
VOORLOPERS 
 

Comte Spencer 

grondlegger term ‘sociologie’ 2e grondlegger 

Positivisme: naar model natuurwetenschap Algemene evolutiewet 

2 grote domeinen in sociologie:  
1. sociale dynamica: studie v/d ontw. v/d 

samenleving 
- theologisch stadium  
- matafysich stadium 
- positivistisch stadium (nu) 

2. Sociale statica: gericht op sociale 
ordevraag 
→ consensus universalis: gemeensch. 
geheel van ideeën en vooral morele 
waarden naar conservatief recept  

→ sociologie geboren uit zowel verlichting als 
contraverlichting 

= eenvoudige en ongedifferentieerde 
eenheden tenderen naar een complexe en 
meer gedifferentieerde toestand 
→ sociaal darwinisme: geen 
overheidstussenkomst voor armen, zwakken 
laten verdwijnen = goed voor maatschappij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRONDLEGGERS 

 Marx Durkheim Weber 

Kapitalisme Meerwaarde = verschil tussen vergoeding en 
geproduceerde waarde → econ. uitbuiting 
Modern kapitalisme: G - W - G’ → G’ > G = winst 
(hangt samen met meerwaarde) 
→ Commodificatie = vervanging autonoom 
gemaakte dingen door koopwaren 
Harde concurrentie B = verpaupering NB + 
concentratie kapitaal B → klassenpolarisatie = 
verdwijning lagen de niet tot B of NB behoorden 

/ modern kapitalisme = het doelrationeel inzetten 
van productiefactoren met het oog op een via 
herinvesering voortdurend vernieuwende winst 
→ bijhorend ideaaltype: kapitalistische geest = 
ascetische levenswandel  
(protestantisme) 

Sociale orde Synoniem voor klassenconflict →  constante 
klassenconflict tss boven- en onderbouw = 
sociaal conflict 

- sociale solidariteit (gevoelens) 
- sociale cohesie (samenhang) 
- sociale integratie (creëren eenheid) 

2 basisvormen:  
1. mechanische solidariteit (primitieve samenleving) = 
sociale cohesie/ integratie die quasiautomatisch 
voortvloeit uit de overeenkomst in opvattingen en 
levenscondities 
2. organische solidariteit (moderne samenleving) = 
wederzijdse afhankelijkheden door hoge graad 
taakdifferentiatie 
=> ‘morele orde’/ ‘wat moet’ = noodzakelijk! 

De wederzijdse oriëntatie van actoren op de 
motivatie in het handelen van anderen → 
verwacht, richt zich tot het sociale handelen en 
samenhandelen 
→ voorspelbaar gedrag 

Opvattingen over 
verklaren 

/ Voorgegeven en dwingende sociale feiten als rol → 
verklaren gedrag  

Begrijpen individuele motieven (methodologisch 
individualisme) 

Sociale verbanden/ 
netwerken 
(dé universiteit) 

/ verdinglijking Nominalisme: conventioneel gebruikte namen, 
vormen geen aparte realiteit 

Uitgangspunt - sociocentrisme  
- reïficerend 

-sociocentrisme: vanuit sociale individu verklaren 
-reïficerend (in mindere mate dan Marx) 

- actorcentrisme 
- interpretatieve + hermeneutische visie 



Algemeen Antropologische materialisme: basisgedachte dat 
materiële werkelijkheid zowel bron als resultaat 
van menselijke arbeid is 
→ klasse = valt samen met positie van bezitter of 
niet-bezitter productiemiddelen = 
klassentegenstelling: fundamenteel 
structuurkenmerk iedere samenleving afh. v 
productiewijze (handarbeid/machines) 
→ klassenstrijd: directe confrontatie tss B en N-B 
o.b.v tegengestelde belangen  
schema basis en bovenbouw 

 
 
 
 
CONFLICTGERICHT 

sociale feiten = het eigenlijke studieobject van de 
sociologie (positivistische inslag)  

- 3 kenmerken  
1. bovenindividueel → sociaal  
2. extern/voorgegeven aan individuen: vb taak 

van echtgenoot 
3. gebiedend en dwingend: blijkt vanuit sancties 

‘sociale feiten verklaren individu’ = reïficerend + 
deterministisch  
→ neigt naar sociologisme = neiging om alle 
persoonlijke handelen te verklaren vanuit sociale 
 
Verklaringsregel: sociale feiten verklaren vanuit 
andere sociale feiten → vuistregel = statistiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROEPSGERICHT  

‘Wirtschaft und Gesellschaft’ 
Begrijpende sociologie, ‘verstehen’ 

- actueel begrijpen: ingeburgerde 
betekenis 

- verklarend begrijpen: intenties 
→ gevolgen:  

- Methodologisch individualisme: 
verklaring op niveau individuele, 
betekenisgeladen handelingen  

- Nominalisme: ‘de overheid’ is lege naam 
voor samenhandelen gemotiveerde 
individuen  

- Actorcentrisme: mensen hebben vrije wil 
 
2 dimensies verklarend begrijpen:  

1. in-of betekenisadequaat:correct 
begrijpen  

2. causaal adequaat:effectief verklaren 
 
a.d.h.v ideaaltypen = selectief postuleren van 
eenduidige betekenis en haar uitvergroten tot 
basismotief handeling 
 
sociaal handelen: interactionisme: 4 ideaaltypen 

1. doelrationeel handelen  
2. waarderationeel handelen 
3. affectief handelen 
4. traditioneel handelen  

 
INDIVIDUGERICHT 

 
 
 
 



 
 
 
 

Conflictsociologie Groepsgerichte sociologie Individugerichte sociologie 

= studie van ongelijkheid of het bestaan van 
groeperingen die in een duurzame relatie van onder- 
en bovenschikking staan en daarom uiteenlopende 
belangen hebben, wat onderlinge conflicten 
genereert 
5 uitgangspunten:  

1. objectieve en subjectieve ongelijkheid 
verklaren  

2. het feit dat er winnaars en verliezers 
ontstaan bij sociale ongelijkheid zorgt voor 
belangenconflicten 

3. alle mogelijke schaarse en 
hooggewaardeerde goederen wiens 
distributie potentieel conflictgeladen is 

4. conflicten zijn de regel in het sociale leven 
5. voortbestaan soc. ongelijkh kan niet zonder 

stabiele machtsverhouding of met de term 
van Weber ‘heerschappij’ 

= combinatie Marx’ inzichten en Webers politieke 
sociologie 
Macht (versie Weber) = ‘de kans’ (mogelijkheid) om 
binnen een sociale betrekking de eigen wil door te 
zetten, ook tegen weerstand in, onverschillig waarop 
deze kans berust 
Sociale orde (versie conflictsociologie):  

- het bestaan van een enigszins stabiele 
machtsverhouding waarbinnen de 
machtigere partij haar wil aan een of meer 
anderen oplegt 

Parsons:  
Systeemtheoretische visie  
Sociaal systeem (versie Parsons) = positiegebonden 
rolhandelingen, door verwachtingen geleide handelingen 
van positiebekleders, zijn de basis van een sociaal 
systeem  

- individuele rollen: dwingend karakter = sociale 
feiten = geïnstitutionaliseerd (= het voorhanden 
zijn van sociale of collectieve manieren van 
handelen en denken die individuen dwingend 
zijn voorgegeven en waarvan de naleving 
daarom via sancties wordt bewaakt) 

→ positief effect op sociale orde  
    → sociale orde (visie Parsons): binnen sociale 
systemen zijn de rollen of verwachtingen altijd 
verbonden met een of meer achterliggende 
geïnstitutionaliseerde waarden die de betrokken actoren 
delen 
         → delen zelfde waardenpatroon = vormen 
collectiviteit  
Parsons: verschillende waarden in verschillende 
functiesystemen ↔ Durkheims overkoepelende 
waarden/normen op niveau samenleving 
Functionalisme  
systeemevenwicht en - behoud → dubbel geleed  

1. Functionele vereiste: noodzakelijk voor 
functioneren sociaal systeem  

2. Functie: positief gevolg sociaal fenomeen voor 
sociale orde 

Blumer: symbolisch interactionisme 
mensen zijn actieve betekenisgevers of interpretatoren 
→ hetzelfde is anders binnen uiteenlopende 
interpretaties 
symbolische interactie = deelnemers beschouwen hun 
eigen gedragingen en die van anderen als 
betekenisgeladen of zinvol  
 
samenhandelen (versie Blumer) = lopend proces van 
het aan elkaar aanpassen of op elkaar afstemmen van 
handelingen van de deelnemers/ fitting together 
→  3 stappen  

1. eigen situatiedef. die anderen door hun 
handelen bevestigen vb ‘dit is een leuk feest’ 

2. indicaties = aanwijzing over hoe actor dadelijk 
zal handelen vb ‘wacht even’ in gesprek  

3. wederzijdse afstemming individuele 
handelingslijnen  

Kritiek op Durkheims sociale feiten:  
- enkel conditionerend, niet determinerend: 

openheid interactie  
- schijnbaar vaste patronen van samenleven 

bestaan door herhaaldelijke bevestiging  
 



- onderhorige kan tegenwerken 
→ tegenmacht: kans op conflict ↑ 
→ autoriteit/gezag (legitiem: kans op 
conflict↓ 

Functionele differentiatie  
- Functionele vereiste: noodzakelijk voor sociaal 

evenwicht 
- Functionele differentiatie: 1 sfeer per functionele 

vereiste  
=> functiesysteem: iedere sfeer = sociaal systeem met 
aparte posities, en dus specifieke rolhandelingen 

Dahrendorf 
- maakt onderscheid tussen feitelijke 

controlemacht (managers) en juridsich 
eigendom (aandeelhouders), B voor Marx 

- Klassenverhouding (versie Dahrendorf): het 
verschil tussen bekleders en niet-bekleders 
gezagspositie (in econ. en politiek)  
→ klassentegenstelling: gezaghebbers ↔ 
ondergeschikten gezag 

! wijkt af van Marx’ klassenmodel: organisatorische 
macht, inkomen, scholingsgraad worden belangrijk 

Merton: functionalisme 
Functie (versie Merton) = + gevolg  
Disfunctie (versie Merton) = - gevolg 
(ook niet-functionele gevolgen) 
vb TV: functie: gezinscohesie, disfunctie: gezondheid  
Manifest gevolg = bedoeld 
Latent gevolg = onbedoeld  
→ eenzelfde fenomeen kan zowel functie als disfunctie 
zijn  
nettobalans van geheel van gevolgen = totaal van 
manifeste en latente functies of disfuncties 
‘beleidsregel’ = schaf sociaal fenomeen niet af zonder te 
voorzien in alternatieven voor de diverse functies  
vb the political machine  

 

Bourdieu 
‘La distinction’  
→ klassenmodel: hoge - midden - lage klasse 
gedistantieerd o.b.v econ.- en onderwijskapitaal 
gestructureerd door:  

- kapitaalsvolume: globaal 
- kapitaalstructuur: beroep/cluster 
- klassenfracties: econ. & culturele fractie 
- sociale traject: stijging/daling 

klassenongelijkheid  
klassepositie ouders → primaire habitutus → 
klassengebonden levensstijl, ook 2e en 3e habitus 
kan sociale achterstand niet goedmaken 

  



Klassenhabitus en cultuur 
hoge klasse = esthetische habitus  
verschil binnen burgerij:  

- culturele = aristocratisch ascetisme 
- economische = luxehabitus 

=> strijd om legitieme cultuur 
middenklasse = puriteins-ascetische habitus 
→ ‘bonne volonté culturele’ maar ze gaat vaak in de 
fout 

- 3 fracties o.b.v potentieel soc. traject  
1. dalende kleinburgerij 
2. stijgende kleinburgerij 
3. nieuwe kb: alternatieve pop, wereldkeuken... 

arbeidersklasse = realistische habitus  
‘de keuze voor het noodzakelijke 

 
 

SOCIOCENTRISME ACTORCENTRISME 

(conflict vs consensus)  

structure: sociale structuren, klassenposities, rollen... agency: persoonlijk gemotiveerde handelingsvermogen, rol intenties, 
betekenisgeving,  

verklaren vanuit externe factoren begrijpen van ‘binnenuit’ 

kwantitatief onderzoek kwalitatief onderzoek 

macro: nadruk structuur kenmerken micro: nadruk interactie  

structuur cultuur 

 
 



 


