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INLEIDING: SOCIOLOGIE, SOCIALE PROBLEMEN EN MODERNITEIT  

We stellen ons 3 vragen:  

1) Hoe heeft het programma van de Verlichting de klassieke en moderne 

sociologie beïnvloed?  

2) Hoe heeft het programma van de Verlichting het moderne politieke denken 

beïnvloed?  

3) Hoe klinkt dit moderne politieke denken door in de klassieke 

maatschappijdiagnose van Marx, Weber en Durkheim?  

VRAAG 1 –  “VERLICHTING, SOCIOLOGIE EN POSITIVISME”  

De Verlichting (17e-18e eeuw): de wetenschappelijke rede kan en moet mensen 

bevrijden van traditie en religie (de rede van de mens en de ratio staan centraal).  

→ Belang van ratio en wetenschap stijgen.  

→ Belang van religie en traditie dalen 

 Domheid en onmondigheid moeten dalen.  

Sociologie: maatschappijwetenschappelijk uitvloeisel van de Verlichting met 2 

zelfopdragende taken: 

1) Mensen via wetenschappelijke kennis bevrijden van traditie en religie – 

opgevat als vormen van geloof – betutteling en onmondigheid.  

2) Via wetenschappelijke kennis bijdragen aan het oplossen van de sociale 

problemen waarmee processen van modernisering gepaard gaan.  

 We willen ontdekken hoe de wereld écht is, geen flauwekul.  

 Kennis = nuttig 

Nummer 2 is de hoofdstroom van de sociologie (ook bij moderne sociologen) 

Positivisme = het idee dat het er om gaat een samenleving bloot te leggen die 

superieur is aan wat de mensen zelf denken/geloven.  

De positivistische traditie domineert onder invloed van de Verlichting vanouds de 

sociologie:  

• Streven naar wetenschappelijke kennis over de samenleving, beschouwd als 

superieur aan wat mensen zoals geloven, vinden of menen te weten. 

• Overtuiging dat dergelijke kennis bruikbaar is om sociale problemen te helpen 

oplossen. 

• Marginalisering van religie en cultuur ( = wat mensen zelf zoal geloven, vinden 

of menen te weten).  

‘Cultuur’ heeft in de positivistische traditie een onmiskenbare connotatie van 

‘domheid’: wat mensen geloven moet worden vervangen door een rationeel inzicht 

in hoe de dingen echt zijn.  
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Dit brengt 2 gevolgen, die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn:  

1) Sociologen moraliseren vaker over cultuur dan dat ze er serieus onderzoek 

naar doen 

2) Sociologen zien cultuur hooguit als een ‘bijzaak’: het is hen te doen om 

wetenschappelijk inzicht in een ‘meer fundamentele’, ‘echte’ sociale 

werkelijkheid 

 Sociologen moeten cultuur omarmen. We onderzoeken waarom mensen 

doen wat ze doen en geloof hoort hierbij. (’t is niet omdat een 

wetenschapper zegt ‘hey hallo God is niet echt’, dat daarom de gelovigen 

gaan zeggen ‘oh nou sorry, ik gooi mijn geloof wel even overboord dan!’) 

Auguste Comte (1798-1857) 

• Naamgever van de sociologie, grondlegger van het positivisme en 

zelfbenoemd ‘hogepriester’ van de ‘religie van de mensheid’…. 

• Hij meende dat de sociologie als seculiere bron van de moraal de religie kon 

en moest vervangen…  

• Kort gezegd: hij meende dus dat de wetenschap de religie kon vervangen. 

Veel sociologen vonden dit idee absurd MAAR het is wel het onderliggende 

idee van het positivisme.  

Karl Marx (1818-1883) 

• Hij meende net zoals Comte dat de wetenschap de religie kon vervangen.  

• De moderne samenleving = kapitalistische samenleving volgens hem. 

• Hij zei dat er een grote groep onmachtigen was die uitgebuit werden door 

een kleine groep machtigen: als arbeiders dit beseffen dan volgt er 

automatisch een klassenstrijd!! Dit gebeurde niet, dus we kunnen concluderen 

dat ze te dom zijn.  

• Klassenstrijd is ‘normaal’, arbeidsvrede is ‘abnormaal’ 

• Vals klassenbewustzijn: arbeiders zijn gewoon te stom om te begrijpen wat hun 

eigen belangen zijn!  

Emile Durkheim (1858-1917) 

• Klassenstrijd is ‘pathologisch’ en arbeidsvrede is ‘normaal’.  

• In industriële samenlevingen is organische solidariteit de ‘normale’ toestand – 

zelfs als zij in werkelijkheid niet eens voorkomt!  

= bewustzijn van de samenhang + afhankelijkheid zou dominant moeten zijn, 

maar is dit niet.  

• Kapitalisten zijn te stom dus we moeten ze faciliteren om ze dit te laten 

snappen en dit tot stand te brengen. 
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Marx + Durkheim: denken te kunnen zien hoe de samenleving écht is, in tegenstelling 

tot de gewone domme stervelingen → ze staan lijnrecht tegenover elkaar. 

Comte (zijn idee) was dus geen arbeidsongeval want hij doet hetzelfde als Marx en 

Durkheim.  

Ze veronderstellen dus alle 3 dat er 2 verschillende sociale werkelijkheden bestaan:  

• De ‘onechte’ sociale werkelijkheid van de cultuur: de ideeën van de 

deelnemers aan het sociale leven, door de sociologie te vervangen door een 

rationeel wetenschappelijk inzicht in hoe de sociale werkelijkheid ‘echt’ is.  

• De ‘echte’ sociale werkelijkheid: gesitueerd ‘onder’ of ‘achter’ de cultuur, 

meer fundamenteel dan wat mensen zelf zoal geloven, vinden of menen te 

weten, en bloot te leggen door de sociologie.  

Marx: de drijvende krachten achter sociale verandering vind je in laatste instantie in 

de ‘economische onderbouw’ 

Durkheim (de vroege): de industriële arbeidsdeling bepaalt de primaire bron van 

sociale cohesie (van ‘mechanische’ naar ‘organische’ solidariteit door toenemende 

arbeidsdeling)  

 Ze liggen beide dus in dezelfde lijn.  

Dominantie van positivisme in de sociologie: de ‘late’ Durkheim wordt hier amper 

genoemd. De ‘late’ Durkheim wordt gezien als de grondlegger van de antropologie. 

De ‘late’ stelt de godsdiensten wel centraal.  

MODERNISERING ALS INDUSTRIALISERING  

In de moderne sociologie doortrekt de marginalisering van cultuur de notie van 

‘modernisering’: 

• Modernisering wordt voor al het andere opgevat als ‘industrialisering’, dus als 

technologische en economische verandering.. 

• … en culturele verandering wordt in de regel gezien als niet meer dan een 

gevolg daarvan.  
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Je kan zeggen dat modernisering 5 stappen heeft: 

Stap 1: de wetenschap doet ontdekkingen  

Stap 2: die ontdekkingen slaan neer in technologie  

Dit kan je terugzien in sociologisch onderzoek:  

• Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen worden vanouds 

nauwelijks onderzocht en verklaard: behandeld als ‘exogeen’ (technologisch 

determinisme) 

• Pas wanneer vanaf eind jaren ’60 de moderniseringstheorie onder vuur komt, 

ontstaat de zogenaamde ‘Sociology of Scientific Knowledge. Vanaf dan zijn 

wetenschappelijke ontdekkingen niet meer exogeen.  

Deze 2 stappen maken duidelijk hoe de sociologen naar de wereld kijken.  

Technologisch determinisme = de sociale verhoudingen en de richting van de 

maatschappelijke ontwikkeling zouden door de technologie bepaald worden. 

Stap 3: deze technologie wordt toegepast in arbeidsorganisaties  

Je ziet dit terug in het sociologisch onderzoek: 

• De organisatiesociologie is vanaf het begin een belangrijk specialisme, steeds 

overwegend gericht op de ‘leefbaarheid’ van gerationaliseerde 

arbeidsorganisaties (vervreemding, kwaliteit van de arbeid, arbeidssatisfactie, 

ziekteverzuim, burnout, etc.) en bv.: nauwelijks op carnavals- of 

hengelsportverenigingen.  

Stap 4: door de technologische ontwikkeling veranderen de door werknemers 

benodigde onderwijs- en arbeidskwalificaties. 

Je ziet dit terug in het sociologisch onderzoek:  

• ‘Meritocratisering’ (overgang van ‘ascription’ naar ‘achievement’) wordt 

gezien als nodig en wenselijk:  

o Onderwijssociologie: onderzoek naar invloed ouderlijk herkomstmilieu 

op schoolsucces (hebben mensen met meer talent betere punten?)  

o Mobiliteitsonderzoek: onderzoek naar  (de ongelijke verdeling van) 

opwaartse sociale mobiliteitskansen (heeft een meisje met laag 

opgeleide ouders wel evenveel kans op succes?)  

Stap 5: de cultuur past zich aan de technologische en economische ontwikkeling 

aan.  

Je ziet dit terug in het sociologisch onderzoek: 

• Vele theorieën veronderstellen dat waarden, opvattingen en identiteiten 

worden bepaald door het beroep, de klassenpositie of de welvaart.  
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 VRAAG 2 – DE VERLICHTING EN DE MODERNE POLITIEKE IDEOLOGIEËN  

De Verlichting beïnvloedt de sociologie en de politiek (politieke ideologieën, 3 grote: 

liberalisme, socialisme en conservatisme).  

Liberalisme: komt met de Verlichting op als niet-religieus alternatief voor religie 

• Religie berust op geloof en dient in de moderne tijd dan ook te worden 

vervangen door rationaliteit en individuele vrijheid. 

• Centrale waarde: individuele vrijheid, zowel in het economische domein (vrije 

markt) als in het politieke domein (individuele vrijheidsrechten van burgers 

tegenover de staat)  

Socialisme: komt als tweede op als ‘correctie’ op liberalisme, maar niet op de 

Verlichting 

• Het liberalisme veroorzaakt economische kwetsbaarheid en ongelijkheid, dus 

de economie dient georganiseerd en collectief beheerd te worden.  

• Centrale waarde: (economische) gelijkheid, via nationalisering van de 

economie (communisme) dan wel toekenning van sociale grondrechten aan 

burgers / sociaal beleid / verzorgingsstaat (sociaal-democratie) 

Conservatisme: komt als derde op, als reactie op liberalisme en sociologie 

(verlengde van de kerk)  

• Het door liberalisme en socialisme aangemoedigde najagen van 

economische belangen ondergraaft moraal en gemeenschap.  

• Centrale waarde: gemeenschapszin in morele zin, dus niet te organiseren via 

de markt of de staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liberalisme 

Socialisme 

De kerk 

Conservatisme 



Samenvatting – Sociale veranderingen 2019-2020  

 Femke Meurs   6 

 

Dat zijn dus de 3 moderne ideologieën.  

• Elk van de 3 institutionaliseren 1 van de 3 idealen van de Franse revolutie: 

Vrijheid (liberalisme), Gelijkheid (socialisme), Broederschap (conservatisme) 

• Ze bepalen de inhoudelijke profielen van de belangrijkste politieke partijen: 

o Open VLD (Liberalisme) 

o SP.a (socialisme) 

o CD&V (conservatisme) 

➔ Vlaanderen  

o VVD (lib) 

o PvdA (soc) 

o CDA (cons) 

➔ Nederland  

Alle grote politieke conflicten vinden plaats tussen deze 3 ideologieën: 

Liberalen → Socialisten: conflicten over economische (her)verdeling en 

marktregulering. Vb.: moeten we een minimum loon hebben of niet? En hoe hoog 

moet dat dan zijn? (liberaal zegt nee, sociaal zegt ja → ruzie) 

Liberalen → Conservatieven: conflicten over moraal en persoonlijke vrijheid,  

vb.: abortus, euthanasie, gender, (homo)seksualiteit…  (liberaal zegt laat ze kiezen, 

conservatieve zegt moedig zelfmoord niet aan bij euthanasie bv) 

Socialisten → Conservatieven: conflicten over de verhouding tussen staat en 

gemeenschap. Vb.: wie zorgt voor de hulpbehoevenden? (socialisten zeggen de 

staat, ze hebben recht op hulp, de conservatieven zeggen de kerk)  

Elke ideologie heeft zijn favoriete domein om oplossingen te zoeken voor de 

problemen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberalisme (1): 

• Markt  

• Economie  

• Arbeid  
Conservatisme (3): 

• Gemeenschap  

• Religie  

• Moraal  

Socialisme (2):  

• Politiek  

• Staat   

• Recht  
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VRAAG 3 –  MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN EN MODERNE POLITIEKE IDEOLOGIEËN  

 

Politieke 

ideologie  

Welke 

domeinen 

veroorzaken 

sociale 

problemen?  

Welk domein 

kan sociale 

problemen 

oplossen? 

Kernprobleem 

moderniteit  

Sociologische 

grondlegger  

Liberalisme  Domein 2+3 Domein 1 Bedreiging 

individuele 

vrijheid  

Max Weber  

Socialisme  Domein 1+3 Domein 2 Ongelijkheid 

tussen klassen  

Karl Marx 

Conservatisme  Domein 1+2 Domein 3 Erosie morele 

gemeenschap  

Emile 

Durkheim 

 

De grondleggers van de sociologie corresponderen niet naadloos met de 3 

moderne ideologieën, maar latere sociologen hebben afhankelijk van hun eigen 

ideologische profiel wel vaak een voorkeur voor 1 van de 3.  
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MODERNISERING 1 – MERITOCRATISERING  

LITERATUUR  

• Stephen J. McNamee & Robert K. Miller, Jr., (2009), ‘The American Dream: 

Origins and Prospects’, pp. 1-11 in: The Meritocracy Myth (Second Edition) 

• Paul de Graaf & Ruud Luijkx, (1995), ‘Paden naar succes: Geboorte of 

diploma’s?’, pp. 31-45 in: Verschuivende ongelijkheid in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDE-HENRI DE SAINT-SIMON (1760-1825) 

Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) 

• Revolutionair, utopisch socialist en socioloog 

• Had van 1817 tot 1824 de jonge Auguste Comte als persoonlijk secretaris  

• Beïnvloedde zowel Marx als Durkheim diepgaand 

• Pleitbezorger industrialisme en technocratie: géén belangentegenstelling 

tussen arbeid en kapitaal (=kapitalisme), maar tussen productieven en niet-

productieven (=industrialisme).  

De beroemde ‘parabel van 1819’: “stel dat Frankrijk in 1 klap zijn beste 

wetenschappers, ondernemers en ambachtslieden zou verliezen. Dat zou een 

nationale ramp zijn. Stel nu eens dat Frankrijk in 1 klap al zijn edelen en geestelijken 

zou verliezen. Het Franse volk zou natuurlijk rouwen, maar het zou het hele land 

verder geen enkele schade berokkenen…” 
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MERITOCRATIE  

Saint-Simon = de profeet van het industrialisme, geeft hier stem aan het 

meritocratisch ideaal dat aangeboren standsverschillen verwerpt.  

Meritocratie = een sociaal systeem waarin maatschappelijke posities en beloningen 

worden bepaald door individuele talenten en inspanningen.  

→ Ze gaan kijken wat men presteert NIET naar de afkomst.  

= voormoderne samenlevingen die bestonden uit verschillende standen worden 

verworpen.  

→ Typische standen-gebonden privileges verdwijnen samen met de juridische 

ongelijkheid.  

• Belang Franse Revolutie & Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” 

(1789) 

• Belang Amerikaanse Revolutie & Amerikaanse ‘Declaration of 

Independence’ (1776) 

→ Idee in Amerika van gelijkheid = sterk aanwezig, roept meritocratisch 

ideaal op. 

MERITOCRATIE ALS UTOPIE  

Meritocratie is een moderne utopie: een droom en een belofte va neen betere 

wereld.  

→ Vooral in de VS is de meritocratie vanouds invloedrijk: “the first new nation”, “the 

land of opportunity” en “the land of the free”, bevrijd van op afkomst gebaseerde 

standsverschillen.  

→ Vgl. the American dream: “los van zijn of haar uitgangspositie kan iedereen die 

talent heeft en hard werkt, maatschappelijk succes boeken”. 

HET BELANG VAN MERITOCRATIE IN DE USA 

RELIGIEUZE ACHTERGROND  

De eerste kolonisten, de Pilgrim Fathers in 1620, waren Puriteinse Protestanten met 

een arbeidzame en sobere levensstijl (vgl. Max Webers Protestantse ethiek)  

POLITIEKE ACHTERGROND  

Deze eerste kolonisten ontvluchtten feodaal Europa met zijn politieke en religieuze 

onderdrukking om in de nieuwe wereld democratie te vestigen, met gelijkheid en 

vrijheid voor allen. 

ECONOMISCHE ACHTERGROND  

De grote, ‘lege’(?) ruimte en de enorme natuurlijke hulpbronnen nodigden uit tot 

westwaartse expansie en economisch initiatief (Go West, young man!) 
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DE MODERNE, INDUSTRIËLE SAMENLEVING ALS OPEN, MERITOCRATISCHE 

SAMENLEVING 

Meritocratie is sinds de Franse en Amerikaanse Revolutie een centraal modern 

ideaal gebleven: “Maatschappelijke posities en beloningen dienen te worden 

toegekend op basis van talent, inzet en prestaties, niet overgeërfde privileges”. 

Waarom behelst modernisering meritocratisering? 

• Moderne industriële samenlevingen hebben goed opgeleide werknemers 

nodig (vgl. parabel van 1819). 

• De verdeling van maatschappelijke posities op grond van sociale herkomst 

(standsprivileges) wordt niet langer gezien als moreel aanvaardbaar.  

MERITOCRATIE ALS IDEOLOGIE  

Meritocratie kent wel gelijke kansen, maar geen gelijke uitkomsten: iedereen krijgt 

wat hij of zij verdient op grond van eigen talenten en inspanningen.  

• “Most Americans believe that meritocracy is not only the way the system 

should work but the way it does work”. (McNamee & Miller, p3) 

• “The reason they call it the American Dream is you have tob e asleep to 

believe it”. (George Carlin, geciteerd door McNamee & Miller, p1) 

Meritocratie wordt voor velen omarmd als ideaal: zo zou het moeten zijn… 

MAAR dit is volgens velen echter niet meer dan een mythe: zo is het helemaal niet… 

MERITOCRATIE: IDEOLOGIE EN/OF UTOPIE?  

Karl Mannhem (Boedapest 1893- Londen 1947), hij onderscheidt ‘ideologie’ en 

‘utopie’: 

• Ideologie (vgl. Marx) = ideeënstelsel dat de sociale werkelijkheid vertekent en 

legitimeert, maar dat door degenen die het omarmen desondanks als ‘waar’ 

wordt beschouwd.  

= hoe men gelooft dat de wereld werkelijk is (‘conserverende’ rol van cultuur) 

• Utopie = ideeënstelstel dat onverenigbaar is met, en kritisch staat tegenover, 

de sociale werkelijkheid . 

= hoe men vindt dat de wereld zou moeten zijn (‘revolutionaire’ rol van 

cultuur) 

Meritocratie is een ideologie: een mythe die de bestaande ongelijkheid 

rechtvaardigt (men heeft zijn positief aan zichzelf te danken/wijten) 

MAAR meritocratie is ook een utopie: juist wie het ideologisch karakter van 

meritocratie benadrukt, doet dat vaak uit naam van meritocratie als normatief 

ideaal!  
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Boekje van Michael Young, The Rise of the Meritocracy (1958) 

• Sociologische satire: fictieve geschiedenis van de meritocratie (1870-2033: 

opgedoekt in 2033 na opstand minder intelligenten) 

• Boodschap: waarom zou het eigenlijk wel gerechtvaardigd zijn mensen 

achter te stellen omdat zij ‘te dom’ zijn, maar niet omdat zij ‘van te gewone 

komaf’ zijn, of ‘te zwart’ of ‘te vrouw’?! 

MERITOCRATIE, SOCIALE STRATIFICATIE EN SOCIALE MOBILITEIT  

De notie van meritocratie veronderstelt dat sociale stratificatie de vorm heeft van 

een maatschappelijke lader, te beklimmen via talent en inzet:  

• Geen structurele barrières en klassentegenstellingen. 

• Vanouds centraal in (vooral Amerikaans) onderzoek naar sociale stratificatie 

en sociale mobiliteit. 

GRADUELE EN RELATIONELE KLASSENCONCEPTIES  

Stanislaw Ossowski (1897-1963) 

• Class Structure in the Social Consciousness (1963): onderscheid tussen 

graduele en rationele concepties van klasse (overgenomen door Erik Wright) 

Erik Wright (1947-2019) 

• Class Structure and Income Determination (1979): “The concept of class is not 

simply a contested concept: it is an essentially confused concept”.  

 

Graduele concepties van klassen hebben betrekking op de verdeling van de 

individuen op een ‘maatschappelijke ladder’.  

→ Zijn verbonden met de notie dat de moderne, industriële samenleving een open, 

meritocratische samenleving is.  

• Klassen worden hier ‘kwantitatief’ geordend in termen van ‘hoger’ en ‘lager’ 

(upper class, middle class, lower class…) 

• Hogere klassen hebben meer van het definiërende kenmerk (soms inkomen, 

meestal ‘beroepsstatus’) en lagere minder.  

• Vanouds kenmerkend voor het functionalisme en voor de Amerikaanse 

sociologie.  
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Relationele concepties van klasse definiëren belangentegenstellingen: ‘Relational 

conceptions of class all insist (…) that the basic structures of inequality in a society 

are also structures of interests and thus the basis for collective action” – Wright, 1979, 

p7. 

• De notie van de moderne, industriële samenleving als een open, 

meritocratische samenleving wordt hier gezien als: slechts een ideologie die 

structurele barrières en klassentegenstellingen miskent.  

• Klassen worden hier kwalitatief geordend in termen van de aard van hun 

onderlinge afhankelijkheidsrelatie.  

1) Vb.: klasse A buit klasse B uit (Marx), of klasse A heeft zeggenschap 

over klasse B (Dahrendorf)  

• Klassen zijn niet ‘hoger’ of ‘lager’ dan andere klassen, maar daar op 

verschillende manieren afhankelijk van.  

• Vanouds kenmerkend voor Marxisme/conflicttheorie en voor de Europese 

(met name Britse) sociologie.  
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CULTURELE REPRODUCTIETHEORIEËN  

Empirische vaststelling: de invloed van het ouderlijke herkomstmilieu op het bereikte 

opleidingsniveau blijft aanzienlijk en staat daarmee de meritocratie in de weg. 

Onderzoeksvraag: hoe komt dat? 

→ De meest invloedrijke theorieën hierover zijn (tegenwoordig) de zogenaamde 

‘culturele reproductietheorieën’.  

DE VERKLARING DOOR CULTURELE REPRODUCTIETHEORIEËN  

De schoolcultuur stemt overeen met de thuiscultuur van de bevoorrechte klassen  

→ Kinderen uit de bevoorrechte klassen doen het daardoor beter in het onderwijs 

→ Het onderwijs selecteert daarmee op klassenachtergrond en is dus niet 

meritocratisch → Het onderwijs is daarmee een middel waarmee bevoorrechte 

klassen hun bevoorrechte positie overdragen aan hun kinderen.  

Basil Bernstein (1924-2004) = sociolinguïstiek (onderzoek naar de relatie tussen taal en 

samenleving). Hij onderscheidt 2 typen taal (‘code’): 

1) Beperkte (restricted) code: 

o Typisch voor de arbeidsklasse  

o Veel groepsgebonden impliciete veronderstellingen die voor 

buitenstaanders niet vanzelfsprekend en niet begrijpelijk zijn.  

2) Ontwikkelde / uitgewerkte (elaborated) code: 

o Typisch voor de (hoge) middenklasse  

o Geen groepsgebonden impliciete veronderstellingen: alles wordt 

geëxpliciteerd en voor iedereen begrijpelijk gemaakt.  

Pierre Bourdieu (1930-2002) en Jean-Claude Passeron (1930-) 

• Zij benadrukken de rol van de kloof tussen de thuiscultuur (primaire 

socialisatie) en de schoolcultuur (secundaire socialisatie) 

• Naast taal (linguïstisch kapitaal) speelt hierbij volgens hen ook ‘cultureel 

kapitaal’ een rol (= kennis van kunst en cultuur, bezit van kunst en cultuur, 

culturele smaak…) 

 De conclusie is hetzelfde als bij Bernstein: het onderwijs is niet meritocratisch, 

maar een instrument waarmee bevoorrechte klassen hun bevoorrechte 

positie overdragen aan hun kinderen.  

MERITOCRATISERING VS. CULTURELE REPRODUCTIE  

Of er sprake is van merticratisering dan wel culturele reproductie is tot op de dag 

van vandaag een kernvraag binnen het sociologisch onderzoek naar sociale 

mobiliteit en onderwijssucces.  

Welke van beide theorieën empirisch houdbaar is, is omstreden, wat een verklaring 

vormt voor het vele onderzoek hiernaar.  
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Hoofdstuk De Graaf & Luijkx (conclusie p43) 

 

 De gegevens van Graaf & Luijkx wijzen kortom op merticratisering.  

 Maar pas op: aanhangers van de reproductietheorie vinden deze toetsing 

niet zonder meer overtuigend, omdat volgens hen niet ‘het beroep van de 

vader’ doorslaggevend is, maar de aansluiting met: 

o De cultuur binnen het onderwijs  

o Het culturele klimaat binnen het herkomstgezin 

CONCLUSIE: MERITOCRATIE, SOCIALE STRATIFICATIE EN SOCIALE MOBILITEIT  

Meritocratie (= toestand) en meritocratisering (= proces) waren met de opkomst van 

de moderne samenleving utopische idealen, ingegeven door de afkeer van de 

overgeërfde standsprivileges.  

→ Mettertijd groeide de twijfel: is meritocratie wel meer dan een ideologie die 

structurele ongelijkheden tussen klassen onzichtbaar maakt en rechtvaardigt?  

→ Deze laatste vraag staat vanouds centraal in het sociologisch onderzoek naar 

sociale stratificatie en sociale mobiliteit, inbegrepen dat naar sociale herkomst en 

schoolsucces.  
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MODERNISERING 2 - SECULARISERING  

Secularisering in een notendop:  

• Afnemende maatschappelijke betekenis van religie voor maatschappelijke 

integratie en cohesie.  

• Keerzijde hiervan: toenemende maatschappelijke betekenis van rationaliteit, 

wetenschap en technologie (= rationalisering in de zin van het volgend 

hoofdstuk)  

SECULARISERINGSTHEORIE  

De sociologische wortels van de seculariseringstheorie (=de notie van modernisering 

als secularisering) zijn al te vinden bij Weber en Durkheim 

• Weber: notie van de onttovering van de moderne wereld (hoofdstuk 5)  

• Durkheim: notie dat alleen voormoderne samenlevingen kunnen worden 

bijeengehouden door ‘mechanische solidariteit’(gedeelde culturele 

voorstellingen, religie) 

Na WO II:  

= De aanzetten van Weber en Durkheim worden gesynthetiseerd tot een theorie 

over modernisering als secularisering: de seculariseringstheorie 1 

1960s/1970s:  

= Hoogtijdagen van de seculariseringstheorie (net als van de bredere 

moderniseringstheorie)  

1980s-heden:  

= Aanzwellende kritiek op de seculariseringstheorie als empirisch onhoudbaar / een 

moderne mythe of wensdroom 

Vanaf 1980s: aanzwellende kritiek op de seculariseringstheorie 

Vb.: Jeffrey K Hadden 

‘Seculariseringstheorie is geen coherente en toetsbare sociologische theorie, eerder 

een quasi religieuze doctrine waarin sociologen vanouds geloven’ 

Vb.: R. Stark & W. Sims  

Religie appelleert aan universele behoeften aan ultieme zingeving waardoor 

secularisering onmogelijk is en alleen de manifestaties van religie kunnen 

veranderen. Waar kerken hun vroegere monopolies verliezen, ontstaan 

competitieve religieuze markten, die religie revitaliseren: secularisering als “self 

limiting process”. 
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LITERATUUR  

Bryan Wilson, (1985), ‘Secularization: The Inherited Model’, in Phillip E. Hammond 

(red.), Berkeley, CA 

2 belangrijkste (nog levende) verdedigers van de seculariseringstheorie:  

1) Steve Bruce 

2) Karel Dobbelaere (KU Leuven) 

Bryan Wilson: wat is secularisering?  

• Secularisering = afname van de maatschappelijke betekenis van religie, wat 

gepaard gaat met toename van de maatschappelijke betekenis van 

wetenschap, technologie en rationaliteit.  

= centraal aspect van modernisering en dus niet alleen belangrijk voor de 

godsdienstsociologie, maar ook voor de algemene sociologie.  

• Curieuze ambivalentie bij Saint-Simon en Comte door vermenging empirisch 

analyse en normatieve stellingname: “wetenschap, ook sociologie, is strikt 

objectief en neutraal, maar is wel superieur aan religie”. 

• Hierdoor vanouds wantrouwen ten aanzien van sociologie en 

seculariseringstheorie onder theologen en religieuzen.  

• Wilson, p19 (zijn cursivering): “it is the system that becomes secularized”: 

secularisering voltrekt zich op het bovenindividuele niveau → wetenschap, 

technologie en rationaliteit nemen de rol van religie over.  

• Secularisering betekent niet per se dat individuen religie de rug toekeren, 

maar dat religie voor hen een privékwestie ofwel vrije keuze wordt  

(→ privatisering van religie). 

KAREL DOBBELAERE: SECULARISERING OP 3 NIVEAUS  

Religiositeit op het individuele niveau is volgens Wilson dus niet van belang voor 

secularisering, maar dat standpunt is omstreden.  

Dobbelaere en anderen benadrukken dat secularisering zich voltrekt op 3 

verschillende niveaus: 

1) Macroniveau: samenleving als geheel 

2) Mesoniveau: organisaties  

3) Microniveau: individu  
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SECULARISERING OP MACRONIVEAU  

Op macroniveau verwijst secularisering naar een proces van structurele 

differentiatie:  

• Domeinen als politiek, kunst, economie en wetenschap worden steeds 

onafhankelijker van religie (en van elkaar).  

• Het religieuze domein wordt heirdoor een ‘subsysteem’ naast alle andere, 

zodat het zijn vroegere bevoorrechte ‘overkoepelende’ betekenis verliest. 

Peter Berger (1967): religie werpt niet langer haar schaduw over alle 

maatschappelijke domeinen: ‘the scared canopy’ (het hemels baldakijn) verdwijnt.  

Dus, differentiatie = het van elkaar gescheiden raken van ooit onderling verbonden 

clusters van sociaal handelen, waardoor van elkaar gescheiden subsystemen 

ontstaan: 

• Politiek raakt gescheiden van religie  

• Wetenschap raakt gescheiden van religie  

• Kunst raakt gescheiden van religie  

• Economie raakt gescheiden van religie  

Elk van de subsystemen raakt steeds meer gerationaliseerd: wetenschap, 

technologie en rationaliteit worden binnen elk ervan belangrijker (volgend 

hoofdstuk): 

• Binnen elk subsysteem dus een toenemende nadruk op berekenbaarheid, 

voorspelbaarheid en beheersbaarheid. 

• Elk subsysteem blijft desondanks georiënteerd op een eigen, specifieke 

doelstelling of waarde. 

Structurele differentiatie gaat hand in hand met culturele pluralisering: een 

overkoepelende religieuze cultuur maakt plaats voor een met de subsystemen 

verbonden cultureel pluralisme. 

• Politiek raakt gericht op ‘gelijkheid/rechtvaardigheid’ 

• Wetenschap raakt gericht op ‘waarheid’ 

• Kunst raakt gericht op ‘schoonheid’ 

• Economie raakt gericht op ‘nut’ en ‘winst’ 

• Religie zelf blijft gericht op ‘verlossing’ 
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Hierdoor ontstaat conflictstof tussen bv. religie en wetenschap (stamcelonderzoek), 

politiek (liberale abortuswetgeving), kunst (blasfemie, godslastering)…!  

Vb.: blasfemie → Conflicten tussen kunst / populaire cultuur en religie  

 

 

 

 

 

 

 

SECULARISATIE OP MESONIVEAU  

Op mesoniveau verwijst secularisering naar een afnemende invloed van religie 

binnen organisaties: 

• Veel welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, etc. hadden 

vanouds een religieuze identiteit. 

• Secularisering op mesoniveau: deze religieuze identiteit is mettertijd steeds 

minder belangrijk geworden, terwijl professionele expertise juist steeds 

belangrijke ris geworden (vorig hoofdstuk) 

Secularisering Nederlandse en Vlaamse universiteiten: 

Nederland: 

• 2001: Katholieke Universiteit Brabant → Universiteit van Tilburg  

(sinds 2010: Tilburg University) 

• 2004: Katholieke Universiteit Nijmegen → Radboud Universiteit Nijmegen 

LAÏCISERING EN PROFESSIONALISERING  

Secularisering kan zich volgens Dobbelaere op macro- en mesoniveau op 2 

manieren voltrekken:  

1) Laïcisering: bewuste en bedoelde (manifeste), want levensbeschouwelijk 

gemotiveerde, marginalisering van religie door niet-religieuze groepen  

(vb.: liberalen, socialisten, communisten). Voorbeelden:  

a. Uitbannen van religieuze symbolen uit het publieke domein,  

vb.: hoofddoekverbod 

b. Terugdringen religie in wetgeving rond abortus, euthanasie en huwelijk, 

vb.: homohuwelijk  
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2) Professionalisering / verwetenschappelijking: onbewuste en onbedoelde 

(latente) marginalisering van religie door het belangrijker worden van kennis 

en expertise. Voorbeelden:  

a. In ziekenhuizen en scholen worden geestelijken vervangen door 

professioneel opgeleiden.  

b. Universiteiten met ooit religieuze identiteit benoemen niet-religieuze 

hoogleraren.  

SECULARISERING OP MICRONIVEAU  

Op microniveau (volgens Wilson dus niet van belang) verwijst secularisering naar het 

steeds minder religieus worden van steeds meer mensen:  

• Afnemende oriëntatie op het bovennatuurlijke, alsmede de keerzijde 

daarvan: toenemende oriëntatie op kennis en rationaliteit.  

• Afnemend belang van religie voor dagdagelijkse praktijken, keuzen en 

beslissingen. 

• Afnemende instemming met religieuze leerstellingen.  

• Afnemende kerkgang aan binding aan de kerk.  

CONCLUSIES 

Secularisering voltrekt zich op 3 verschillende niveaus:  

1) Samenleving  

2) Organisatie  

3) Individu  

➔ Maar de meningen over het belang van niveau 3 verschillen.  

Afnemende maatschappelijke betekenis van religie gaat samen met toenemende 

maatschappelijke betekenis van wetenschap, technologie en rationalisering 

(volgend hoofdstuk). 

Vanouds protestantse Europese landen zijn meer geseculariseerd dan vanouds 

katholieke / orthodoxe (eenvoudigst aantoonbaar door individueel niveau). 
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MODERNISERING 3 – RATIONALISERING  

Literatuur: George Ritzer 

RATIONALISERING  

Kennis werd steeds belangrijker, het belang van de kerk daalde door de 

secularisering.  

Wat verstaat Max Weber onder ‘rationalisering’?  

• Rationalisering = toenemende nadruk op formele rationaliteit.  

• Formele rationaliteit = het inzetten van formele regels, procedures, structuren 

en systemen als middelen om gegeven doelen op de meest effectieve en 

efficiënte manier te bereiken. 

Je gaat niet de doelen kiezen maar de middelen. Een middel is effectief als je het 

doel bereikt0  

Nota bene:  

• Het beoogde doel is gegeven en het middel om het te bereiken is effectief 

en efficiënt.  

o Effectiviteit: het ingezette middel leidt tot daadwerkelijk tot het 

beoogde doel (werkt het?). 

o Efficiëntie: onbedoelde neveneffecten, inbegrepen kosten en moeite, 

worden geminimaliseerd (heiligt het doel de middelen? Vb.: vlieg is 

vervelend, ga je hem doodslaan of ga je je huis afbranden. Beiden zijn 

een mogelijke oplossing maar de 2e is niet worth it).  

Weber onderscheidt deze formele rationaliteit van substantiële rationaliteit: 

• Substantiële rationaliteit = rationaliteit in de zin van ethische of morele 

aanvaardbaarheid (vb.: van een nagestreefd doel en/of van gerealiseerde 

neveneffecten) (de wetenschap kan hier geen antwoord op geven).  

De kern van Webers maatschappijdiagnose: 

• Formele rationaliteit wordt steeds belangrijker met rationalisering. 

• Substantiële rationaliteit verdwijnt steeds meer naar het 2e plan en wordt een 

strik subjectieve, persoonlijke kwestie (het wordt een beetje persoonlijke 

smaak).  

• Formele rationaliteit kan dus heel goed substantieel irrationeel zijn…  

Vb.: De medicijnen tegen malaria hebben zoveel bijwerkingen dat sommigen zoiets 

hebben van ‘ik kan beter malaria krijgen dan al die bijwerkingen’.  
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Formele rationaliteit is objectief en kan wetenschappelijk vastgesteld worden. Dit 

geldt niet voor substantiële rationaliteit. Of iets substantieel rationeel is, is een 

waardeoordeel: het kan slechts op grond van een, wetenschappelijk gezien, arbitrair 

moreel gezichtspunt worden bepaald (meer in het volgend hoofdstuk).  

 FORMELE VS. SUBSTANTIËLE RATIONALITEIT  

Ritzer: “De ultieme consequentie van rationalisering openbaarde zich pas na Webers 

dood (1920): de Holocaust.”.  

→ Dit stelt socioloog Bauman:  

• De Holocaust was geen ‘afwijking’ of ‘bedrijfsongeval’, hoe graag wij dat 

ook willen geloven. 

• De Holocaust was de ultieme en logische consequentie van de moderne 

verdringing van substantiële door formele rationaliteit.  

• De Nazi Holocaust onderscheidt zich immers van ‘gewone’ genocide door 

zijn formele rationaliteit: geen woeste lynchpartijen, maar de planmatige en 

fabrieksmatige uitroeiing van een volk.  

Beide citeren ze Henry L. Feingold: “… mensen zijn grondstoffen, de 

concentratiekampen zijn fabrieken en het eindproduct is de dood. Dit was op en 

top efficiëntie…”.  

Ritzer: Bureaucratie was de belangrijkste manifestatie van rationalisering bij Weber, 

nu zijn de belangrijkste manifestatie fastfoodrestaurants. 

→ De nadruk ligt hier op efficiëntie + voorspelbaarheid + berekenbaarheid + regels 

die gevolgd moeten worden (beheersing via niet-menselijke technologie).  

Frederik Taylor: Taylorisme  

• “Een optimaal efficiënte productie vereist arbeidsdeling en standaardisering, 

vorm te geven via ‘time-and-motion studies’” (dus: van informele vuistregels 

naar ‘the one best way’)  

• “Arbeiders moeten niet zelf hoeven nadenken, maar moeten tot 

voorspelbare radertjes in het productieproces worden gemaakt.” 

Henry Ford:  

• Introduceerde in de Ford-fabrieken de lopende band (Fordisme) 

• Geen unieke producten meer, elk eindproduct was hetzelfde (zelfs de kleur). 

RATIONALISERING VAN ARBEIDSORGANISATIES  

Max Weber: “Het socialisme zal het rationaliseringsproces eerder ver versterken dan 

tegenwerken.” 

→ En inderdaad: Het Amerikaanse Taylorisme en Fordisme werden in de Sovjet-Unie 

enthousiast onthaald door Lenin, omdat ze prima pasten bij een centraal geleide 

planeconomie.  
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FORMELE EN SUBSTANTIËLE RATIONALITEIT VAN ARBEIDSORGANISATIES  

Door arbeidsdeling en standaardisering worden werknemers voorspelbare en 

beheersbare raderen binnen het productieproces.  

Als zulke vormen van arbeidsorganisatie in de ogen van werknemers de kwaliteit van 

hun werk ondergraven, dan leidt formele rationaliteit tot substantiële irrationaliteit.  

Het werktempo wordt nu bepaald door de band en niet door de werknemers. Wat 

doet deze rationalisering met de werknemers? £ 

→ Ze zijn niet blij. Ze doen het enkel voor het geld 

→ Formele rationaliteit leidt dus tot substantiële rationaliteit.  

Centrale onderzoeksvraag van arbeids- en organisatiesociologie: “Welke gevolgen 

hebben arbeidsdeling en standaardisering in de ogen van werknemers voor de 

kwaliteit van hun arbeid?”.  

AUTOMATISERING EN ROBOTISERING  

Gevolgen van arbeidsindeling en standaardisering: 

• Arbeiders worden gereduceerd tot voorspelbare en beheersbare raderen in 

het productieproces… 

• … waarna dit laatste nog voorspelbaarder, beheersbaarder (en goedkoper) 

wordt gemaakt door ze geheel door technologie te vervangen.  

Arbeidsdeling en standaardisering transformeren niet alleen de fabrieksarbeid (blue 

collar) maar ook de kantoorarbeid (white collar).  

Vb.: Callcentra → Gewoon scripts aflezen, Japanse hotels → Een robot als 

receptiemevrouw.  

Robots kunnen gewoon veel langer werken dan mensen (24u), worden niet ziek en 

willen geen vakantiedagen…  

RATIONALISERING VAN STAAT EN RECHT  
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RATIONALISERING VAN VERZORGING: DE VERZORGINGSSTAAT  

Verzorging = ondersteuning bij tegenslag of gebrekkigheid.  

→ Verzorging kan in beginsel op 3 verschillende manieren worden georganiseerd, elk 

favoriet binnen 1 van de 3 moderne ideologieën:  

1) Particulier initiatief (conservatisme) 

2) Marktgebaseerde verzekeringen (liberalisme) 

3) Verzorgingsstaat (socialisme) 

Particulier initiatief (conservatisme) 

• Historisch gezien de oudste vorm (middeleeuwen): lokaal georganiseerde 

armenzorg en gezondheidszorg door vooral de kerken.  

• Zorg is hier geen juridisch afdwingbaar recht, maar uitdrukkelijk een gunst. 

• Precaire positie van religieuze en niet-religieuze minderheidsgroepen zonder 

lokale inbedding.  

• Vandaag de dag: marginaal geworden, maar zeker niet verdwenen 

(voedselbanken, kerkelijke hulp aan armen en vluchtelingen, etc.) 

Nadeel hieraan: het was een gunst dus mensen moesten eigenlijk de ‘hulpverlener’ 

bedanken hiervoor. Bovendien werden mensen niet geen lid waren van de kerk 

minder snel geholpen. Dit is een model voor de aller armste.  

Marktgebaseerde verzekeringen (liberalisme) 

• Mensen verzekeren zichzelf vrijwillig tegen ziekte en tegenslag. 

• Zorg is een contractueel afdwingbaar recht voor wie premie heeft betaald 

en wordt getroffen.  

• Precaire positie van juist degenen met de grootste risico’s en de zwakste 

economische posities. 

• Vandaag de dag: levensverzekeringen, particuliere (aanvullende) 

ziektekostenverzekeringen… 

Nadeel hieraan: mensen zonder geld kunnen zich niet verzekeren. Dit is een model 

voor de rijken.  

Verzorgingsstaat (socialisme) 

• De staat stelt zich garant voor hulp en ondersteuning bij tegenslag en 

gebrekkigheid. De overheid moet dus verzorgen en zorgen voor 

overheidsprogramma’s.  

• Zorg bij tegenslag en gebrekkigheid is hier een juridisch afdwingbaar recht 

• Vandaag de dag: dit is veruit de belangrijkste organisatievorm (de 2 anderen 

zijn vooral aanvullingen voor armste en rijksten).  
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In de praktijk is er vaak een mengvorm van de 3 grondvormen: 

levensbeschouwelijke of beroepsgroepen organiseren hun eigen onderlinge 

verzekeringen binnen door de overheid gestelde randvoorwaarden  

(vb.: mutualiteiten, pensioenfondsen, werkloosheids- en 

arbeidsongeschiktheidsfondsen). 

Sociale verzekeringen zijn geen ‘gewone’ verzekeringen, want ze perken de 

marktlogica steeds op 1 of meerdere manieren in:  

• Deelname is verplicht voor iedereen  

• Premie is inkomensafhankelijk  

• Uitkering heeft een boven- en/of ondergrens 

Vb.: als je een rieten dak hebt, betaal je meer premie dan wanneer je een normaal 

dak hebt (brandverzekering). 

Gevolg: stelsel waar niemand happy mee is.  

SUBSTANTIËLE RATIONALITEIT VAN DE VERZORGINGSSTAAT  

De verzorgingsstaat is bezien vanuit geen van de 3 moderne politieke ideologieën 

geheel onproblematisch en blijft daardoor de politieke gemoederen beroeren.  

Liberalen: “Doordat de overheid de burger garanties biedt bij tegenslag en 

gebrekkigheid worden persoonlijke verantwoordelijkheid en initiatief ondergraven”. 

(De verzorgingsstaat ondermijnt de dynamiek van de markt) 

Conservatieven: “Doordat de overheid de burger garanties biedt bij tegenslag en 

gebrekkigheid neemt de maatschappelijke bereidheid af om via particulier initiatief 

voor elkaar te zorgen.” (de verzorgingsstaat ondermijnt gemeenschap) 

Socialisten: “De overheid biedt de burger weliswaar garanties bij tegenslagen en 

gebrekkigheid, maar die garanties komen paradoxaal genoeg juist onder druk te 

staan wanneer ze het hardst nodig zijn, d.w.z. in tijden van economische crisis.”  

(De verzorgingsstaat is als het er echt op aankomt kwetsbaar en fragiel) 

FORMELE EN SUBSTANTIËLE RATIONALITEIT VAN DE VERZORGINGSSTAAT  

Formele juridische en beleidsclassificaties bepalen in de verzorgingsstaat welke 

categorie burgers recht heeft op welke voorziening, MAAR: juist deze noodzaak van 

formele categorisering van burgers leidt in de ogen van burgers paradoxaal genoeg 

gemakkelijk tot substantiële irrationaliteit… 

Voorbeelden van benodigde gegevens voor formele categorisering:  

• Is iemands belastbaar inkomen hoger of lager dan een bepaalde grens?  

• Hoeveel studerende kinderen heeft iemand  

• Etc.  
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Formele categorisering vereist controle en deskundigheid:  

• Controle: door burgers aangeleverde informatie moet worden gecontroleerd, 

omdat burgers zich uiteraard realiseren dat zij belang hebben bij een 

bepaalde categorisering (→ risico van fraude) 

• Deskundigheid: vaak is het professionele oordeel van een technische 

specialist doorslaggevend (vb.: een keuringsarts bij ziekte of 

arbeidsongeschiktheid) 

Spanningen tussen formele en substantiële rationaliteit  

• De noodzaak om door burgers verstrekte informatie te controleren leidt 

gemakkelijk tot privacy-problemen (vb.: tandenborsteltellers) 

• Het overheidsstreven naar rechtvaardige verdeling leidt er hier paradoxaal 

genoeg toe dat datgene waarop men formeel gesproken recht heeft toch 

als gunst wordt ervaren → substantiële irrationaliteit.  

• Doordat juridische en beleidscategorieën onvermijdelijk formeel en 

algemeen zijn, kunnen ze geen recht doen aan bijzondere persoonlijke 

omstandigheden.  

• Het overheidsstreven naar rechtvaardige verdeling leidt hier paradoxaal 

genoeg toe dat men zich onrechtvaardig behandeld voelt (als een nummer) 

wanneer men niet krijgt waarop men redelijkerwijze recht op meent te 

hebben → substantiële irrationaliteit 

• Doordat juridische en beleidscategorieën onvermijdelijk formeel en 

algemeen zijn, kunnen in de ogen van burgers onbelangrijke verschillen  

(vb.: net onder of net boven een kritieke inkomens- of leeftijdsgrens) leiden tot 

grote verschillen in uitkomst.  

• Het overheidsstreven naar rechtvaardige verdeling leidt er hier paradoxaal 

genoeg toe dat men zich onrechtvaardig behandeld voelt wanneer men 

niet krijgt wat ‘identieke’ anderen wel krijgen → substantiële irrationaliteit.  
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Paradox van formele en substantiële rationaliteit  

Het streven naar rechtvaardigheid vereist het toekennen van formele rechten aan 

alleen die burgers die een voorziening ‘echt’ nodig hebben… wat dan leidt tot het 

in formele beleidscategorieën persen van de complexiteit van de sociale 

werkelijkheid… waardoor het streven naar rechtvaardigheid er in de praktijk 

gemakkelijk toe leidt dat de betrokken burgers zich juist onrechtvaardig behandeld 

voelen…  

• Deze paradox treedt scherper aan het licht naarmate sociaal beleid 

‘selectiever’ is, d.w.z. naarmate het rechten toekent aan strikter 

afgebakende categorieën. 

• Universalistisch sociaal beleid maakt een einde aan deze paradox, want 

breekt met de notie dat men rechten alleen moet toekennen aan ‘de 

mensen die het “echt” nodig hebben’.  

o Pleidooien voor meer universalistisch sociaal beleid zijn dan ook vaak 

ingegeven door onvrede over de substantiële irrationaliteit van 

formele rationaliteit.  

▪ Vb.: arbeidsloos basisinkomen:  

• Alle burgers krijgen een als sociaal grondrecht 

gedefinieerd minimuminkomen zonder verdere 

voorwaarden: vrijheid om wel/niet, meer/minder, al dan 

niet betaald te werken  

• Uitvoering van de sociale zekerheid wordt hierdoor 

eenvoudiger en burgers worden bevrijd van 

bureaucratie en haar substantieel-irrationele gevolgen.  
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MODERNISERING 4: ONTTOVERING  

Literatuur: Brubaker & Dassen 

WEBERS VERKLARING VAN RATIONALISERING  

Webers hoofdvraag: “Wat kenmerkt het Westerse rationaliseringsproces en hoe valt 

het te verklaren?” (het korte antwoord was: gewoon puur toeval) 

Webers (lange) antwoord: rationalisering is de onbedoelde en min of meer 

‘toevallige’ uitkomst van allerlei processen die in het Westen hebben geleid tot 2 

elkaar versterkende processen:  

1) Externe rationalisering: ontstaan van gerationaliseerde structuren en instituties 

(institutionele hardware) 

2) Interne rationalisering: ontstaan van gerationaliseerd modern 

persoonlijkheidstype (culturele software) (hoe mensen de wereld begrijpen, 

hoe ze denken)  

➔ De 2 hebben elkaar nodig, ze horen samen.  

N.B.; dit onderscheid kwam van Brubaker, niet van Weber!  

Externe rationalisering: processen van rationalisering in verschillende 

maatschappelijke sferen (vb.: economie, bestuur en recht) hebben elkaar 

wederzijds versterkt en aangemoedigd. (als de staat rationaliseert en het recht niet 

dan gaat dit wringen) 

Interne rationalisering: de Protestantste Reformatie leidde tot een rationalisering van 

de persoonlijkheid (nadruk op discipline, hard werken en soberheid) (het moet 

voorspelbaar zijn. Het mag niet van de ambtenaar afhangen of je iets krijgt of niet) 

 Ze gingen elkaar vervolgens verder stimuleren.  

EXTERNA RATIONALISERING: OPKOMST VAN HET MODERNE, GERATIONALISEERED 

KAPITALISME (= PROTESTANTISME (HET ORTHODOXE))  

Modern westers kapitalisme: 

• = voor Weber een specifieke manifestatie van het westerse 

rationaliseringsproces. 

• Verschilt van vroegere vormen van kapitalisme door zijn nadruk op 

berekenbaarheid (= formele rationaliteit).  

Anders dan bij Marx draait het in Webers analyse van het modern kapitalisme dus 

niet primair om de klassenverhouding tussen bezitters en niet-bezitters van de 

productiemiddelen. 

Het kapitalisme van Marx is dus niet hetzelfde als het kapitalisme van Weber.  
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In het moderne, gerationaliseerde kapitalisme is ten eerste het productieproces zelf 

gerationaliseerd geraakt (en dus berekenbaar en voorspelbaar) 

→ Centraal kenmerk: inzet van de productiemiddelen op basis van berekening en 

boekhouding om maximale winst te kunnen rationaliseren.  

→ Deze rationalisering van het productieproces zelf werd echter slechts mogelijk 

doordat ook diverse andere (deel)processen van rationalisering optraden.  

Deze andere (deel)processen van rationalisering schiepen gunstige voorwaarden 

voor de opkomst van het moderne, gerationaliseerde kapitalisme: 

• Beschikbaar komen van in het productieproces toepasbare 

wetenschappelijke kennis. 

• Beschikbaar komen van formeel vrije arbeid (als arbeider 1/2e van loon aan 

brood moet geven = niet het probleem van de ondernemer). 

• Ontstaan van zeggenschap van de ondernemer over de inzet van de 

productiemiddelen (  = centralisatie van de beschikkingsmacht) (de 

ondernemer beslist dus zelf wat, waar, wanneer, hoeveel…) 

Cruciaal was verder vooral de rationalisering van de juridisch-bestuurlijke context: 

modern kapitalisme vereist een omgeving die berekenbaar en voorspelbaar is 

(formele rationaliteit): 

• Rationalisering van het recht.  

• Rationalisering van het overheidsbestuur.  

RATIONALISERING VAN HET RECHT  

Kenmerken van modern, formeel-rationeel recht:  

• Religie, traditie/gewoonte en affectie/emotie spelen geen rol.  

• Juridische beslissingen zijn voorspelbaar doordat algemene regels 

consequent en systematisch worden toegepast op individuele gevallen.  

(dit is exact wat commentaar oplevert: bureaucratische hokjes) 

• Wetten worden welbewust en weloverwogen tot stand gebracht (dus niet: 

impliciete morele of ethische noties, gebaseerd op gewoonte of traditie) 

• Totstandkoming van nieuwe wetten is zelf gebonden aan vastgelegde 

juridische procedures (staatsrecht). 

Voorbeelden van formeel niet-rationeel recht:  

• Rechtspraak op basis van goddelijke openbaring (goden zullen wel beslissen 

wat moet gebeuren) 

• Kadi-rechtspraak: vroeger deed de vorst ook de rechtspraak. Er kwamen 2 

vrouwen met een baby naar hem toe en beiden claimde ze dat de baby 

van hen was, de koning besloot dan dat hij het kind doormidden zou zagen 

zodat ze elk de helft kregen en 1 van de 2 vrouwen begon te wenen en zei 

‘laat haar de baby dan maar houden’ en toen wist de koning dat zij de 

echte moeder was.  
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Rechtspraak op basis van goddelijke openbaring en Kadi-rechtspraak hebben 

onberekenbare en onvoorspelbare uitkomsten. Modern, gerationaliseerd kapitalisme 

kan onder dergelijk ‘irrationeel’ recht dan ook niet functioneren.  

RATIONALISERING VAN HET OVERHEIDSBESTUUR  

Kenmerken van modern, formeel-rationeel overheidsbestuur:  

• Onpersoonlijk formalisme: bevoegdheden worden toegewezen en 

beslissingen worden genomen onder aanzien des persoons, dus op grond 

van strikt nageleefde onpersoonlijke en formele regels.  

• Technische efficiëntie en voorspelbaarheid: een moderne bureaucratie is 

een door formele regels geleide ‘beslismachine’.  

• Technische kennis en expertise: het functioneren van een bureaucratie vereist 

gespecialiseerde technische kennis en expertise.  

Nota bene:  

Bureaucratisering manifesteert zich volgens Weber zeker niet alleen in 

arbeidsorganisaties en in het overheidsapparaat… maar ook in politieke partijen, 

kerken, universiteiten, hulpverleningsinstellingen, verenigingen…. Zodat 

bureaucratisering 1 van de belangrijkste maatschappelijke manifestaties van 

rationalisering is.  

INTERNE RATIONALISERING: DE PROTESTANTSTE REFORMATIE, 16 EE 

Johannes Calvijn (1509-1564) en Maarten Luther (1483-1546) 

Centrale kenmerken van het Protestantisme:  

• Binnenwereldlijkheid: om een religieus virtuoos (= om een goedgelovige) te 

zijn, behoeft men zich niet uit de wereld terug te trekken in een strikt religieus 

domein (vb.: een klooster) 

• Ascese: de gelovige dient zichzelf te definiëren als een werktuig in de 

handen van God (de gelovige moet doen wat God vraagt/verwacht)  

• Predestinatieleer: God valt niet door de mens te beïnvloeden → een eeuwig 

leven in het hiernamaals is door God voorbestemd vanaf de geboorte. 

 De eerste 2 zijn beide activering 

Weber benadrukt de (onbedoelde) economische gevolgen van de opkomst van 

het Protestantisme: 

• Binnenwereldlijke ascese: men moet ter meerdere eer en glorie van God 

werken in een wereldlijke roeping (= Protestantse arbeidsethiek)  

• Predestinatieleer: martelende onzekerheid over eigen uitverkiezing leidt er in 

de pastorale praktijk toe dat men economisch succes gaat zien als een teken 

van uitverkiezing.  
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Het Protestantisme verschafte zo en religieus motief om hard te werken en geboekte 

winst niet te verkwisten, maar te herinvesteren (= de geest van het kapitalisme). 

De Protestantse Reformatie leidde zo tot een rationalisering van de persoonlijkheid 

(nadruk op discipline, hard werken en soberheid) (= interne rationalisering).  

PROTESTANTSE REFORMATIE EN DE ONTTOVERING VAN DE WERELD  

2 belangrijke gevolgen van de Protestantse Reformatie: doordrijven van de 

onttovering van de wereld via een radicaal monotheïsme (= slechts 1 God, die 

buiten de wereld staat) dat alle bovennatuurlijke krachten uit de wereld verwijderde: 

• Er bestaat slechts 1 God en alleen Hij is heilig. 

• Deze God maakt geen deel uit van de wereld die hij zelf heeft geschapen.  

• Deze God is almachtig en beslist soeverein, en valt dus door gelovigen niet 

via magie te beïnvloeden (predestinatieleer impliceert afwijzing magie!)  

(Je kan God niet verleiden om je in de hemel te laten) 

De reformatie was een hervormingsbeweging binnen de Katholieke kerk:  

• Kritiek op de notie dat het heilige in de wereld zelf te vinden zou zijn: 

verwerping van verering van heiligen en heiligenbeelden; van toeschrijving 

van heiligheid aan de Heilige Roomse Moederkerk en haar geestelijkheid; 

van wonderen, relikwieën en iconen… 

• Vergelijk de zogenaamde Beeldenstorm in de Lage Landen (1566): vernieling 

van de Katholieke kerken.  

Het Protestantisme behelsde volgens Weber een stroomversnelling in de onttovering 

van de wereld: 

• Strijd tegen ‘bijgeloof’ en magisch denken. 

• De natuur werd gezien als een onbezield ‘ding’, waarin het heilige niet 

aanwezig was 

• Zo’n onttoverd wereldbeeld stimuleerde het verrichten van 

natuurwetenschappelijk onderzoek en het plegen van technologische 

interventies.  

Balthasar Bekker (1634-1698) 

• Protestantse predikant, theoloog, strijder tegen bijgeloof, magie en tovenarij – 

calvanist (= orthodoxe protestant) en cartesiaan (= volger van Descartes: ‘ik 

denk dus ik ben’) 

• Zijn boek: De betoverde weereld (1691) was destijds een besteller.  

Robert K. Merton  

• Het waren vooral protestanten die in de 17eE in Engeland de opkomst en 

ontwikkeling van de natuurwetenschap voortstuwden. 

• Hun motief: “De natuur en haar wetten vertellen ons iets over de verder 

ondoorgrondelijke bedoelingen die God met zijn Schepping had.” 
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ONTTOVERING VAN DE WERELD DOOR RELIGIE EN WETENSCHAP  

De ‘onttovering van de wereld’ wordt volgens Weber dus niet ‘veroorzaakt’ door de 

wetenschap (Dassen, p195): 

1) In eerste instantie is zelfs religie cruciaal…: de Protestantse Reformatie 

verwijdert alle bovennatuurlijke krachten uit de wereld (→ alleen God is heilig, 

maar hij maakt geen deel uit van de wereld)  

2) … en zet daarmee de deur open voor de wetenschap: verspreiding van een 

beeld van de wereld als een geheel van causale mechanismen, ontdaan 

van ‘objectieve’ zin of betekenis, ten koste van haar voorstelling als bezield en 

betekenisvol. 

Onttovering van de wereld volgens Weber:  

1) Wetenschap versterkt formele rationaliteit: zij ziet de natuur en de wereld als 

een geheel van empirisch kenbare causale ketens, toepasbaar in de vorm 

van technologie.  

o Magie is een rituele praktijk gericht op het oplossen van alledaagse 

praktische problemen, veelal gesitueerd op het raakvlak van natuur en 

samenleving (onvruchtbaarheid, ziekte, natuurrampen…) 

o Door de onttovering van de wereld kan magie als oplossingsmiddel 

voor dergelijke problemen worden vervangen door technologie  

(= toegepaste wetenschap)  

2) Wetenschap ondergraaft substantiële rationaliteit: ze maakt zich los van religie 

en ethiek en kan daardoor niet meer vertellen wat de dingen echt betekenen 

(of ze goed zijn of slecht).  

o Religie biedt, anders dan magie, geen oplossing voor praktische 

problemen, maar wijst de ethische weg naar verlossing van het lijden: 

‘Hoe geen zondaar te zijn?’ / ‘Wat te doen en wat te laten?’ 

o Wetenschap kan religie dus niet vervangen, want kan zulke ethische 

vragen niet beantwoorden → verdringing van religie door wetenschap 

leidt tot zingevingsproblemen.  

Hier komt het op neer van ‘Weber’: wetenschap kan wel magie vervangen als 

instrumentele praktijk, nl door toepassing van kennis in de vorm van technologie 

(formele rationaliteit)… maar wetenschap kan niet religie vervangen als bron van 

moraal en ethiek (substantiële rationaliteit).  
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HET ‘WAARDENPROBLEEM’ EN DE WETENSCHAP  

‘Echte’ wetenschap is volgens Weber onttoverend en onderkent dus dat zij 1) niet 

kan bepalen wat de dingen ‘echt’ betekenen en 2) religie niet kan vervangen.  

(hij onderscheid ‘echte’ van ‘onechte’ wetenschap: ‘echte’ wetenschap onttoverd 

de wereld).  

“The fate of an epoch which has eaten of the tree of knowledge is that it must know 

that we cannot learn the meaning of the world from the results of its analysis’ – Max 

Weber  

→ Kerncitaat van hem: je kan de wereld bestuderen zoveel als je wilt maar wat 

positief of negatief is, zal je niet achterhalen.  

Onderzoekers dei pretenderen te kunnen ‘ontdekken’ of iets ‘goed’ of ‘slecht’ is, 

stellen morele oordelen voor als wetenschappelijk vaststelbare feiten.  

En pas op: sociologie zit hier vanouds vol mee, vb.: Marx over ‘vals klassenbewustzijn’ 

of Durkheim over ‘pathologie’. 

→ Dit zijn in Webers optiek waardeoordelen die men op wetenschappelijke gronden 

niet kan rechtvaardigen! 

HET ‘WAARDENPROBLEEM’ BIJ WEBER  

Het ‘waardenprobleem’ bij Weber is kortom het gegeven dat waarden niet 

wetenschappelijk ( = empirisch en/of logisch) kunnen worden gerechtvaardigd: 

• Er bestaan nu eenmaal onderling strijdige waarden (vb.: vrijheid en gelijkheid) 

en de wetenschap kan niet bepalen welk daarvan het belangrijkst is.  

• Er bestaat een onoverbrugbare kloof tussen ‘zijn’ en ‘behoren’: de 

wetenschap kan wel ontdekken wat ‘bestaat’ of ‘het geval is’, maar kan niet 

‘ontdekken’ of dat ‘goed’ of ‘slecht’ is ( = substantiële rationaliteit). 

CONCLUSIE: WEBER OVER ONTTOVERING, WETENSCHAP EN RELIGIE  

Wetenschap kan alleen maar vaststellen of iets formeel rationeel is (waar), niet of het 

substantieel rationeel is (moreel juist). 

“Formal rationality is a matter of fact, substantive rationality a matter of value” – 

Brubaker, p36 

Anders dan religie kan wetenschap de voor mensen zo belangrijke vragen naar 

substantiële rationaliteit niet beantwoorden.  

Weber staat hiermee lijnrecht tegenover het positivisme van Comte. 

Onttovering is iets anders dan vervanging van religie door wetenschap.  

Onttovering ondergraaft naast religie ook de mogelijkheid om op wetenschappelijke 

gronden te bepalen wat ‘goed’ of ‘slecht’ is.  
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VAN MODERNISERING NAAR POSTMODERNISERING  

Literatuur: Bauman & Inglehart  

SAMENVATTING BAUMAN  

Moderniteit en modernisering vormden vanaf de 17eE slechts een intermezzo, 

gekenmerkt door een nadruk op formele rationaliteit (zoektocht naar orde, 

zekerheid en voorspelbaarheid), tussen de Renaissance (15e-16eE) en de 1960s.  

Postmoderniteit en postmodernisering behelzen de verwerping sinds de 1960s van 

deze moderne nadruk op formele rationaliteit → een terugkeer naar de open en 

tolerante Renaissancecultuur.  

SAMENVATTING INGLEHART  

Moderniteit en modernisering zijn uitvloeisels van de Verlichting (17e-18eE) met haar 

nadruk op formele rationaliteit (wetenschap, technologie en bureaucratie).  

Postmoderniteit en postmodernisering behelzen de verwerping sinds de 1960s van 

deze moderne nadruk op formele rationaliteit en de opkomst van vrijheid, tolerantie 

en diversiteit als nieuwe prioriteiten.  

DE RENAISSANCE (15E-16EE) 

= “Het einde van de donkere middeleeuwen” 

Net als de meeste historici beschouwt Bauman de Renaissance als een soort 

‘scharnierpunt’ tussen de donkere middeleeuwen en de moderne samenleving.  

De mens gaat zich beschouwen als God’s gelijke → opkomst van het humanisme (= 

een levensbeschouwing die mensen voorop stelt en uitgaat van de waarde van 

mensen. Het gaat over vraag hoe mensen een fijn en gelukkig leven kunnen leiden. 

Humanisten geloven niet in goden om hun leven te leiden en denken zelf na wat de 

beste keus is). 

→ Scherpe toename van zelfbewustzijn en scheppingsdrang; bloei van kunst en 

wetenschap. Vb.: enkele kunstenaars die toen opkwamen: da Vinci, Michelangelo, 

Shakespeare, etc.  

 

 

God zei hier niet tegen Adam: ‘Hey, trek 

eens aan mijn vinger.’. 

Hij zei: ‘Onderscheid je van de dieren.’. 
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De Renaissance bracht een cultureel klimaat van vrijheid, tolerantie en diversiteit.  

De wereld werd niet langer aanvaard ‘zoals hij nu eenmaal is’: intrede van het 

utopisch denken over de volmaakte samenleving.  

UTOPISCH DENKEN 

Utopische ideeën over een betere samenleving werden als in beginsel realiseerbaar 

beschouwd.  

Daarmee verschilde dergelijke utopische ideeën van middeleeuwse, escapistische 

sprookjes- en fantasiewerelden (Luilekkerland etc.)  

DE RENAISSANCE VOLGENS BAUMAN  

De Dertigjarige Oorlog (1618-1648), een bloedige Europese godsdienstoorlog, zette 

het open culturele klimaat van de Renaissance al snel onder druk, want stimuleerde 

drie samenhangende overtuigingen:  

1) Dat sociale orde niet ‘vanzelf’ ontstaat  

2) Dat mensen orde dus zelf actief tot stand zullen moeten brengen  

3) Dat zulks wetenschappelijk inzicht vereist in de aard van de mens en de 

werkelijkheid  

VAN RENAISSANCE NAAR VERLICHTING  

Ten tijde van de Verlichting (17e-18eE) worden twee dingen dan ook belangrijker 

binnen het utopisch denken:  

1) Het ontwerpen van samenlevingen die voor al het andere maatschappelijke 

orde garanderen.  

2) Rede en wetenschap als solide richtsnoer bij het ontwerpen van die 

samenlevingen.  

Thomas Hobbes 

• In een natuurtoestand slachten mensen elkaar af.  

• Het is daarom rationeel om een sociaal contract te sluiten en de absolute 

macht over te dragen aan de vorst.  

• Kortom: zonder sterke staat resteert slechts een oorlog van allen tegen allen.  

Ten tijde van Verlichting culmineerden de Renaissance-utopieën in moderne ideeën 

over ‘maakbaarheid van de samenleving’.  

→ Daarmee vormde de vroege Renaissance-utopieën een soort schakel tussen 

escapistische middeleeuwse dromen over overvloed en de met de Verlichting 

verbonden moderne politieke ideologieën.  
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MODERNITEIT VOLGENS BAUMAN: SOCIALE ORDE ALS MENSELIJKE OPDRACHT  

Drie kenmerken van moderniteit volgens Bauman:  

1) Een culturele overtuiging dat sociale orde niet zomaar ‘vanzelf’ ontstaat. 

2) Een wetenschappelijke zoektocht naar kennis die sociale orde mogelijk moet 

maken.  

3) Een politiek streven om de samenleving op die kennis te baseren (→ huwelijk 

tussen wetenschappelijke kennis en politieke macht).  

Sleutelcitaat in stuk Bauman:  

“The kind of society that, retrospectively, came to be called modern, emerged out 

of the discovery that human order is vulnerable, contingent and devoid of reliable 

foundations. That discovery was shocking. The response to the shock was a dream 

and an effort to make order solid, obligatory and reliably founded” 

“Awareness of the world’s contingency and the idea of order as the goal and the 

outcome of the practice of ordering were born together, as twins; perhaps even 

Siamese twins” 

Samengevat:  

• De orde is kwetsbaar en dat is schokkend  

• Reactie: orde tot stand brengen  

• Bewustzijn van contingentie  

VAN MODERNISERING NAAR POSTMODERNISERING  

Vanaf de late 1960s vindt volgens Bauman een omslag in de maatschappelijke 

ontwikkeling plaats: 

• Vanaf de late 1960’s maakt modernisering plaats voor postmodernisering.  

• Deze omslag behelst een toenemende verwerping van de moderne nadruk 

op formele rationaliteit → een terugkeer naar de open en tolerante 

Renaissance-cultuur die ten onder is gegaan aan de moderne zoektocht 

naar orde.  

Ook Inglehart ontwaart een omslag van modernisering naar postmodernisering 

vanaf de late 1960s:  

• Opmerkelijk: zijn verklaring hiervoor ontleent hij aan de vertrouwde 

moderniseringslogica zelf: ‘The process of economic development leads to 

two successive trajectories, modernization and postmodernization’ 

• De oorzaken boeien ons niet zo, de gevolgen en manifestaties daarentegen 

wel.  
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Inglehart over modernisering:  

“Industrialization (…) tends to bring increasing urbanization, growing occupational 

specialization, and higher levels of formal education in any society that undertakes it. 

These are the core elements of a trajectory that is generally called ‘Modernization’” 

Inglehart over postmodernisering:  

“The prevailing direction of development has changed in the last quarter century 

[sinds eind 1960s; DH], and this shift is so distinctive that, rather than continuing to use 

the term ‘Modernization’, we prefer to speak of ‘Postmodernization’” 

Ingleharts verklaring voor deze omslag:  

• Modernization (…) eventually reaches a point of diminishing returns.  

• Juist in rijke, verwetenschappelijkte en hoogtechnologische samenlevingen 

worden verdere investeringen in wetenschap en economische groei minder 

zinvol. 

• Daardoor verschuiven de culturele en politieke prioriteiten van ‘nog meer 

wetenschap, technologie en welvaart’ naar ‘meer vrijheid en welzijn’. 

De economische-industriële ontwikkeling van westerse samenlevingen 

(modernisering) heeft vanaf de 1960s volgens Inglehart dus paradoxale gevolgen:  

• Modernisering leidt ertoe dat zij zelf steeds minder een culturele en politieke 

prioriteit wordt: ‘modernisering wordt ondergraven door modernisering’. 

• Modernisering effent daarmee het pad voor de opkomst van nieuwe 

culturele en politieke prioriteiten.  

MODERNITEIT EN POSTMODERNITEIT  

Kenmerken van moderniteit volgens beiden: 

• Traditionele substantiële rationaliteit (religie en daarop gebaseerde moraal) 

wordt verworpen.  

• Moderne formele rationaliteit wordt omarmd (economische efficiëntie, 

bureaucratisch gezag, gezag van wetenschap en technologie)  

Kenmerken van postmoderniteit volgens beiden:  

• Traditionele substantiële rationaliteit (religie en daarop gebaseerde moraal) 

wordt verworpen.  

• Moderne formele rationaliteit wordt verworpen. 

• Postmoderne substantiële rationaliteit wordt omarmd (relativisme, individuele 

vrijheid en tolerantie).  
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POSTMODERNISERING  

Postmodernisering = het proces waarin de (moderne) nadruk op formele rationaliteit 

(zoektocht naar orde, zekerheid en voorspelbaarheid via de wetenschap, 

technologie en bureaucratie) plaatsmaakt voor een (postmoderne) substantiële 

rationaliteit die vrijheid, tolerantie en culturele diversiteit centraal stelt.  

MORELE EVALUATIES VAN MODERNISERING  

Verschil tussen Bauman en Inglehart: 

• Bauman: moderniteit en modernisering behelsden gevaarlijke en totalitaire 

projecten, maar worden sinds de 1960s gelukkig steeds vaker afgewezen.  

• Inglehart: moderniteit en modernisering hebben veel maatschappelijke 

vooruitgang gebracht, maar sinds de 1960s zijn er nieuwe culturele prioriteiten 

gekomen voor verdere vooruitgang.  

POSTMODERNE SOCIOLOGIE  

Bauman = een postmoderne socioloog.  

• Hij relativeert het gezag van de wetenschap, want meent dat de 

wetenschap niet kan bepalen wat de dingen ‘echt’ betekenen en dus ook 

niet kan bepalen wat ‘we’ moeten doen en moeten laten.  

• Hij meent dat moderne wetenschap in het verleden steeds een verdoken 

politieke rol heeft gespeeld, die meer onderdrukkend was dan bevrijdend.  

Nota bene:  

• Merk op dat Max Webers ideeën over onttovering preluderen op Baumans 

(postmoderne) relativering van het gezag van de wetenschap.  

• Zie 2 hoofdstukken verder over hoe het proces van postmodernisering de 

sociale wetenschappen zelf heeft veranderd.  
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DE TEGENCULTUUR VAN DE 1960S  

Literatuur: Martin & Roeland et al.  

MAX WEBER OVER RATIONALISERING 

Rationalisering = toenemende nadruk op formele rationaliteit.  

Formele rationaliteit = het inzetten van formele regels, procedures, structuren en 

systemen als middelen om gegeven doelen op de meest effectieve en efficiënte 

manier te bereiken.  

Toenemende nadruk op formele rationaliteit gaat ten koste van de ruimte voor 

substantiële rationaliteit.  

→ Onttovering ondergraaft bovendien de mogelijkheid om gezaghebbende / 

bindende uitspraken te doen over substantiële rationaliteit.  

MAX WEBER EN HET MODERNE CULTURELE ONBEHAGEN  

Rationalisering en onttovering leiden in Webers optiek tot cultureel onbehagen:  

• Gevoelens van onvrijheid  

• Gevoelens van zinloosheid  

 De zogenaamde ‘tegencultuur’ van de 1960s was een manifestatie van dit 

door Weber voorspelde culturele onbehagen.  

Webers analyse van dit moderne culturele onbehagen behelst bovendien een 

synthese van de analyses ervan door Karl Marx en Emile Durkheim:  

• Ondermijning van de menselijke vrijheid door rationalisering en 

bureaucratisering is wat Marx ‘vervreemding’ noemde: een teveel aan 

‘structurele’ institutionele overheersing en inkapseling. 

• Verlies aan betekenis door onttovering van de wereld is wat Durkheim 

‘anomie’ noemde: een tekort aan betekenis verschaffende ‘culturele’ 

inbedding.  

o Anomie = het niet kunnen benoemen van voorwerpen, een systeem 

zonder regels.  

 

DE TEGENCULTUUR: THEODORE ROSZAK ALS KROONGETUIGE 

Theodore Roszak - The making of a counter culture, reflections on the technocratic 

society and its youthful opposition. 

• Minstens evenzeer een tegencultureel pamflet als een onthechte analyse 

van de tegencultuur 

• Bestseller in die tijd.  
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De strekking van het boek:  

• Het ‘technocratisch systeem’ bedreigt de individuele vrijheid, de moralitit en 

de menselijkheid  

• ‘Het systeem’ is moreel leeg en inhoudsloos, het reduceert mensen tot 

raderen in een onbezielde machine en het manipuleert het bewustzijn 

teneinde slaafs conformisme te bewerkstelligen.  

DE TEGENCULTUUR EN DE TECHNOCRATIE  

De wetenschap heeft weliswaar religie en traditionele moraal ondergraven, maar 

heeft ‘technocratie’ in plaats van vrijheid gebracht:  

• “The relentless quest for efficiency, for order, for ever more extensive rational 

control” (Roszak, p. 21) 

• “‘The System’ tries to make us believe that we are ‘free’ and ‘happy’” 

(Roszak, p. 17) 

• Roszak verwerpt dus zowel traditionele substantiële rationaliteit (religie) als 

moderne formele rationaliteit! 

KARAKTERISERING VAN DE TEGENCULTUUR  

• Het ‘romantisch’ individualisme naar voren duwen  

• Mensen maken zich vrij van hun ‘ketenen’  

• Centraal binnen de tegencultuur stonden dus individuele vrijheid, 

zelfontplooiing en het opdoen van nieuwe ervaringen.  

OORZAKEN EN ACHTERGRONDEN VAN DE TEGENCULTUUR  

De tegencultuur was een manifestatie van het door Weber voorspelde moderne 

culturele onbehagen: 

• Een moderne, gerationaliseerde samenleving belemmert mensen om vrij te 

zijn, zichzelf te zijn, zichzelf als individu te ontplooien (Martin, p16-17) 

• … Omdat zo’n samenleving mensen via ver doorgevoerde arbeidsdeling en 

gespecialiseerde arbeidsrollen reduceert tot radertjes binnen formeel-

rationele systemen (Martin p16-17) 

Hoe kan de tegencultuur volgens Martin dus worden verklaard of begrepen?  

• Dit is eigenlijk een vraag die we nooit kunnen oplossen, we kunnen enkel 

gissen.  

• Als een substantieel-rationeel protest op basis van “an ideology of self-

fulfillment, spontaneity and experiential richness” (Martin, p18) 

• … tegen dominantie van formele rationaliteit, d.w.z. van “an ideology which 

places a high value on rationality, calculation and efficiency” (Martin, p17) 

• Een meer secundaire verklaring lijkt op die van Inglehart: de toegenomen 

welvaart leidde tot nieuwe culturele prioriteiten.  
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Martin, p23: 

“The sixties were able to ‘afford’ an expressive extravaganza because it seemed to 

most Western people in that decade that a never-ending economic expansion and 

rise in standards of living was one of the givens of life in industrialized societies” 

VAN TEGENCULTUUR NAAR CULTURELE HOOFDSTROOM  

Martin, p24: 

“The gist of my thesis is that the extravagant counterculture of the 1960s (…) drew 

attention to, and familiarized the wider society with, a range of expressive values, 

symbols and activities by showering them forth in their most extreme and dramatic 

form” 

Martin, p16: 

“If [the counter-culture] ever was truly a counterculture (…), it had certainly ceased 

to be so by the mid-1970s because its most characteristic methods and messages 

had been appropriated by mainstream culture” 

Martin, p23: 

“Much of what was counter-cultural in the 1960s is now an unnoticed and accepted 

part of the givens of the 1980s” 

De stelling dat de tegencultuur van de 1960s de nieuwe culturele hoofdstroom is 

geworden, wordt in de verdere hoofdstukken uitgewerkt voor populaire cultuur.  

ROMANTISCH ONBEHAGEN OVER MODERNITEIT  

De tegencultuur van de 1960s behelsde een scherpe heropleving van de Romantiek, 

die al sinds de 18eE de belangrijkste culturele reactie vormt op rationalisering en 

verwetenschappelijking (modernisering). 

De belangrijkste aanjager van de Romantiek was steeds de ervaring van de 

moderne sociale werkelijkheid als ‘onecht’, ‘onnatuurlijk’, ‘onderdrukkend’ en ‘onvrij’ 

Deze Romantiek is sinds de 1960s steeds verder verspreid geraakt in het westen 

(postmodernisering). 

Roeland et al. Behandelden de belangrijkste plaats binnen de hedendaagse 

populaire cultuur van 2 centrale kenmerken van de tegencultuur van de 1960s: 

• Systeemparanoia: overtuiging dat mensen niet ‘echt’ vrij zijn, maar worden 

gemanipuleerd en gehersenspoeld door ‘Het Systeem’.  

• Mythen: voorliefde voor niet-gerationaliseerde mythische werelden in een 

verbeeld verleden of een imaginaire toekomst.  
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DE ‘SYSTEEMPARANOIA’ VAN DE FRANKFURTER SCHULE  

De Frankfurter Schule = een Duitse sociologische en filosofische stroming in de 

hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20ste eeuw en zich 

bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie. 

 

Het neo-Marxistische werk van de Frankfurter Schule staat, net als de tegencultuur 

die haar adoreerde, bol van de ‘systeemparanoia’: 

• Het persoonlijke bewustzijn wordt gemanipuleerd door ‘Het Systeem’ en 

vrijheid en geluk zijn slechts illusies.  

• Voorbeelden van paranoïde noties: ‘Het Systeem’, ‘vals bewustzijn’, 

‘repressieve tolerantie’, ‘hersenspoeling’, ‘subliminale verleiding’. 

Marcuse’s boek ‘One-Dimensional Man’: kritiek op de creatie van ‘valse 

consumptieve behoeften’, bedoeld om de mensen tevreden te houden, in slaap te 

wiegen en zo het kapitalisme te vrijwaren van kritiek.  

Horkheimer & Adorno’s boek ‘Dialektik der Aufklärung’: kritiek op de ‘cultuurindustrie’ 

die via populaire massacultuur de massa’s dom en tevreden zou houden.  

“Mensen wordt wijs gemaakt dat zij vrij en gelukkig zijn” – Roszak. 

‘SYSTEEMPARANOIA’ IN DE POPULAIRE CULTUUR SINDS DE 1960S  

Roeland et a.: dergelijke ‘systeemparanoia’ is inmiddels al lang niet meer marginaal, 

tegencultureel of deviant, want doortrekt thans ironisch genoeg zelfs de populaire 

massacultuur..  

Vele boeken, films en televisieseries geven tegenwoordig uitdrukking aan het idee 

dat mensen worden gemanipuleerd door kwaadaardige krachten achter de 

schermen. Vb.: The Matrix, The Truman Show…  
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MYTHEN IN DE TEGENCULTUUR  

“De verbeelding aan de macht” 

“ Weg met de sociale werkelijkheid” 

“ Als de theorie niet strookt met de feiten, dan is dat jammer voor de feiten…” 

DE TEGENCULTURELE OBSESSIE MET MYTHEN EN FANTASY FICTION  

Tolkiens’s trilogie ‘Lord of the Rings’ → het favoriete boek van elke hippie.  

Tolkien’s mythische fantasiewereld uit Lord of the Rings contrasteert scherp met de 

moderne, gerationaliseerde samenleving:  

• Geen door formele rationaliteit gedomineerde, gerationaliseerde en 

onttoverde samenleving, maar juist een wereld vol magie, mysterie en 

mythische wezens.  

• Geen naar de achtergrond verdwijnen van substantiële rationaliteit, maar 

juist onophoudelijke strijd van het goede tegen het kwade.  

• In een essay schrijft Tolkien over de bedoelingen van zijn fantasy fictie: 

o Als een schrijver gedreven door het verlangen naar ontspanning aan 

‘de zelfopgelegde misère van modernisering en industrialisering’ 

o Goede fantasy biedt, net als religie, existentiële antwoorden, hoop en 

troost bij ongeluk en lijden.  

Tolkien’s fantasy fiction heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de thans 

zo populaire MMORPG’s: 

• Onvergelijkbaar met simpele computerspelletjes uit de 1980s (zoals Pacman): 

virtuele fantasiewerelden naast de ‘echte’ sociale werkelijkheid.  

• De populairste MMORPG’s zijn gebaseerd op fantasy en zijn véél populairder 

dan de zogenaamde first-person shooter games 

FANTASY FICTION VANDAAG DE DAG 

Fantasy fiction is sinds de jaren 1970 uitgegroeid tot een groot en stabiel onderdeel 

van de hedendaagse populaire cultuur:  
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POSTMODERNISERING SINDS DE TEGENCULTUUR VAN DE 1960S  

De tegencultuur van de 1960s stond aan de basis van een postmoderne cultuur, die 

sindsdien alleen maar verder verspreid is geraakt: 

• Postmodernisering, negatief gedefinieerd: erosie van het gezag van niet 

alleen religie en geloof, maar ook wetenschap en formele rationaliteit.  

• Postmodernisering, positief gedefinieerd: toename van het belang van: 

o Mythen en verbeelding  

o Persoonlijke ervaring  

o Authenticiteit (echtheid en natuurlijkheid)  

Het proces van postmodernisering sinds de 1960s impliceert nieuwe, romantische 

antwoorden op 3 fundamentele vragen: 

• Ontologie: wat is de aard van de sociale werkelijkheid? 

• Epistemologie: hoe komt men tot waarheid? 

• Soteriologie: hoe is verlossing van het lijden mogelijk?  

De postmoderne / romantische antwoorden:  

• Ontologie: “De bestaande sociale werkelijkheid is onderdrukkend en onvrij  

→ mythische en verbeelde sociale werkelijkheden zijn belangrijker dan de 

reëel bestaande (de verbeelding moet aan de macht).” 

• Epistemologie: “Geloof (religie) en rede (wetenschap) zijn geen van beide 

geldige wegen naar waarheid, want ze suggereren allebei ten onrechte dat 

er 1, voor iedereen bindende, waarheid bestaat → alleen de eigen ervaring 

kan bepalen wat ‘waar’ is” (iedereen kan dus een andere waarheid hebben) 

• Soteriologie: “Men moet zich niet slaafs onderschikken aan traditionele 

substantieel-rationele of moderne formeel-rationele kaders → alleen een 

consequente keuze voor authenticiteit (echtheid, natuurlijkheid, non-

conformisme, originaliteit…) maakt verlossing van het lijden mogelijk.  
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POSTMODERNISERING 1: WETENSCHAP  

Literatuur: Roseke & Aupers 

AFNEMEND GEZAG VAN DE WETENSCHAP  

Vergelijking met de vorige 2 hoofdstukken: postmoderniteit behelst de dubbele 

verwerping van traditionele moraliteit en religie enerzijds en moderne formele 

rationaliteit anderzijds. 

Postmodernisering behelst daarmee mede een afnemend gezag van de 

wetenschap: verwerping van de moderne (positivistische) notie dat formeel-

rationele wetenschappelijke kennis (‘wat echt waar is’) belangrijker is dan cultuur  

(= ‘wat “gewone” mensen geloven, vinden en menen te weten)  

POSTMODERNISERING VANAF DE 1960S 

Binnen de sociologie zelf (en ruimer: binnen de sociale wetenschappen) neemt het 

gezag van de wetenschap af.  

→ Te behandelen a.d.h.v. Loseke’s pleidooi voor een niet-positivistische benadering 

van sociale problemen. 

Ook in de samenleving als geheel neemt het gezag van de wetenschap af. 

→ Te behandelen aan de hand van Aupers’ analyse van hedendaagse 

complottheorieën.  

DUBBELE STELLINGNAME VAN LOSEKE  

1) Formeel-rationele wetenschappelijke kennis is niet superieur aan wat 

‘gewone’ mensen geloven, vinden en menen te weten.  

2) Nodig is daarom een niet-positivistische benadering van sociale problemen 

die cultuur (= de betekenissen die ‘gewone’ mensen toekennen aan de 

sociale werkelijkheid) serieus neemt. 

Een tamelijk willekeurige opsomming van sociale problemen… 
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WAT ZIJN SOCIALE PROBLEMEN?  

Algemeen aanvaarde definitie:  

Sociale problemen = condities waarvan we geloven dat ze problematisch zijn, veel 

voorkomend, veranderd kunnen worden en veranderd moeten worden!  

Kenmerken van sociale problemen zijn dus: 

• Gezien als onwenselijk  

• Gezien als veel voorkomend (veel ‘getroffenen’) 

• Gezien als door menselijk ingrijpen te bestrijden  

• Gezien als nopend tot beleidsmaatregelen  

 

• Sociale problemen zijn niet strikt ‘objectief’: iets ‘is’ niet simpelweg een sociaal 

probleem, maar wordt al dan niet als een sociaal probleem gedefinieerd. 

• Sociale problemen zijn vaak omstreden: vaak bestaat een overeenstemming 

over: 

1) Of iets een sociaal probleem is, en zo ja  

2) Waarom dan eigenlijk precies. 

 Sociale problemen zijn dus context-afhankelijk: afhankelijk van de context 

wordt een zelfde maatschappelijk verschijnsel al dan niet als een sociaal 

probleem beschouwd.  

Variatie naar tijd: soms is een bepaalde zaak vroeger wel/geen probleem en dan nu 

niet meer of juist wel. Vb.: vroeger was homoseksualiteit een probleem, nu is 

homofobie een probleem (West-Europa). 

Variatie naar plaats: ‘alcoholconsumptie’ is in veel islamitische landen een sociaal 

probleem en hoofdbedekking door vrouwen juist niet, terwijl dat in hedendaags 

West-Europa eerder andersom is. 

Enerzijds zijn sociale problemen subjectieve betekenisverleningen: objectieve 

maatschappelijke omstandigheden worden gedefinieerd als onwenselijk en als door 

menselijk ingrijpen verbeterbaar.  

Anderzijds zijn sociale problemen deze objectieve maatschappelijke 

omstandigheden zelf.  
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TWEE SOCIOLOGISCHE BENADERINGEN  

Elk van beide aspecten staat centraal in een specifieke sociologische benadering 

van sociale problemen: 

1) ‘Objectivistische’ benadering (positivisme): sociale problemen worden 

opgevat als ‘objectieve’ omstandigheden en daardoor getroffen personen. 

→ Het gaat hier dus niet om de door mensen toegekende betekeniisen, maar 

om objectieve indicatoren:  

o Hoe vaak komt het probleem voor? 

o Waar / bij wie komt het probleem vooral voor?  

o Waardoor wordt het probleem veroorzaakt?   

2) ‘Subjectivistische’ benadering (constructivisme, cultuursociologie): sociale 

problemen worden opgevat als ‘subjectieve’ aan de sociale werkelijkheid 

toegekende betekenissen (= de benadering die Loseke in haar boek bepleit). 

o Welke groepen vinden verschijnsel X om welke redenen een sociaal 

probleem?  

o Welke groepen/bewegingen hebben zich ingespannen om verschijnsel 

X als probleem erkend te krijgen en (hoe) hebben zij anderen weten te 

overtuigen van hun opvattingen?  

‘Objectivistische’ en ‘subjectivistische’ benaderingen van sociale problemen zijn niet 

tot elkaar te herleiden en bezien elkaar met argwaan.  

→ De subjectivistische benadering leidt door tot veronachtzaming van (personen in) 

objectieve omstandigheden in extremis tot onderzoek naar bizarre hersenspinsels, 

bv.: onderzoek naar het als sociaal probleem construeren van ontvoeringen door 

UFO’s of complotten die staat en wetenschap zouden smeden tegen burgers 

(Aupers). 

→ De objectivistische benadering leidt door tot de veronachtzaming van 

betekenistoekenning in extremis tot sciëntisme ( = de wetenschap weet het beter 

dan de leek). 

• Sciëntistische notie van ‘latent probleem’: Het probleem bestaat ‘echt’ maar 

de mensen zien het niet.  

• Sciëntistische notie van ‘schijnprobleem’: Mensen maken zich druk over een 

niet-bestaand probleem.  

SOCIALE PROBLEMEN TUSSEN FORMELE EN SUBSTANT IËLE RATIONALITEIT  

Objectivistische benaderingen van sociale problemen stellen formele rationaliteit 

centraal: ze veronderstellen dat het sociale verschijnsel in kwestie een sociaal 

probleem ‘is’ en onderzoeken vervolgens hoe vaak, waar, wie, oorzaken, etc.  

Subjectivistische benaderingen van sociale problemen stellen substantiële 

rationaliteit centraal: ze onderzoeken niet het sociale verschijnsel in kwestie maar wie 

het waarom een sociaal probleem vinden.  
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HET GEZAG IN DE WETENSCHAP IN OBJECTIVISME EN SUBJECTIVISME  

De objectivistische benadering (positivisme) trekt een scherpere grens tussen 

wetenschap en cultuur dan de subjectivistische (constructivisme, cultuursociologie): 

• Rationele wetenschappers → irrationele leken  

• Kennis → cultuur  

 De objectivistische benadering kent aan de wetenschap dus meer gezag toe 

dan de subjectivistische: wetenschappelijke kennis is superieur aan cultuur en 

moet daarom ook serieuzer genomen worden.  

August Comte  

= naamgever van de sociologie, grondlegger van het positivisme en zelfbenoemd 

‘hogepriester’ van de ‘religie van de mensheid’.  

→ Hij meende dat de sociologie als seculiere bron van de moraal, de religie kon en 

moest vervangen en meende dus dat wetenschappelijke kennis superieur is aan 

cultuur en deze zou moeten vervangen.  

Max Weber 

Wetenschap kan wel magie vervangen als instrumentele praktijk, nl. door de 

toepassing van kennis in de vorm van technologie (formele rationaliteit) maar 

wetenschap kan niet religie vervangen als bron van moraal en ethiek (substantiële 

rationaliteit).  

Onttovering ondergraaft naast religie ook de mogelijkheid om op wetenschappelijke 

gronden te bepalen wat moreel gezien ‘goed’ of ‘slecht’ is.  

POSTMODERNISERING EN AFNEMEND GEZAG VAN DE WETENSCHAP: 1960S  

Kritiek op positivistische sociologie (vanaf 1960s): 

1) Onvoldoende wetenschappelijk: zij vermengt wetenschappelijke formele 

rationaliteit met morele substantiële rationaliteit door impliciet te steunen op 

common sense noties over wat ‘problematisch’ is. 

2) Moreel aanvechtbaar: zij stelt ‘cultuur’ voor als inferieur aan 

‘wetenschappelijke kennis’ en neemt daarmee de ideeën van ‘leken’ 

onvoldoende serieus. 

Klacht in beide gevallen: positivistische sociologie is niet ‘neutreel’, maar steeds 

verbonden met politiek. 

Vanaf de 1960s neemt het gezag van de wetenschap binnen de sociologie zelf af: 

objectivistische (= positivistische) benaderingen komen onder vuur te liggen en 

subjectivistische (vb.: constructivisme) winnen aan populariteit. 

Deze verandering is onderdeel van een proces van postmodernisering, waarin naast 

traditionele moraliteit en religie ook moderne formele rationaliteit wordt verworpen, 

inbegrepen het gezag van de wetenschap zelf.   
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GEVOLGEN VAN DEZE KRITIEK  

Subjectivistische benaderingen winnen aan populariteit: de door mensen 

toegekende betekenissen worden serieuzer genomen en komen centraal te staan in 

onderzoek.  

Subjectivistische benaderingen breken met de wetenschappelijke pretentie te 

kunnen ‘ontdekken’ wat ‘echt’ waar is en richting zich in plaats daarvan op wat 

mensen geloven dat waar is c.q. op de betekenissen die zij toekennen aan hun 

wereld.  

POSTMODERNE COMPLOTTHEORIEËN: AFNEMEND GEZAG VAN DE WETENSCHAP  

Sinds de 1960s is ook in de bredere samenleving het gezag van de wetenschap 

afgenomen: afgenomen vertrouwen dat de wetenschap strikt formeel-rationeel en 

dus ‘neutraal’ en ‘objectief’ is.  

Veelzeggende manifestatie: de wildgroep aan complottheorieën, die de notie van 

‘objectieve wetenschap’ bebouwen als een dekmantel voor legitimering, misleiding 

en manipulatie (Aupers). 

Traditionele complottheorieën: buitenstaanders spannen samen tegen ons.  

Vb.: De communisten, de Joden, Vrijmetselaars … 

→ Postmoderne complottheorieën (vanaf 1960s): onze eigen moderne instituties 

spannen samen tegen ons, vaak samen met internationale organisaties en 

netwerken en/of zelfs buitenaardse intelligenties. 

Vb.: staat en politiek, bedrijfsleven, wetenschap 

Vb.: 9/11 was inside job, maanlanding is niet echt, alziend oog (Illuminatie)  

Bekendste complottheoreticus: David Icke → Gelooft dat politici reptielen zijn en 

levert ‘bewijzen’ dat ze soms shapeshiften op tv.  

Postmoderne complottheorieën verwerpen de notie dat wetenschap ‘neutraal’ en 

‘objectief’ is: 

• De wetenschap misleidt en manipuleert burgers in het belang van de staat, 

bedrijfsleven, en/of internationale organisaties en netwerken. 

• De medische wetenschap dient niet de gezondheid maar de belangen van 

de farmaceutische industrie. 

• De sociale wetenschappen werken samen met politiek links aan de 

islamisering van Europa. 
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ARTIKEL AUPERS 

Over dergelijke complottheorieën moet je als socioloog en onderzoeker zeker niet 

moraliseren (abnormaal, irrationeel, gevaarlijk, etc.).  

Je moet ze gewoon bestuderen als cultuur: hoe ze eruit zien, waar ze vandaan 

komen en welke maatschappelijke gevolgen ze hebben. Aupers hanteert hier dus 

een ‘subjectivistische’ benadering → hij bestudeert complottheorieën als 

toegekende betekenissen (of ze ‘waar’ zijn, is geen kwestie!)  

Deze postmoderne complottheorieën zijn min of meer ‘logische’ uitkomsten van 

processen van ‘modernisering’, zoals ‘postmodernisering’ in meer algemene zin dat 

ook is.  

In onze terminologie: het zijn manifestaties van ‘postmodernisering’ sinds de 1960s, 

meer specifiek van de afname van het gezag van de wetenschap.  

OORZAKEN VAN DE OPKOMST VAN POSTMODERNE COMPLOTTHEORIEËN (AUPERS)  

1) Toegenomen epistemologische onzekerheid: wat is waar en wat is onwaar? 

(postmodernisering: notie van ‘objectieve’ kennis wordt problematisch) 

2) Toegenomen ontologische onzekerheid: wat is echt en wat is onecht? 

(postmodernisering: de gerationaliseerde moderne instituties zijn niet ‘echt’ en 

‘natuurlijk’ en moeten daarom veranderen)  

3) De vorige 2 oorzaken leiden tenslotte samen tot existentiële onzekerheid 

waardoor mensen vatbaar worden voor postmoderne complottheorieën. 

 Deze complottheorieën zijn nieuwe betekenis verlenende verhalen die een 

alternatief vormen voor zowel religie als wetenschap, die allebei aan gezag 

inboeten.  
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