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Taal	 

Direct in het verlengde daarvan ligt de vraag welke taal er eigenlijk gebruikt moet worden om kennis over 

te dragen? Wat is de taal die niet alleen in de taal blijft hangen, maar aanzet tot navolging? Wat is de taal 

die terugbuigt naar- of dicht bij de praktijk blijft? Sennett heeft het in dat verband over expressieve 

instructies. Met Diderot laat hij zien dat een plaatje van glasblazen meer zegt dan een pagina met woorden. 

In zijn lezing ‘Humanisme, de mens als werk in uitvoering’ (2010) ter gelegenheid van de uitreiking van de 

spinozalens stelt Sennett dat de socioloog anno nu ook literator moet zijn en de kunst van het schrijven 

als een schrijver zou moeten beheersen. In De Ambachtsman krijgt deze verkenning naar taal gestalte in 

het hoofdstuk over expressieve instructies. Daarin bespreekt Sennett drie qua taal totaal verschillende 

kiprecepten die allemaal eenzelfde goudgebrande kip tot uitkomst hebben. Dat is een leuke vondst, maar 

ook een relevant verhaal omdat het laat zien dat woorden en daden niet zomaar tot elkaar te herleiden 

zijn. Taal en handelen hebben een structureel lastige verhouding, volgens Sennett. Het ambachtelijke, en 

het muzische dat daarin werkzaam is, bestrijkt een eigen veld dat zich niet zomaar laat herleiden tot de 

taal.  

 

Aan het slot van de ambachtsman haalt Sennett de verbinding tussen ambachtelijk werk en de daarin 

besloten en geoefende sociale en morele dimensie van de gemeenschappelijkheid naar voren. “Ik heb in 

dit boek betoogd dat de kunst om fysieke dingen te maken inzicht geeft in de ervaringstechnieken die 

onze omgang met anderen vorm kunnen geven. Zowel de moeilijkheden als de mogelijkheden om 

vakkundig dingen te maken zijn van toepassing op menselijke relaties. Materiële hindernissen, zoals 

werken met weerstand of omgaan met ambiguïteit, zijn leerzaam voor een begrip voor het antagonisme 

tussen mensen, of voor de onzekere grenzen tussen mensen” (Sennett 2008:322). In het ambachtelijke 

werken leren we meteen onze sociale omgang met elkaar stelt Sennett. Dat is de toonzetting. Ook 

wanneer hij stelt: “....wie wij zijn vloeit rechtstreeks voort uit wat ons lichaam kan. In de bouw en het 

functioneren van het menselijk lichaam zitten sociale consequenties ingebakken, zoals bij de werking van 

de menselijke hand. Ik beweer niet meer en niet minder dan dat de capaciteiten die ons lichaam heeft om 

fysiek dingen vorm te geven, dezelfde capaciteiten zijn waar we voor sociale relaties gebruik van maken” 

(Sennett 2008:323).  
Hier slaat Sennett heel expliciet de brug tussen twee domeinen. Hij verbindt het lichaam, de materialiteit, 
de dingen en het maken aan de ene kant met de sociale waarden van de omgang met elkaar aan de andere 
kant. Met betrekking tot die brug tussen domeinen noem ik hier nog het begrip ‘domeinverschuiving’ dat 
Sennett hanteert. Dat is een kernbegrip. Wanneer ik door cellospelen weet wat improviseren is, dan wordt 
daar ook mijn omgang met anderen (positief) door beïnvloed. Als ik ervaring heb met weerstand en verzet 
van de materie in bijvoorbeeld auto’s repareren, dan leer ik daar ook van hoe ik moet functioneren in 
lastig gezelschap. Dat wat ik in het ene domein doe en gericht is op maken, kan ik meenemen naar het 
andere domein en daar laten werken in sociaal handelen. Het materiële bewustzijn dat we door de omgang 
met materiaal en het maken van dingen vergroten, helpt ons ook in ons sociale bewustzijn. In de 
omgangstaal verschijnt dit inzicht in zinnetjes als: “We krijgen er gevoel voor”. “We zien er iets in”. “We 
kunnen er wat van maken”. 


