eigenaren van ‘kapitaal’ en voor de ‘captains of industry’. 

 Tegen het einde van de twintigste eeuw groeide er de protestbeweging van de Anti-

Globalisten die het optreden van mondiale organisaties als het IMF (International Monetary 

Fund), de Wereldbank en de WTO (World Trade Organisation) hinderlijk kritisch gingen 

volgen. De beweging is gegroeid, maar de belangrijkste machtsbron van de Anti- of Anders-

Globalisten is beperkt gebleven tot hun ‘hinderkracht’. Slechts een minderheid van de 

ingezetenen van Europa en de overige staten van het rijke Westen heeft belangstelling voor de 

beweging en slechts een fractie daarvan voelt zich er ook bij betrokken en maakt er 

daadwerkelijk deel van uit. De meeste mensen laten hun directe eigenbelang prevaleren. In dit 

opzicht lijkt de situatie op die van de socialisten aan het begin van de vorige eeuw: ook zij 

brachten hun bezwaren tegen imperialisme en kolonialisme zelden of nooit naar voren omdat 

zij de consequenties voor het nationale inkomen en hun eigen portemonnee te zeer vreesden. 

Wanneer alledaagse vormen van vernedering en uitbuiting niet leiden tot openlijk verzet, 

trekken ze weinig of geen aandacht, en wanneer dat wél gebeurt bestaat de normale reflex uit 

het storten van wat geld op een gironummer. Dat komt ook omdat de ingezetenen van de rijke 

landen steeds sterker ingesteld zijn geraakt op een beleid dat neerkomt op het afkopen van 

(dreigende) sociale conflicten. Na de Tweede Wereldoorlog had de voortgaande economische 

concurrentie en vervlechting een welvaartsgroei gebracht die groot genoeg was om dreigende 

sociale conflicten door spreiding van welvaart  te bezweren. Het heeft vooral een gevoel van 

zelfingenomenheid teweeg gebracht, een vorm van groepstrots op de eigen materiële 

zekerheid en op de spreiding van welvaart die velen heeft gedrenkt in een ‘gemoedsrust van 

de verzorgingsstaat’, op grond waarvan allerlei immateriële angsten zich krachtiger deden 



voelen: twijfel over de kwaliteit van leven, van intieme verhoudingen en van het psychisch 

welbevinden. 

Dat gevoel van zelfingenomenheid en die gemoedsrust werden in het nieuwe 

millennium sterk op de proef gesteld. Ze werden niet alleen aangetast door ‘nine eleven’ (in 

Nederland ook door twee politieke moorden) maar ook door de steeds sterker ervaren 

spanningen die voortkwamen uit de noodzaak om enerzijds tegemoet te komen aan de 

internationale concurrentieverhoudingen door bedrijven en instellingen af te slanken en 

flexibeler te maken en anderzijds uit de (mede daaruit) groeiende dreiging dat er tussen 

bevolkingsgroepen een wig wordt gedreven en sociale conflicten hoog oplopen. De USA 

raakte verwikkeld in een ‘oorlog tegen terrorisme’ en tegen de angst ervoor, steeds meer 

andere landen werden in die ‘oorlog’ betrokken, en tegelijkertijd raakten de ‘hearts and 

minds’ van ‘oude’ Europeanen en Amerikanen gepreoccupeerd door de spanningen rond 

immigratie en het contrast tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ of ‘nouveau’ Europeanen en 

Amerikanen. Die onderwerpen en de problemen die ermee samenhangen zijn ook de politieke 

agenda steeds sterker gaan beheersen. Ze vormen als het ware de voorboden op nationale schaal 

van toekomstige mondiale integratieconflicten, maar dit perspectief is niet populair en het wordt 

nauwelijks vertolkt.  

Al met al vormen zulke verhoudingen niet bepaald een vruchtbare bodem voor een 

beweging die uit is op loononderhandelingen en op het formaliseren van primaire 

arbeidsvoorwaarden in Derde Wereldlanden. De mondiale vervlechting met in haar kielzog de 

informalisering van de arbeidsverhoudingen zal daarom onder de bevolking van die landen 

vooral een gevoel van teleurstelling en van verbitterde berusting hebben teweeggebracht – 

althans voorlopig, en met uitzondering van de gevoelens die 9/11 heeft opgewekt.  

Kortom, de informalisering van de formele codes van de arbeidsmarkt lijkt zich in de 

lage-lonen landen te hebben doorgezet nog voordat er een kritische mate van formalisering 

aan was vooraf gegaan. En bij gebrek daaraan tendeert de informalisering van formele codes – 

zowel de codes ter regulering van de arbeidsverhoudingen als die ter regulering van meer 

algemene verhoudingen zoals die tussen de sociale klassen, de seksen en de generaties – in de 

richting van het ‘recht van de sterkste’. 

 

Sociale en psychische formalisering en informalisering 

Pas in een formaliseringsproces van zekere duur en omvang kan het niveau van collectieve 

gewetensvorming oftewel van wederzijds verwachte zelfbeheersing zodanig stijgen dat er 

weer ruimte ontstaat voor een versoepeling of permissiviteit, voor meer elasticiteit in de 



omgangsvormen en voor toenemende in plaats van krimpende gedrags- en 

gevoelsalternatieven. Pas vanaf een kritisch moment in de processen van sociale integratie en 

formalisering van de regiems van manieren en emoties ontstaat de mogelijkheid dat een 

informalisering van de omgangsvormen niet doorslaat, dat deze regiems losser worden en 

meer directe en ontspannen vormen toestaan, zonder vergroving of brutalisering van de 

verhoudingen. Dat kritische moment breekt pas aan als een relatief hoog niveau van 

zelfregulering vanzelfsprekend is geworden, deel uitmaakt van de publieke moraal en dus 

functioneert als deel van het collectief geweten. Kortom, het relatief hoge niveau van 

vervlechting of sociale integratie dat zo’n informalisering van omgangsvormen mogelijk 

maakt, veronderstelt als psychische evenknie een relatief hoog niveau van psychische 

integratie. Het veronderstelt een emancipatie van emoties: betrekkelijk open en vloeiende 

verbindingen tussen het bewustzijn en zowel de meer directe emoties en impulsen van de 

‘eerste natuur’ als de tegenimpulsen van het geweten of de ‘tweede natuur’. In veel opzichten 

kan gewetensvorming worden opgevat als een proces van psychische formalisering en vanuit 

dit gezichtspunt is psychische informalisering dan het proces waarin de directieven van het 

geweten minder rigide en minder automatisch worden, waardoor ze bewuster, flexibeler en 

gevarieerder kunnen worden opgevolgd. Het is, met andere woorden, een proces in de richting 

van de meer reflectieve en flexibele zelfregulering van een ‘derde natuur’, een 

persoonlijkheidsstructuur die wordt gekenmerkt door een minder rigide heerschappij van de 

‘tweede natuur’ over de ‘eerste natuur’, terwijl beide sterker worden onderworpen aan 

‘toetsing’ door het bewustzijn. Het begrip ‘derde natuur’ verwijst idealiter naar een 

persoonlijkheidstype met een voldoende krachtige zelfregulering om zich soepel en 

vanzelfsprekend af te kunnen stemmen op de krachten en tegenkrachten van zowel de eerste als 

de tweede natuur, alsmede op een even vanzelfsprekende inschatting van de gevaren en de 

kansen van elke situatie en relatie, op korte én lange termijn. Een dergelijke zelfregulering kan 

pas dominant worden als voldoende mensen zichzelf zodanig (kunnen) bedwingen dat het 

gevaar door emoties te worden overmand onder sociale en individuele controle lijkt te zijn 

gebracht. Pas dan krijgen experimenten in het (kunnen) laten vieren van de teugels kans van 

slagen. Wanneer dat bepaalde kritische niveau van psychische formalisering zich nog niet heeft 

ontwikkeld, zal een psychische informalisering in de betekenis van een zich beheerst laten gaan 

– ‘controlled decontrolling of emotional controls’ – niet beheerst genoeg zijn en loopt die dus 

op de een of andere manier uit de hand. 

 Dat is ook de strekking van het verslag dat Paul Kapteyn heeft gedaan van de 

gebeurtenissen op een kleuterschool waar kinderen hun ‘wapenrusting’ mee naar toe mochten 



nemen. Midden jaren zeventig had een aantal ouders uit een Amsterdams intellectueel milieu 

daartoe besloten in de verwachting dat de kinderen hun agressiviteit snel zouden opgebruiken 

en er dus beter mee zouden leren omgaan. Er ontstond ‘een ware bewapeningswedloop’ maar 

het verzadigingspunt waarop de ouderen hadden gehoopt bleef uit en ook nadat het 

experiment was stopgezet bleven de gevechten nog lang oplaaien. Kapteyn concludeert: 

De taboedoorbraak, waarbij ouderen zich flexibeler opstelden tegenover het geweld van 

kinderen, kon alleen pas dan door die kinderen worden gevolgd wanneer hun eerst de 

restricties goed waren ingeprent en zij eerst leerden wat zij dan later in zekere mate 

zouden kunnen afleren. Taboedoorbraken waren met andere woorden typische 

volwassen problemen. Zij leerden gedeeltelijk af wat kinderen eerst nog moesten 

aanleren. (1980: 179)  

In dit voorbeeld valt ook dezelfde volgorde te herkennen als in de ontwikkeling van de 

hofmakerij, het erotisch contact zoeken met de andere sekse:  

Ze [jongens en meisjes die in de pubertijd komen] beginnen heel egocentrisch en con-

creet. Egocentrisch in de zin van bezig met de eigen gevoelens en nauwelijks concreet 

denkend over wat die gezochte ander mogelijkerwijs voelt en denkt. Concreet in de zin 

van zich vasthoudend aan sociaal gangbare uiterlijke vormen die lijken te dienen om 

contact te maken. Pas als de persoonlijke vriendschap en het zich verplaatsen in de 

ander binnen hun horizon komt [rond 11-12 jaar], kunnen ze hun handelingen gaan 

afstemmen op beide polen tegelijk: hun eigen gevoelens en de gevoelens van de ander. 

Dan kunnen ze hun toenaderingspogingen gaan individualiseren en improviseren, dat 

wil zeggen een eigen procédé kiezen voor déze situatie tegenover déze andere persoon. 

(Straver 1980: 41) 

Het is een volgorde die is vertolkt in de theorieën van Piaget en Kohlberg en die is ontleend 

aan hun modellen van de intellectuele en morele ontwikkeling van kinderen. In dit opzicht 

valt dus in de ontwikkeling van opgroeiende kinderen eenzelfde structuur te signaleren als in 

die van samenlevingen waarin aan het langetermijnproces van informalisering eerst een 

langetermijnproces van formalisering is vooraf gegaan. Pas vanaf zeker moment in het sociale 

integratieproces van zo'n samenleving, zal er ook een psychisch integratieproces plaatsvinden, 

een informalisering van psychische verhoudingen: een emancipatie van emoties, een 

flexibilisering en nuancering van impulsen én contra-impulsen, vloeiender contacten tussen ik en 

anderen, gevoel en verstand, kortom, een ontwikkeling in de richting van een 'derde natuur'.  

 

Immigranten en informalisering 

Het belang van een aan informalisering voorafgaande formalisering kan ook worden 

geïllustreerd aan de hand van de moeilijkheden van immigranten naar rijke geïnformaliseerde 

samenlevingen, vooral als ze afkomstig zijn uit landen waar de verhoudingen over het geheel 

genomen ongelijker zijn en waar de niveaus van sociale integratie, wederzijdse identificatie en 

wederzijds verwachte zelfcontrole lager zijn. De sociale en psychische informalisering in de 



landen van aankomst kan de nieuwkomers binnen zo'n samenleving op het verkeerde been 

zetten. Hun persoon(lijkheid) is namelijk gewend aan en afgestemd op een rechtlijniger, minder 

genuanceerde code met een daarbij horende rigiditeit inzake preventie en sanctionering, 

overeenkomstig de fase van sociale en psychische formalisering waarin de kringen en/of 

samenlevingen van herkomst zich bevinden. Zij kennen de wederzijds verwachte 

zelfbeheersingen niet, ze kennen die verwachtingen niet, die gelden niet voor hen, want ze 

kennen eigenlijk alleen de omgekeerde verwachting: dat waar het toeziend oog ontbreekt en de 

pakkans dus vrijwel nihil is iedereen zich zou overgeven aan lust, hebzucht, wraak, woede, 

enzovoorts. Het is een vorm van sociale desoriëntatie die kan leiden tot de extremen van aan de 

ene kant allerlei vormen van sociaal dichtslaan of zelfgekozen isolement met aan de andere kant 

vormen van min of meer gecalculeerd doorslaan in geweld.  

 Temidden van mensen die leven in minder hiërarchische verhoudingen met een relatief 

hoge mate van sociale integratie en die zich richten naar een omgangscode waaruit ook een 

relatief hoge mate van psychische integratie blijkt, en waar dus de belangrijkste sociale controles 

en sancties op de zelfcontrole zijn gericht, daar komen deze achterblijvers en nieuwkomers te 

leven zonder ertoe te zijn uitgerust. Ze worden overvraagd, net als de mensen in India die 

worden getroffen door de informalisering van economische verhoudingen nog voordat het proces 

van formalisering van die verhoudingen voldoende is voortgeschreden om als basis voor 

informalisering te fungeren. Hun lot zal tot op grote hoogte afhangen van het niveau van 

informalisering dat in de landen van aankomst van kracht is, en blijft. Dat niveau of, anders 

gezegd, de kracht van de in de rijke landen ontwikkelde ‘derde natuur’ wordt namelijk in de 

confrontatie tussen de oude gevestigden en de nieuwkomers op de proef gesteld. Geconfronteerd 

met de sterkere vormen van ongelijkheid die in de omgang tussen de oude gevestigden onderling 

niet of nauwelijks meer voorkwamen en waarvan ze dachten die te hebben overwonnen, kan de 

schaamte daarover zich omzetten in een woede die een bedreiging vormt voor de bereikte 

niveaus van informalisering, van wederzijdse identificatie, van ‘civilisatie’. 

  

Sociale en psychische integratieconflicten 

Waar informalisering van verhoudingen plaatsvindt zonder voorafgaande formalisering, daar 

tenderen het recht en de moraal in de richting van het recht van de sterksten. In de gegroeide 

mondiale industriële en commerciële verhoudingen bestaan de sterksten uit het georganiseerde 

bedrijfsleven, waartegenover de nationale staten van de Derde Wereld hun functie als 

beschermer van zwakkeren op kracht van een code die op universele mensenrechten is gebaseerd 

steeds minder hebben kunnen waarmaken. Informalisering van de economische verhoudingen 



betekent hier dat de verhoudingen tussen sterken en zwakken worden ontregeld en dat een 

noodzakelijke voorwaarde voor toekomstige formalisering – organisatie van de zwakken – wordt 

geblokkeerd. Inzake de psychische verhoudingen betekent informalisering nog voordat zich een 

basis via formalisering heeft gevormd: de ondermijning van de mogelijkheden tot formalisering 

oftewel tot krachtiger gewetensvorming. Het recht van de sterkste komt hier dus neer op het vrij 

spel geven aan onderbuikgevoelens, en ook dat leidt vrij snel tot vernedering en vernietiging.  

 Dit zijn enkele van de spanningen en conflicten die uit nationale, continentale en 

mondiale integratieprocessen voortkomen. Het zijn zowel sociale als psychische 

integratieconflicten. Op het sociale niveau gaat het om de emancipatie en integratie van 

onderlagen binnen staten alsook met de integratie van rijke en arme staten en hun bevolkingen 

binnen een mondiaal netwerk. Op het psychische niveau gaat het om de emancipatie en integratie 

van de ‘lagere’ emoties binnen de persoonlijkheidsstructuur. Tezamen kunnen de spanningen op 

de beide niveaus een explosief mengsel opleveren. Vooralsnog beperken de integratieconflicten 

zich nog tot een naar plaats en tijd beperkte omvang. 
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