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MAATSCHAPPIJTHEORIE

‘Niet: wat doet corona met de maatschappij, 
maar: wat doet de maatschappij met corona?’

werner Schirmer

Corona is een virus, dus een biologisch fenomeen. We begrijpen corona als een kracht 
die ergens van buitenaf komt en een stevige grip op de maatschappij heeft. In dit 

hoofdstuk zal ik echter beargumenteren dat we het coronavirus ook als een sociaal feno-
meen kunnen beschouwen. Met ‘corona als sociaal fenomeen’ bedoel ik nu absoluut niet 
dat het gewoon fictie is. Noch bedoel ik het cliché dat het een ‘sociale constructie’ is, iets 
wat enkel als tekst of discours bestaat, zoals postmodernisten dat zouden zeggen. Er zijn 
genoeg bewijzen dat het coronavirus als microbiologische kracht even reëel is als de van 
door mensen gemaakte klimaatverandering. Mensen sterven eraan, relatief onafhanke-
lijk van wat we erover zeggen of schrijven. 

Aan de hand van een maatschappijtheoretische analyse wil ik tonen dat de coronacrisis 
niet gewoon een ziektecrisis is, maar zich door de bril van verschillende functiesystemen 
(zoals politiek, economie, wetenschap) vooral als veelvoudig, tegenstrijdig verschijnsel 
toont. Dat gebeurt niet toevallig, maar volgt de scheidingslijnen van de differentiatie-
structuur van de hedendaagse maatschappij. Een maatschappijtheoretische blik draait 
de vraag wat corona met de maatschappij doet ook om: wat doet de maatschappij met 
corona?

Sociologisch interessante tijden

Natuurlijk kunnen we zien hoe het biologische fenomeen corona de hele maatschappij 
naar een crisismodus omschakelt. Dankzij corona hebben we een aantal nieuwe, gro-
tendeels Engelse uitdrukkingen bijgeleerd zoals ‘social distancing’, ‘lockdown’, ‘super 
spreaders’, ‘flatten the curve’, en ‘lockdown party’. Corona dringt ons allerlei veranderin-
gen op die het dagelijkse leven zoals we het kenden helemaal door elkaar schudt. Voor 
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sociologen zijn dat wel even uitgesproken fascinerende tijden. Grenzen, winkels, horeca, 
nachtclubs, scholen en universiteiten, musea, het strand, allemaal gesloten. Sportevene-
menten, godsdiensten en festivals afgelast, bijna geen openbaar leven meer. 

Wat is er nog normaal in dit ‘nieuwe normaal’? Hoe gaat het verder met de samenleving, 
vooral als het niet zo snel weer terug naar het ‘oude normaal’ gaat? Deze vraag stelt zich 
het duidelijkst in het dagelijks leven, waar we zeer snel nieuwe gedragspatronen zien 
en nieuwe ervaringen maken. Denk aan de veel rustigere atmosfeer in de supermarkt 
en op de straat, de vreemde blikken die we krijgen als we al dan niet een mondmasker 
dragen, gepaard met wantrouwen als we te dicht bij andere mensen komen die we/ons 
niet kennen. We ervaren ook hoe (moeilijk) het eigenlijk is als we met onze gezinsleden 
voor een langere periode op beperkte ruimte de hele dag lang met elkaar moeten samen-
leven; hoe (moeilijk) het eigenlijk is om je eigen kinderen thuisonderwijs te geven; hoe 
(moeilijk) het eigenlijk is om van thuis te werken, op afstand. Weliswaar gesteund door 
digitale communicatietechnologie (met al haar gebreken en valkuilen), maar altijd met de 
dreiging dat onze kinderen net dan iets van ons willen wanneer we in vergadering zitten; 
of hoe moeilijk het eigenlijk is als je niet van thuis kunt werken omdat jouw taak ‘sys-
teemrelevant’ is, als arts, verpleger, politieagent, supermarktbediende, havenarbeider, 
vrachtwagenchauffeur, gevangenisbewaarder, beenhouwer, fruitplukker … 

Corona als sociaal fenomeen

Zoals gezegd, voor sociologen zijn het fascinerende tijden. Maar het verhaal dat ik tot nu 
toe vertelde is een verhaal van het coronavirus dat iets met de samenleving doet. Het 
virus is dus de oorzaak, de factor, en de samenleving reageert. Als socioloog met een 
maatschappijtheoretische blik ben ik echter ook omgekeerd geïnteresseerd in wat de 
maatschappij eigenlijk met corona doet. Ik zei eerder dat corona van buitenaf in de sa-
menleving komt en dat klopt zeker, maar tegelijkertijd doet ook de samenleving iets met 
corona, haalt ze het zo te zeggen actief naar binnen. 

Als ik van corona als sociaal fenomeen spreek, bedoel ik dus dat het virus onmiddellijk 
met allerlei sociale processen, relaties en structuren verweven is en dat niet enkel als 
oorzaak, zoals hierboven beschreven, maar ook als effect. Zodra corona ontdekt en offi-
cieel herkend was, werd de samenleving mede een oorzaak van corona. De verspreiding 
is door maatschappelijke processen en structuren bevorderd: globalisering van productie 
en warenhandel, toerisme, superspreader-events zoals religieuze bijeenkomsten of voet-
balmatches, grotere verzamelingen van mensen op beperkte ruimte zoals in onderwijs, 
horeca en openbaar vervoer. Daarom is een oorspronkelijk lokaal beperkte gebeurtenis 
binnen enkele weken door maatschappelijke – niet biologische – processen en structu-
ren een globale pandemie geworden. 
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Tegelijkertijd is corona, zodra het in de maatschappij ingedrongen is, ook een fenomeen 
waarmee de maatschappij actief wordt en op zich zelf reageert. Het woord ‘pandemie’ 
heeft een duidelijke connotatie met gezondheid. Uit het microbiologische fenomeen co-
rona, een virus, wordt het medische fenomeen COVID-19, een ziekte voor mensen. En 
hier moeten we de materiële feiten (hoe het virus het menselijke lichaam aanvalt en de 
functionaliteit van longen beschadigt) van sociale feiten onderscheiden, dus de medi-
sche blik door artsen en verplegers, virologen en epidemiologen in een geheel van zie-
kenhuizen, praktijken (diagnosen, triage, behandeling) en het arrangement van organisa-
ties in het gezondheidssysteem. Vandaaruit is het een crisis voor de hele maatschappij 
geworden die alle mogelijke maatschappelijke deelgebieden (be)treft – we kunnen zelfs 
zeggen: besmet heeft.

Multiperspectiviteit door functiesystemen

Corona is niet alleen een medisch, maar ook een politiek, economisch, wetenschappelijk, 
pedagogisch, wettelijk, zelfs religieus probleem. Uit elk van deze maatschappelijke per-
spectieven betekent de coronacrisis iets anders, het heeft andere gevolgen, kansen en 
risico’s. Sociologen spreken hier van ‘multiperspectiviteit’.1 

Om dit punt duidelijk te maken, moet ik een beetje uitweiden. Normaal zien we de maat-
schappij als een (grote) groep mensen met gemeenschappelijke waarden en doelein-
den, een grote politieke gemeenschap dus.2 Sterk vereenvoudigd zegt deze versie: in de 
coronacrisis zitten we allemaal samen, we moeten solidair met elkaar zijn en allemaal 
samenwerken, dan komt het hopelijk goed. Dit is maar één perspectief op de samenle-
ving. Een andere begrijpt de samenleving als hiërarchische orde van groepen van men-
sen (bv. klassen) die in een verhouding van belangenconflicten staan3. Eveneens sterk 
vereenvoudigd is hier de aanname: wat de elite wil, is niet hetzelfde als wat ‘het volk’ wil, 
gaande van snel terug werken om meerwaarde te produceren tot betere basisverzorging, 
doen wat de overheid zegt als beroving van vrijheidsrechten tot ondemocratische over-
heersing, controle van de bevolking door politie, apps en vaccinatiestoffen. Let op dat 
dit perspectief in verschillende – politiek helemaal tegengestelde – versies voorligt, van 
sociaalreformistisch-progressief tot reactionair tot samenzweringstheoretisch.

Zonder hier de ruimte te hebben om op al die verschillen dieper in te gaan, stel ik een 
derde perspectief op de maatschappij voor dat (volgens mij) een meer geschikte blik op 
de coronacrisis kan geven omdat ze de complexiteit van de hedendaagse maatschappij 
beter vat. In deze benadering, namelijk de systeemtheorie van de Duitse socioloog Niklas 
Luhmann4, ligt de klemtoon niet op (groepen van) mensen maar op de relatie tussen 
grote maatschappelijke functiesystemen: de politiek, de economie, de wetenschap, re-
ligie, gezondheid, massamedia, recht, onderwijs, sport enzovoort. Elk van die systemen 
vervult een onmisbare functie voor de samenleving en daarom kunnen we niet zeggen 
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dat het ene belangrijker is dan het andere. Een maatschappij zonder politiek kan evenmin 
als een maatschappij zonder economie, zonder recht, zonder wetenschap ... 

De maatschappij is gekenmerkt door differentiatie, pluralisme en heterarchie van deze 
functiesystemen. Dat betekent ook dat een duidelijke spits of centrum ontbreekt, zoals 
nog in de middeleeuwse, traditionele feodale samenlevingen met de koning en adel 
boven en de boeren en de lijfeigene helemaal beneden. In dat soort historische samen-
leving diende religie als rechtvaardiging van overheersing en verklaring van de wereld-
orde. De overgang naar de moderne samenleving was de historische fase waarin zich 
wetenschappelijke, economische, politieke, rechtelijke, pedagogische, medische en an-
dere logica van elkaar, maar vooral van de religieuze orde begonnen te onderscheiden. Of 
uitgedrukt in sociologische termen: ze begonnen zich van elkaar te ‘differentiëren’. Deze 
functionele logica vormden hun eigen, specifieke rationaliteiten die niet meer samen 
onder hetzelfde religieus geïntegreerde dak behuisd kunnen worden. Wat er bijvoor-
beeld economisch rationeel is (kapitaalaccumulatie en focus op kortetermijnswinsten) is 
niet hetzelfde als wetenschappelijke rationaliteit (veel tijd aan iets toewijden wat hoogst 
onzekere resultaten oplevert). Politieke rationaliteit heeft met verdeling, verzekering en 
verovering van macht te maken, pedagogische rationaliteit met ontwikkeling en bege-
leiding van individuen, en medische rationaliteit met gezondheid in individuele lichamen 
en het hele volk. 

In deze sociale orde van verschillende, van elkaar gedifferentieerde maatschappelijke 
sub  sferen met hun incongruente rationaliteiten bestaat er geen centrum, geen spits, 
geen eenheidsrationaliteit of -perspectief. Dit is wat het begrip ‘multiperspectiviteit’ be-
tekent. Er is dus geen positie van waaruit iemand de hele samenleving kan representeren 
of in de naam van de samenleving kan spreken – ook de koning niet. De moderne koning 
is misschien formeel het hoofd van de staat, maar de staat is een politieke organisatie – 
naast andere staten en naast andere organisaties binnen en buiten het politieke systeem. 

Coronacrisis(sen)

Terug naar de coronacrisis. Multiperspectiviteit is geen constructiefout, het is de centra-
le structuureigenschap van de hedendaagse samenleving. Daarom is er ook geen cen-
trale zienswijze van een gemeenschappelijke definitie van sociale problemen zoals de 
coronacrisis mogelijk. Natuurlijk is corona een gezondheidscrisis omdat COVID-19 een 
gevaarlijke, snel verspreidende ziekte is. Voor de andere functiesystemen is corona ook 
een crisis, maar door de bril van elk van deze systemen toont het zich als een andere 
crisis, zodat we technisch gezien niet met één maar met een veelvoud van coronacrisis-
sen te maken hebben. Want corona wordt in elk functiesysteem volgens eigen codes en 
programma’s geregistreerd en volgens systeemspecifieke rationaliteiten verwerkt. 
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Voor de politiek is corona vooral een probleem van de sociale orde. De functie van po-
litiek is algemeen het voorzien van collectief bindende beslissingen, dus het zetten van 
regels en maatregelen die dan voor iedereen gelden. Zij het een technisch werkloze, een 
ondernemer, een voetbalster of de raadgever van de overheid. Het politieke systeem is 
uiteindelijk op macht opgebouwd en zal deze ook gebruiken om de maatregels hand 
te haven – indien nodig ook middels GAS-boetes of politiegeweld. In bepaalde landen 
zien we demonstraties tegen maatregelen en misschien kunnen het gauw grotere rellen 
worden zodat het ordeprobleem nog acuter wordt voor de executieve krachten van het 
politieke systeem. Naast sociale orde is er nog iets anders wat politieke processen in 
democratische systemen kenmerkt, namelijk de constante wederzijdse observatie van 
regering en oppositie. Oppositiepartijen bekritiseren de regering, stellen de competentie 
van de regering in vraag, alles ook met oog op steun door kiezers en de publieke opinie. 
Wegens chronische moeilijkheden bij het vormen van democratisch gelegitimeerde re-
geringen is de politieke situatie in België misschien nog extremer dan in de buurlanden. 
Er moest als reactie op corona immers een tijdelijke noodregering ingevoerd worden 
zodat überhaupt een aansprakelijke instantie was, die collectief bindende beslissingen 
mag nemen. In het algemeen valt op dat overheden (ook in andere landen) in tijden van 
de crisis door urgentie gedreven zijn en dat veel van de maatregelen ad hoc bedacht, in-
gevoerd en bewaakt worden. Dat kan niet door al te lange procedures – die bij wetgeving 
anders normaal zijn – gebeuren. 

Het maken van collectief bindende beslissingen gebeurt tijdens de crisis onder condities 
van extreme onzekerheid en kennistekort. Daarom is corona ook een crisis van de we-
tenschap. In tegenstelling tot de politiek gaat het bij de wetenschap om productie van 
waarheid en kennis door gecontroleerde observaties. Onder normale omstandigheden 
maken wetenschappers eigenlijk de ervaring dat het zeer moeilijk is om in andere func-
tiesystemen gehoor voor de wetenschappelijke (definitie van) waarheid te krijgen. Vaak 
wordt de wetenschap genegeerd, door zelfzuchtige heersers zelfs belachelijk gemaakt. 
De bevindingen worden soms zo vervormd dat ze in programmapapieren politieke belan-
gen kunnen dienen die met de wetenschappelijke feiten niet veel meer te maken hebben. 
In de coronacrisis lijkt het bijna omgekeerd: dat er niet genoeg waarheid snel genoeg 
geproduceerd kan worden. Naast tekort aan mondmaskers, beademingsmachines en 
ziekenhuisbedden worstelen de politieke beslissingsmakers ook met een tekort aan we-
tenschappelijke kennis. Alles wat in de wetenschap voor goede redenen vanuit verschil-
lende invalshoeken bediscussieerd wordt en zeer lang moet duren (‘slow science’) om ro-
buuste, betrouwbare kennisbasen op te bouwen, moet nu overhaast gebeuren. Virologie 
en epidemiologie zijn de twee disciplines die momenteel het grootst onder druk staan in 
de buitengewone situatie dat iedereen quasi live kan meekijken hoe wetenschappelijke 
kennisproductie gebeurt. Van hen wordt extreem veel verwacht en ze moeten hun bere-
keningen, schattingen en simulaties met data van deels onvolledige bronnen uitvoeren, 
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met dagelijkse updates over besmettingen, mogelijke mutaties en werkbaarheid van an-
tivirale stoffen die de vorige berekeningen obsoleet dreigen te maken.

De politiek heeft deze cijfers nodig om over nieuwe maatregelen te beslissen en oude te 
verlengen of gewoon te rechtvaardigen, alles om het probleem van sociale orde niet te 
laten escaleren en de legitimiteit van de macht niet te beschadigen. Daarom luisteren 
politici momenteel meer naar wetenschappers dan naar de raad van vertegenwoordigers 
van de economie. Voor de politiek is de economie iets wat moet functioneren zodat de 
verzorging van levensmiddelen, energie en internet niet in elkaar stort, omdat dit alweer 
kan overstromen tot een probleem van sociale orde. Met blik op de mislukte sociale 
grootexperimenten in de Sovjetunie weten we echter dat het een groot risico is om de 
marktkrachten te lang aan een strakke leiband te houden, anders wordt corona nog een 
echte, systeemwijde economische crisis. En de economie zal daarop economisch reage-
ren zoals altijd bij economische crisissen: met consolidaties van firma’s en hele branches 
(vooral toerisme, olie-industrie), met kapitaalconcentratie, verschuiving van investerin-
gen, aanpassing van rentevoet, eerst vallende prijzen, dan inflatie (zeker als de overheden 
de fiscale kraan met geld van de Centrale Bank opendraaien). Economen waarschuwen 
dat de gevolgen voor de hele wereldeconomie (en bijgevolg de hele maatschappij) cata-
strofaal zouden zijn als bedrijven niet snel hun productie kunnen heropnemen, horeca en 
winkels niet kunnen heropenen – en ze hebben daar zeker gelijk. 

Vanuit een maatschappijtheoretisch perspectief is het echter problematisch dat óók 
vertegenwoordigers van de medische en wetenschappelijke systemen gelijk hebben als 
ze zeggen dat het catastrofaal zou zijn voor de maatschappij als bedrijven, horeca en 
winkels te snel heropenen. Dan zouden namelijk de besmettingsgevallen terug omhoog 
schieten, de politiek nog striktere maatregels eisen en nog groter economische schade 
veroorzaken. Dat is typisch voor een hedendaagse maatschappij die van heterarchie en 
multiperspectiviteit gekenmerkt is. Belangrijke beslissingen in het ene systeem kunnen 
tot onbedoelde schade in andere systemen leiden. Wat uit virologisch-epidemiologisch 
perspectief noodzakelijk blijkt, heeft ernstige negatieve economische gevolgen; wat 
wettelijk doenbaar is, krijgt misschien geen politieke steun. Wat wetenschappelijk evi-
dent is, kan door de politiek gebruikt worden om twee tegengestelde maatregelen te 
rechtvaardigen – wat dan ook verklaart waarom regeringen van verschillende landen op 
basis van dezelfde wetenschappelijke evidentie een lockdown beslissen of net weigeren.

Doelconflicten

We hebben in de hedendaagse maatschappij dus met doelconflicten te maken. De 
maatschappij moet tegelijkertijd verschillende problemen oplossen en doet dat via haar 
functiesystemen: allocatieproblemen (economie), kennisproblemen (wetenschap), orde-
problemen (politiek), socialisatie- en opleidingsproblemen (onderwijs/familie), legitimi-
teitsproblemen (moraal/religie), informatieproblemen (massamedia), stabilisering van 
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gedragsverwachtingen (recht), en natuurlijk het probleem van fysiek overleven (gezond-
heidszorg). Het laatst genoemde is zeker het meest fundamentele – zonder leven über-
haupt geen maatschappij – alhoewel we vaak vergeten dat het één van de belangrijkste 
prestaties van moderne samenlevingen is om dood en ziekte uit de dagelijkse sociale 
praktijken te verdrijven5.

Sociale crisissen ontstaan vaak in de context van functiesystemen die de materiële basis 
van de samenleving betreffen, zoals de fysieke gezondheid, de verzorging, de veiligheid. 
Dan krijgen bepaalde functiesystemen voorrang – dus iets wat eigenlijk in tegenstelling 
tot functionele differentiatie staat. Dat was bv. in de financiële crisis van 2008-2009 het 
geval en dat is precies wat we nu in verband met corona zien. In die huidige situatie 
hebben het gezondheidssysteem en het politieke systeem voorrang. Het eerste geeft de 
behoeften als input aan het tweede door en het tweede kan dan, letterlijk per decreet, 
de rest van de maatschappij in de wacht stellen. In ‘normale’ tijden is politiek gewoon 
een functiesysteem onder andere, maar sociale orde (ook in andere functiesystemen) 
is uiteindelijk op politieke macht opgebouwd, en dat wordt in crisissituaties bijzonder 
zichtbaar. Dat is vergelijkbaar met wat er tijdens de oorlog gebeurt, als bijvoorbeeld de 
economie, het recht en de media onder het dak van de natiestaat gesteld worden en naar 
oorlogsmodus omgeschakeld worden. 

Dat alles stoort het ‘normale’ opereren van andere systemen en de empirische vraag (die 
we pas achteraf kunnen beantwoorden) is dan: in hoeverre ontstaat er schade en hoe 
groot zal die zijn? We horen dat nu al van alle kanten. De achterstand van leerlingen (in 
het bijzonder diegene uit kansarme milieus) wordt te groot, er zal een groot aantal be-
drijven failliet gaan, mensen zullen werkloos worden, religieuze gemeenschapservarin-
gen verzwakken, wetenschappelijke onderzoeksprojecten kunnen niet meer doorgaan. 
Zelfs het sportsysteem ondervindt schade als kampioenschappen niet verder gespeeld 
of helemaal afgelast worden. We zien nu al een aantal klachten van sportclubs, die zich 
benadeeld voelen door vroegtijdig stopzetten. Als sportresultaten massaal door de 
rechtbanken beslist worden, dreigt sport zijn aantrekkingskracht te verliezen. Dat alles 
zijn voorboden en indicatoren dat de hedendaagse, functioneel gedifferentieerde maat-
schappij niet oneindig lang in deze crisismodus kan verder draaien. 

Besluit

We luisteren momenteel vooral naar virologen en epidemiologen en doen (grotendeels) 
wat de politiek van ons eist. Dat is onmiddellijk en op termijn zeker zinvol, maar dat 
neemt niet weg dat ook andere expertisen gevraagd zijn die corona niet als microbio-
logische en gezondheidscrisis, maar als economische, politieke, rechtelijke, psycholo-
gische, pedagogische, zelfs religieuze crisis opvatten. De hedendaagse maatschappij is 
gekenmerkt door multiperspectiviteit. Een specifiek sociologische, maatschappijtheore-
tische analyse kan dan vooral een uitleg geven over in hoeverre al deze perspectieven de 
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rationaliteiten en logica van hun functiesystemen weergeven, en daarom ook serieus te 
nemen zijn. Maar wat er ook serieus moet genomen worden, is dat deze perspectieven 
zich van elkaar radicaal onderscheiden, dus dat er geen uniforme definitie van de corona-
crisis bestaat. Voor elk van hen toont de coronacrisis zich als iets anders met andere risi-
co’s en gevolgen. Als we de coronacrisis in zijn geheel en veelvoudigheid willen oplossen, 
moeten we rekening houden met doelconflicten, vertalings- en coördinatieproblemen 
tussen politieke, medische, economische, wetenschappelijke, rechtelijke, pedagogische 
en andere sociale actoren. ‘Rekening houden’ omvat hier alles van concrete maatregelen 
op case-by-case-basis tot prioriteringen van beleid op macroniveau. Vooral betekent het 
dat we niet zomaar één functiesysteemlogica op alle andere kunnen opdwingen. 
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