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MINICOLLEGE: KLEINE SOCIOLOGIE VAN DE CORONACRISIS  

INLEIDING  

Doel: kennismaking met sociologisch perspectief  

→ Pandemie legt ongelijkheid nog meer bloot in onze 

maatschappij.  

= sociale verlichting  

Belangrijk: de oorzaak komt ‘van buitenaf’, het virus valt 

de samenleving binnen!  

= afhankelijkheid van de maatschappij van haar ‘natuurlijke’ omgeving.  

3 stappen in het betoog: 

1) Oorsprong pandemie: ‘de wereldmaatschappij’ → globalisering  

2) Directe sociale effecten: sociale ongelijkheid  

3) Beleid: de moeilijkheid van sociale hérordening + onbedoelde gevolgen 

STAP 1: DE OORSPRONG  

‘wij’ = onderlinge afhankelijkheden (individuen, groepen, organisaties)  

Vb.: mensen die aula poetsen, die de microfoon gemaakt hebben, onderdelen,…  

→ Dus: om les te geven is er afhankelijkheid van mensen die hun job doen in Zuid-Afrika 

Globalisering = steeds meer ver afgelegen plaatsen raken met elkaar verweven / 

vernetwerkt sinds jaren ’90. 

→ ‘wij’ leven in tendentie in een wereldmaatschappij, MAAR de bestrijding van de Corona-

crisis gebeurt in de eerste plaats binnen nationale maatschappijen.  

STAP 2: DIRECTE SOCIALE EFFECTEN  

Binnen samenleving is er sociale ongelijkheid  

→ Sterk verband tussen inkomen en besmetting.  

(lager inkomen is hogere kans op besmetting) 

= corona-ongelijkheid  

“Wie het al moeilijk had, heeft het nog moeilijker gekregen…” 

→ Objectieve sociale ongelijkheid (komt nog terug) 

→ 3 grote vormen van ongelijkheid: klasse, gender en etnisch 

Redenen van Corona-ongelijkheid:  

• Demografische dichtheid (weinig plaats → dichter op elkaar)  

• Tewerkstelling in laag gewaardeerde contactberoepen vb.: kassamedewerker 

• Hoge sociale cohesie: familiaal (en religieus vb.: islam) → elkaar steunen 

Corona-ongelijkheid: directe gevolgen:  

• Hoge bestaansonzekerheid of zelfs armoede  

→ Sluiting of technische werkloosheid voor kortgeschoolden vb.: Horeca  

• Hooggeschoolden vb.: eventsector (ingenieurs) MAAR zijn vaak zelfstandigen DUS 

technisch werkloos. 
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STAP 3: BELEID  

DE MOEILIJKHEID VAN SOCIALE HERORDENING  

De noodzaak van een snelle ingang van nieuwe normen (mondmasker, 1,5m,…) = nieuwe 

verwachtingen = basismechanisme ordelijk sociaal verkeer.  

→ De nieuwe verwachtingen druisen in tegen bestaande verwachtingen (persoonlijke 

omgang, vb.: fysieke begroeting) 

→ Het voldoen aan verwachtingen vereist zelfdwang of ‘drift- en affectcontrole’ – hier: vooral 

zelfcontrole van zeg maar ‘sociale neigingen’ in de persoonlijke sfeer. 

→ Normen of verwachtingen + zelfdwang worden vooral op jonge leeftijd aangeleerd en 

verdichten tot gewoonten = socialisatie  

Nieuwe gewoonten aanleren: re-socialisatie die tijd vraagt. 

We leven in een geïndividualiseerde samenleving → We hebben meer keuzevrijheid dan bv. 

50 jaar geleden. Vb.: Trouwen, samenwonen, LAT-relatie FWB, …  

Individualisering verschilt wel van egoïsme! 

• Nog altijd breed gedeelde waarden, zoals de binnen de coronacrisis cruciale 

waarde van gezondheid 

• Individualisering versterkte ‘moreel individualisme’ = respect voor ieders individualiteit 

(basisrespect voor elke mens)  

Coronabeleid beroept zich én op onderlinge afhankelijkheid voor gezondheid (solidariteit), 

én moreel individualisme (burgerzin)!  

ONBEDOELDE GEVOLGEN  

De versterking van de sociale ongelijkheid zie je ook vooral in het onderwijs door de kloof in 

digitaal en onderwijskapitaal tussen inkomensgroepen (‘klassen’).  

MAAR onze is dubbel gedifferentieerd:  

• Verticale sociale differentiatie = verschillen tussen ongelijk ‘gestapelde lagen’ zoals 

inkomensgroepen (klassen)  

• Horizontale sociale differentiatie = verschillen tussen maatschappelijk gelijke of 

evenwaardige sferen als politiek, ‘gezin’, wetenschap, onderwijs, media…  

Dubbele vorm van de-differentiatie:  

• Algemeen: politiek en wetenschap → zorgt voor wrijving: legitimatie door 

democratische macht vs. legitimatie door ‘waarheid’  

• Specifiek: Lockdown → meer thuiswerk + school thuis + gezinsleven  

→ Sociale stress omdat wij zijn ingesteld op verschillende sociale sferen en nu vallen 

de grenzen weg.  

Wij zijn via socialisatie ingesteld op horizontale differentiatie = functionele differentiatie  

= uiteenvallen van de samenleving in diverse sferen met uiteenlopende taken of functies.  
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H1: HET SOCIOLOGISCH PERSPECTIEF  

HET SOCIALE EN SOCIOLOGIE  

Sociologie = niet dé superieure wetenschap.  

→ De sociologie deelt met andere sociale wetenschappen haar materieel object (of 

studieobject)… MAAR heeft een eigen benaderingswijze of formeel object = het sociologisch 

perspectief. 

Sociologische bril: aandacht voor relaties + onderlinge afhankelijkheden vb.: prof – student 

(leerstof overbrengen – aandacht luisteren)  

→ Samenleving = bindingen / afhankelijkheden  

4 grote vragen in ‘het sociale’: 

1) Hoe is sociale orde mogelijk?  

→ Orde in diversiteit?  

→ Start college   

2) Hoe beïnvloedt ‘het sociale’ het individuele leven?  

→ Invloed echtscheiding op welbevinden en schoolprestaties van adolescenten  

→ Uiteenlopende onderwijskansen naargelang sociale afkomst  

3) In wat voor samenleving leven wij thans en waar gaan we naar toe?  

→ Meer europeanisering?  

→ Meer globalisering en individualisering?  

4) Hoe komen we tot een algemene en empirische of feitelijke onderbouwde kennis van 

het sociale?  

→ Kwantitatief onderzoek: nadruk op ‘harde data’ (cijfers) en representativiteit  

(Enquête-onderzoek)  

→ Kwalitatief onderzoek: gaat ‘in de diepte’ en streeft naar ‘levensechtheid’ 

(Participerende observatie & diepte-interviews)  

Wij gaan ons focussen op de eerste 3 vragen.   

Vraag 4 = methodologie + statistiek + initiatie   

Ook nadruk op sociale problemen → samenleving. 

• Sociologische driehoek (rechts) 

o Sociale sturing of beleid   

→ Stel negatieve besluiten uit onderzoek   

→ advies politici  

o Theorie: hypothesen, vermoedens  

Vb.: Corona: wie het al slecht heeft,   

krijgt het nu nog slechter  

o Empirisch onderzoek 

→ Wisselwerking tussen de laatste 2 
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DOELSTELLINGEN  

1) Kennismaken met een reeks sociologische basisbegrippen en -inzichten  

→ Sociale klasse, macht, sociale rol, cultuur… 

2) Kennismaken met 3 grote manieren van kijken naar het samenleven 

→ Individugericht  

→ Groepsgericht  

→ Conflictgericht  

 The same is different: soms kent een begrip meerdere betekenissen 

OVER SOCIALE RELATIES, BINDINGEN EN VERBANDEN  

Sociaal is hier niet in de zin van een sociaal persoon.  

Sociaal = moreel neutraal.  

Het sociale = sociale relaties, verhoudingen of betrekkingen, maar die worden gedurig actief 

gemaakt via sociale handelingen die naar elkaar verwijzen én met elkaar verweven raken.  

Sociale handeling = als de handeling op een ander is georiënteerd.  

We hebben dus te maken met 3 elementen:  

1) 2 of meer actoren = individuele of collectieve ‘eenheden’ met een zeker 

handelingsvermogen, in brede zin 

2) Sociaal handelen (definitie hierboven) 

3) Een sociale relatie, verhouding of betrekking waarin sociale handelingen met elkaar 

verweven raken omwille van de oriëntatie van de actoren op elkaar  

Vandaar: samenhandelen. → Max Weber (vader van sociologie)  

De basiskenmerken van samenhandelen:  

• Zelfreferentialiteit: binnen een proces van samenhandelen refereert ieder nieuw 

element aan eenzelfde soort element.  

→ Als ik iets doe reageer ik daarna weer op uw reactie daarop. Actie-reactie. 

→ Relatie = proces dat zich afspeelt in de tijd. 

→ Politieke binding (E.U.), Cognitieve bindingen (kennis centraal), Economische 

bindingen (broodje kopen), Persoonlijke band 

• Temporele dynamiek of procesmatigheid: voortdurend nieuwe handelingen of 

‘sociale verandering’ 

• Relatieve openheid of onvoorspelbaarheid (relaties kunnen saai en voorspelbaar 

worden MAAR het onverwachte kan ineens gebeuren) 

• Minimum aan bewuste of psychische betrokkenheid, ook om het eigen handelen te 

blijven sturen.  

Reflexieve monitoring van handelen (bedachtzaam monitoren) → A. Giddens 

Stap 2: in vele relaties hebben de betrokken actoren elkaar nodig = 

afhankelijkheidsverhoudingen of sociale bindingen.  

Vb.: docent-student, dokter-patiënt, koper-verkoper… en de relaties tussen collectieve 

actoren als bedrijven of staten 
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Een sociaal verband als een ziekenhuis of een bedrijf 

• Is een samenhangend geheel van bindingen 

• Bezit een zekere duurzaamheid in de tijd  

• Heeft observeerbare grenzen 

Een ego = een multisociaal wezen.  

→ Ego zit in vele afhankelijkheidsrelaties of bindingen, en krijgt ook te maken met vele sociale 

verbanden: onderwijs, economie, media… 

VAN VERALGEMEENDE AFHANKELIJKHEID NAAR WERELDSAMENLEVING  

Observatie 1: in een moderne maatschappij zijn we  

• Van weinigen heel sterk afhankelijk (affectief) → weinig affectieve/persoonlijke 

bindingen. Binnen die banden zijn we wel sterk van mensen afhankelijk. 

• Door de hoge mate van arbeidsdeling van vele gespecialiseerde 

beroepsbeoefenaren een beetje afhankelijk (wat mee een vrijheidsgevoelen 

genereert) = veralgemeende of gegeneraliseerde afhankelijkheid  

Observatie 2: sociale bindingen en verbanden liggen vaak ingebed in lange, vaak 

grensoverschrijdende kettingen van afhankelijkheden = sociale netwerken.  

→ Trui met ‘Made in China’ heeft een verre afstand moeten afleggen om hier te geraken. 

Kennis over sociologie komt ook uit alle delen van de wereld. Het is dus een lange ketting 

van afhankelijkheid → deze sociale netwerken zijn niet hetzelfde als de sociale media 

netwerken.  

Cognitieve, economische, politieke en affectieve netwerken 

• Wetenschap, religie 

• Mondiale markten 

• E.U. 

• Vriendschapsnetwerken 

Gevaar van verdinglijking of reïficatie (res = ding) bij het spreken over dynamische 

netwerken:  

• Dé economie, dé politiek, dé media, dé E.U.  

• Nadeel: we zien geen samenhandelen meer maar een autonoom object met een 

eigenstandige werkzaamheid.  

Verdingelijking = de mensen vergeten.  

De maatschappij = het momentane, continu veranderende geheel van ALLE sociale relaties, 

bindingen, verbanden en netwerken.  

→ Meestal gedacht met territoriale en vaak ook politieke grenzen = nationale of regionale 

samenleving als België resp. Vlaanderen.  

Maar: vele verbanden (als TNO’s) en netwerken zijn nationaal noch regionaal maar: 

• Internationaal: tussen staten  

• Transnationaal: bovenstatelijk  

• Transcontinentaal: 2 of meer continenten omvattend… 
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Mondialisering of globalisering = de tendentie dat vele netwerken nu mondiaal zijn.  

• Meer sociale relaties en bindingen tussen geografisch verafgelegen actoren  

• Meer sociale verbanden en netwerken met een transnationaal, -continentaal of zelfs 

mondiaal karakter 

Vandaar de wereldmaatschappij  

• Met haar kenmerkende mondiale ongelijkheid  

• … en een groeiend mondiaal of wereldbewustzijn 

Maar geen wereldregering → Kosmopolitisme  

SOCIOLOGISCHE VERBEELDINGSKRACHT  

Sociologisch denken is relationeel denken = ‘het sociale’ denken in termen van sociale 

relaties, bindingen en netwerken  

 

 

Het egocentrische maatschappijbeeld (Nobert Elias) = blik naar de anderen toe (en 

afhankelijk van anderen) vanuit ONSZELF in het centrum.  

 

Je ontsnapt niet aan afhankelijkheid, ook al zie je het niet = sociale blindheid.  

Tegenover het dominante egocentrische maatschappijbeeld werkt het sociologisch 

perspectief regelmatig de-familiariserend.  

→ Liefde is sociaal NIET blind: sociale homogamie (inkomensgroepen, diploma…) 

→ Kunst is NIET louter individuele zelfexpressie (socialistische aanhalingstekens) (pop band= 

joint product = resultaat van samenhandelen)  

Niemand kan 100% afhankelijk zijn. Zelfs als je een kluizenaar bent in het bos met een eigen 

oventje om brood te bakken moet die oven ergens vandaan komen, en die tools, en het 

plan in je hoofd om een oven te maken… 

 

Ego

Vrienden, 
ouders 

Bekenden 

Professioneel 
(docenten)

De bakker, 
kassamevrouw, 
etc. 

Hoe verder de cirkel, hoe 

verder afgelegen  

→ Hoe minder frequent 

het contact  

→ Hoe minder u ziet dat u 

afhankelijk bent  
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De sociologische verbeeldingskracht (brede zin) = zichzelf kunnen zien als knooppunt van én 

in talloze sociale bindingen, verbanden of netwerken  

→ Die het eigen denken en handelen beïnvloede… 

→ … zowel positief en negatief: kansen en hinderpalen 

Sociologische verbeeldingskracht (strikte zin) = individuele moeilijkheden kunnen zien als 

samenhangend met sociale problemen.  

Vb.: zelfdoding (zie later: Durkheim over zelfmoord)  

Sociologische verbeeldingskracht → C. Wright Mills 

3 stamvaders van de sociologie:  

1) Max Weber = grondlegger sociologie  

2) Karl Marx = 2e grondlegger 

3) Emile Durkheim = 3e grondlegger (zelfmoord is een sociaal probleem → Le Suicide) 

Sociologische verbeeldingskracht ‘depersonaliseert’ problemen  

• Individuele moeilijkheden hebben sociale oorzaken… 

• …. En worden dus gedeeld  

Speelt wanneer iets als een publiek (media) of politiek issue wordt aangekaart.  

→ Het persoonlijke is politiek 

Vb.: feminisme  

→ 1e golf: vroeger moest de vrouw altijd een chaperon hebben als ze in publieke ruimtes 

kwamen. In Engeland gingen vrouwen zich verenigen “wij gaan studeren” en dit werd niet 

goed onthaald.  

→ 2e gold (nu): eind jaren ’60, begin ’70 begonnen. Draaide niet primair om de rechten van 

het publieke leven. Centraal: onderdrukking van vrouwen in privéleven → Seksuele 

onderdrukking #MeToo → Nog lang niet voltooid.  

Het probleem van burn-outs de laatste jaren = zogezegd een psychisch probleem.  

→ Sociologen zeggen ‘how, misschien is er een fout in ons systeem’ 

Dus depersonalisering van problemen vs. individualiserende benadering van problemen, wat 

kan resulteren in ‘victim blaming’ 

Vb.: verkrachting van vrouwen → niet serieus genomen of victim blaming “ja waarom kleed 

je je dan ook zo bloot”.  

Vb.: Sexting → ‘zelf gezocht’ 

Vb.: pestgedrag → Hij reageerde niet, zei niks, hij is te gevoelig… 
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SOCIOLOGIE EN SOCIAAL ENGAGEMENT  

Sociologische verbeeldingskracht is niet principieel ‘progressieve opstelling’.  

→ Duiden is niet hetzelfde als goedpraten  

→ Hoe duid je de sociale context?  

Principe van waarderingsvrijheid: feiten → waarden  

→ Vb.: empirische vaststelling sociale ongelijkheid is niet hetzelfde als negatieve waardering  

→ wel: neutraal onderzoek doen vanuit bredere waardebetrokkenheid  

Kritische of geëngageerde sociologie: 

• Zachte versie: expliciet de kant van ‘de minder machtigen’ kiezen en hun visie 

weergeven – wat nog altijd te rijmen valt met waarderingsvrijheid. 

• Harde versie: standpunttheorie = je stelt je consequent op het standpunt van ‘de 

onderdrukte groep’ 

o Alleen zij heeft een ware kennis van haar ‘onderdrukt zijn’ 

o Alleen zo draag je bij tot haar emancipatie  

• De meeste (Europese) sociologen combineren het principe van waarderingsvrijheid 

met ‘sociaal reformisme’ en beleidsgerichtheid.  

In Latijns-Amerika zijn er meer geëngageerde sociologen dan in Westerse landen.  

Probleem van de probleemsociologie: het is heel selectief want beleidsmakers ‘beslissen’ 

over problemen. Dus: gedefinieerd in politiek en/of belicht door media = sociaal probleem 

(wordt zo gepromoveerd)  

GOEDE BEDOELINGEN IN HUN ONBEDOELDE GEVOLGEN 

Empirische sociologische kennis → kennis van oorzaken van sociale problemen → effectieve 

remedies. Vb.: gebrekkige doorstroming ‘allochtonen’ naar hoger onderwijs.  

Meerdere factoren: slechte vooropleiding (minder talenkennis), niet aansluiten school- en 

thuismilieu (vb.: geen bureau, geen huiswerkhulp…), lage motivatie en attitude → 

overschatting. 

Globale aanpak nodig → verschillende actoren van beleidsniveaus  

 



Samenvatting – Sociologie 

9 

 

De moeilijkheid: overheid die tussenkomt in de private sfeer?  

Vb.: verplichte anticonceptie voor vrouwen in drugsmilieu, etc. → vrouwen die niet voor kind 

zullen kunnen zorgen ➔ dit kan niet zomaar.  

Bovendien: de mogelijkheid van onbedoelde gevolgen = door de betrokken actor 

(beleidsmaker) niet geïntendeerde + vaak ongewenste gevolgen van zijn of haar 

goedbedoelde handelen  

• Mogelijk (!). vb.: meer en betere leerhulp voor ‘allochtonen’ op bepaalde scholen 

verandert die nog meer in ‘concentratiescholen’ 

• Vgl. segregatie-effect sociale woningbouw  

• Andere bekende voorbeelden: de zgn. werkloosheidsval, negatief effect 

woonbonus, meer vrachtwagens in dorpen door kilometerheffing, etc. 

→ Werkloosheidsval: minimum loon = OK, want werken = zorgen voor kinderopvang 

(duur) 

Reden: openheid van sociaal handelen.  

 Onvoorspelbare ‘sociale reactiviteit’ 

 

Soms zijn onbedoelde gevolgen het omgekeerde dan wat werd bedoeld = perverse 

effecten. 

• Vb.: meer wegen om fileprobleem op te lossen leiden tot nog meer files… 

• Ook: het zgn. Mattheüseffect bij onderwijs- en cultuursubsidies  

Mattheüseffect = wie al veel heeft, zal nog meer krijgen. Wie al weinig heeft, zal nog minder 

hebben. Vb.: democratisering van gesubsidieerde toegang tot cultuuraanbod → opera kost 

nu minder maar i.p.v. de middenklasse is er nu nog meer van de hoge klasse aanwezig.  

→ Vb2.: subsidiëring van het onderwijs: eerst ongeveer 12 000 euro per student, maar nu 

‘maar’ 100 euro per student, die overige 11 000 euro moet ergens vandaan komen. Niet de 

lage klasse, maar de middenklasse heeft hier baat bij gehad.  

 Profijt van de overheid  
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Ook onbedoelde gevolgen buiten de overheidssfeer:  

• ‘publish of perish’ → ‘salami-publiceren’  

= er is veel druk op onderzoekers om te publiceren. Als je niet genoeg publiceert, ga 

je kopje onder. Het salami-publiceren slaat op het publiceren van 4 of 5 kleinere 

artikels per subthema, i.p.v. 1 groter algemeen artikel.  

• Bonussen: CEO’s krijgen bonussen → Onverantwoorde risico’s nemen + 

aandeelhouderswaarde laten primeren op reële waarde.  

Tussenconclusie: sturen met beperkt zicht.  

• Dus: grenzen aan de stuur- of maakbaarheid van het sociale → Planisme en 

voluntarisme van politici of managers 

• De paradox van de sociologische verbeeldingskracht  

o Individuele moeilijkheden leren zien als collectief gedeelde problemen  

Vb.: burn-outs  

o … met te remediëren sociale oorzaken  

o … maar tegelijk een groot besef van mogelijke onbedoelde gevolgen bij hun 

aanpak (hier kunnen dus nieuwe problemen uitkomen)  

Onbedoelde gevolgen halen regelmatig ook publiek bekende voorspellingen onderuit.  

• De self-denying prophecy (of zichzelf weerleggende voorspelling) = een aanvankelijk 

ware of correcte voorspelling zorgt voor een handelen dat haar teniet doet: 

o Filevoorspellingen (als je op de radio zegt dat ergens file zal zijn, zal iedereen 

die plek vermijden, en dan is er dus geen file) 

o Voorspellingen over toekomstige beroepenschaarste. 

• De self-fulfilling prophecy (of zichzelf bevestigende voorspelling) = een aanvankelijk 

onware voorspelling zorgt onbedoeld voor een handelen dat haar waarmaakt.  

o Vb.: de bank staat op de rand van faillissement: iedereen gaat geld afhalen, 

de bank gaat effectief failliet. 

o Het gaat niet per se om de voorspelling die zichzelf waar maakt, maar om het 

gedrag uitgelokt door de voorspelling.  

Voor het eerst verteld door Robert Merton (functionalisme)  

 

De zelfbevestigende voorspelling illustreert het Thomas-theorema: ‘if men define situations as 

real, they are real in their consequences’ – William Thomas.  

• We leven niet altijd ‘in realiteit’ zoals beschreven. We leven in interpretaties van 

realiteit.  

• Vb.: Nederlandse vrienden komen feesten in Leuven: “Belgen feesten zo goed en 

alles is hier fijn”. Niemand staat op de dansvloer. De Nederlanders zeggen ‘Goh, wat 

gezellig hier’ en gaan dansen. De rest volgt en het wordt een goed feestje.  

= zelfbevestigend.  
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De notie van zelfbevestigende voorspellingen wordt veel gebruikt bij de studie van de 

effecten van stereotypen of sociale vooroordelen = schematische collectieve voorstellingen 

van een groepering en haar leden (negatieve of positieve!) 

→ Omgang tussen kelner en boers uitziende klant  

→ Interactie tussen oudere prof en jonge studenten (vb.: de prof gaat ervan uit dat 

studenten niet geïnteresseerd zijn in de cursus wiskunde dus rammelt alles af, dus studenten 

zijn niet geïnteresseerd, en voila… = zelf bevestigd) 

Nuance: vaak speelt geen onware situatiedefinitie maar een onbewezen of onbewijsbare 

veronderstelling over de toekomst die voor waar wordt gehouden. 

• Trendvoorspellingen in mode of beurswezen  

• … die worden gevolgd, en zo dus ook waar gemaakt, omdat ze van geloofwaardige 

voorspellers komen, zoals ‘toonaangevende moderedactrice’ of ‘beursgoeroes, 

zoals Warren Buffett’  

= de sociale geloofscirkel  

Warren Buffett gokte ene paar keer goed op de beurs, zijn geloofwaardigheid stijgt, een 

groter aantal mensen volgen hem, meer en meer gokjes eindigen goed en voila, hij is een 

beursgoeroe.  
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H2: ORDENING EN INVLOED VAN HET SOCIALE  

SOCIALE STRUCTUREN EN VERWACHTINGEN  

De sociale-ordevraag = hoe is een geordend samenhandelen mogelijk?  

→ Algemene ‘mechanismen’? voorwaarden?  

Openheid en onvoorspelbaarheid van het samenleven → onbedoelde gevolgen 

Tegelijk is er toch voorspelbaarheid: samenhandelen volgt vaak gekende patronen (scripten, 

scenario’s,…) → leidt tot verveling soms. College is ook een patroon: de prof praat, de 

leerlingen luisteren.  

Vb.: tv-interview politicus-journalist, interactie tussen dokter en patiënt, … en ook tussen 

vrienden of Facebook-gebruik.  

 We ‘improviseren’ binnen patronen!  

Patronen: (relatief) voorspelbaar sociaal handelen van de actoren → geen ordeloos maar 

gestructureerd samenhandelen: 

• Bepaalde handelingen zijn waarschijnlijk  

• … en andere eerder onwaarschijnlijk. 

Sociale structuur = selectieve inperking van handelingsmogelijkheden of globale 

richtingaanwijzer voor samenhandelen  

 

SOCIALE STRUCTUREN  

De regelgerichte visie op sociale orde: 

• Structuren = sociale normen of voorschrijvende ‘sociale verkeersregels’ 

• Onderscheid formele en informele sociale normen  

→ Wel of niet juridisch karakter en juridisch afdwingbaar (in brede zin)  

(ook op universitair niveau, vb.: examenreglement)  

• Vb.: de reglementair voorziene samenspraak in een organisatie → de informele 

regel van regelmatig overleg voor een officiële vergadering.  

Normen veranderen per sociale situatie of relatie en, daarbinnen (sociale positie, 

positiebekleder), naargelang de plaats die men inneemt.  

De verwachtingsgerichte visie op sociale orde:  

• De normen vertalen zich in verwachtingen inzake het handelen van het 

positiebekleder 

• Heel duidelijk bij complementaire sociale posities: docent – student, koper – verkoper, 

politicus – burger…  
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De sociale rol = samenhang van verwachtingen.  

→ Homo sociologicus: de mens als rollenspeler  

Vb.: student (rol) → opletten in de les, studeren voor het examen, lessen voorbereiden, etc. 

(allemaal verwachtingen, gekoppeld aan hun rol)  

Verwachtingen werken als voorspeller inzake iemand handelen: ‘de kans is groot dat de 

bankbediende mij vriendelijk zal bejegenen’ → informele sancties als we ons er niet aan 

houden.  

→ Verwachtingsgerichte visie = probalistische of kansgerichte visie op sociale orde . 

Verwachtingen zijn de grondstof van een geordend samenleven, ook binnen bv. 

grootschalige verbanden als een staat of mondiale netwerken als de economie.  

Maar, je kan ze breken.  

 Routineus veronderstellen van verwachtingen als gekend, zie ‘breaching’ of 

ordeverstorende experimenten.  

OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE SOCIALE ONGELIJKHEID  

Bij geordende sociale verhoudingen (bindingen, verbanden, netwerken..) is er vaak boven- 

en onderschikking, ‘hoog’ en ‘lager’  

Sociale ongelijkheid = asymmetrie of hiërarchie tussen individuen of positiebekleders.  

→ Ook tussen collectieve actoren als gezinnen, staten, bedrijven… 

Sociale ongelijkheid = oneven verdeling van sociale privileges of voorrechten  

• Harde kant: ongelijke verdeling van inkomen of eigendom, zeggenschap of macht, 

‘groen wonen’…  

• Zachte kant: ongelijke verdeling van aanzien  

 2 dimensies van sociale ongelijkheid: objectieve en subjectieve sociale ongelijkheid  

Objectieve sociale ongelijkheid  

= ongelijke verdeling van schaarse en algemeen hooggewaardeerde zaken tussen actoren  

3 factoren cruciaal:  

1) Ongelijkheid in inkomen / vermogen (ook huisbezit enz.) = economisch kapitaal 

2) Diploma’s (onderwijskapitaal) 

3) Macht → positie die men inneemt in organisatie 

Vb.: CEO in bedrijf, hoofd geneesheer (t.o.v. verpleging) 

Sociale of maatschappelijke ladder (hoog – midden – laag) 

→ Sociale mobiliteit: sociale stijging of daling  

Vb.: stijging = carrière maken  (intragenerationeel = binnen 1 mensenleven, vb.: individuele 

loopbaan/carrière OF intergenerationeel = over generaties heen, vb.: vader → zoon → 

kleinzoon, vb.: opa = boer, dochter = secundair opgeleid, kleindochter = unief student dan is 

dat een stijging MAAR omgekeerd kan ook)  
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Gini-coëfficiënt  

 

Hoe lager de coëfficiënt, 

hoe lager de 

inkomensongelijkheid 

1 = totale ongelijkheid  

Scandinavië → Latijns-

Amerika → Hoge 

coëfficiënt, waarom? → 

Overerving vaak , maar als 

jij laaggeschoold bent en 

je zoon hoog dan is er ook 

een grote ongelijkheid 

tussen jullie 2  

 

Thomas Piketty → Olifantcurve 

In België is het makkelijk op te klimmen op de sociale ladder.  

Verzorgingsstaat België  

 

• Schaarse zaken → Verdelingsstrijd (individueel en collectief: macht van het 

georganiseerde getal, vb.: vakbond) 

• Hooggewaardeerde zaken → afhankelijkheid van dominante definities van het 

waardevolle vs. minderheidsdefinities (wijsheid, zielsheil…) 

• Toch objectieve dimensie  

o Mogelijkheid tot objectivering: meetbaarheid  

o De objectieve ongelijkheid in vooral inkomen en onderwijsongelijkheid heeft 

vele objectief vast te stellen gevolgen in individuele levens  

Nog altijd glazen plafond voor dames → georganiseerde vrouwenbeweging = ongeveer 

verdwenen.  
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Enquêtes → moeilijk om economische ongelijkheid te meten makkelijker 

inkomensongelijkheid. Heel makkelijke diploma ongelijkheid.  

Muziek – opleiding  → “ik kies zélf” “smaak is 

subjectief” en toch is er een samenhang 

tussen opleiding en muziek.  

Mattheus-effect → profijt van de overheid  

Contra het egocentrisch maatschappijbeeld  

Ongelijkheid voor de dood!!  

 

Subjectieve sociale ongelijkheid  

= ongelijke waardering en behandeling van actoren: tonen van achting (is dus een verschil in 

behandeling) 

→ … omdat een actor relatief veel van de schaarse en gewaardeerde goederen bezit 

Correlatie tussen objectieve en subjectieve ongelijkheid?  

→ Misschien een beetje, ja 

→ Correlatie tussen positie op maatschappelijke ladder en positie op status- of prestigeladder 

Maar: morele criteria.  

→ Iemand met veel geld, maar door criminele feiten: toch lage status.  

Kenmerken subjectieve sociale ongelijkheid:  

• Hoog of laag op de status-of prestigeladder  

→ Sociaal aanzien, prestige of status (standing)  

• Subjectieve en objectieve sociale ongelijkheid hangen samen, maar… 

→ Rol morele criteria bij betonen van achting  

• Rol andere waarde-criteria als sociale afkomst, geslacht of etnie  

 

Statusincongruentie of statusinconsistentie: het innemen van uiteenlopende posities binnen 

de verschillende hiërarchische dimensies die sociaal aanzien, prestige of status definiëren.  

Vrouwen zetten zichzelf vaak uit de running voor bepaalde (hoge) functies = 

statusincongruentie – of inconsistentie.  

→ Vrouwen proberen statusinconsistentie te vermijden, want anders krijgen ze 

statusonzekerheid door de statusincongruentie en dan hebben ze stress.  

We streven dus naar statusconsistentie  
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DE HEDENDAAGSE KLASSENMAATSCHAPPIJ  

Objectieve + subjectieve maatschappelijke ongelijkheid: 

1) Klasse ongelijkheid (inkomen) 

2) Ethische ongelijkheid  

3) Gender ongelijkheid  

Objectieve maatschappelijke ongelijkheid = objectieve sociale ongelijkheid in een nationale 

of regionale samenleving  

• Verdelingen van inkomen, onderwijsniveau en macht correleren onderling sterk  

• … en convergeren in beroepsposities  

Klasse = sociaal stratum (inkomen) van onderling 

vergelijkbare beroepsposities  

Klassenpositie = beroepspositie die in een bepaalde klasse 

plaatst.  

Klassenongelijkheid of -stratificatie in de hedendaagse klassenmaatschappij 

De middenklasse = groter qua omvang dan de hoge en lage klasse. Deze 

heeft ook nog sublagen:  

• Hoge middenklasse: master  

Vb.: les aan 5e en 6e middelbaar geven  

• Midden-middenklasse: iemand met een professionele bachelor 

Vb.: les geven aan 1e, 2e, 3e, 4e middelbaar  

• Lagere middenklasse: zelfstandige  

Vb.: kruidenier zonder diploma, zonder personeel 

Sociale laag of sociaal stratum = groep van onderling vergelijkbare sociale posities vanuit het 

oogpunt van objectieve sociale ongelijkheid. 

Sociale stratificatie = opdeling van een maatschappij in onderling ongelijke lagen van 

vergelijkbare sociale posities. 

Sociale lagen = reële sociale milieus (zie bv. sociale homogamie)  

Criteria om beroepen in een klasse te plaatsen én grenzen tussen klassen te trekken: 

• Inkomen, diploma, macht  

• … maar ook belang van het onderscheid tussen bv. loontrekkenden vs. zelfstandigen  

Klassenschema John Goldthorpe → Onderscheid marktsituatie en werksituatie  

• Marktsituatie: gemiddeld inkomen, economische zekerheid (of zekerheid qua werk 

en inkomen), kans op economische verbetering (kans op promotie, 

loonsverhoging…) = economisch kapitaal 

• Werksituatie: Hiërarchische positie binnen een organisatie en mate van 

taakautonomie. = organisatie gebonden macht  

 Er wordt ook rekening gehouden met onderwijskapitaal bij aflijnen van klassen en 

sublagen 
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Klassenindeling Goldthorpe 

Dienstenklasse (service class) 

I Hoger leidinggevend personeel en ambtenaren, hooggekwalificeerde 

vakspecialisten, managers en eigenaars van grote ondernemingen  

II Minder hoog gekwalificeerde vakspecialisten, bestuurders en ambtenaren, managers 

van kleinere ondernemingen, hogere technici, chefs van hoofdarbeiders 

Intermediaire klasse (intermediate class) 

III Routinewerk verrichtende hoofdarbeiders en servicepersoneel 

IV Kleine zelfstandigen en bedrijfseigenaars 

V Lager geschoolde technici en chefs van handarbeiders  

Arbeidersklasse (working class) 

VI Geschoolde handarbeiders  

VII Half- en ongeschoolde arbeiders  

Later wordt dit nog verfijnd met meer subklassen (niet besproken)  

KANTTEKENINGEN 

Deze kanttekeningen gelden voor haast alle bekende empirische klassenindelingen! 

1) Historische veranderlijkheid  

→ Digitalisering: sommige jobs in subklasse III als hulpboekhouder vergen minder 

competenties = deskilling → klassepositie?  

2) Beroepsinkomen → economisch vermogen  

→ Belang huizenbezit, aandelen,…  

3) Klassenpositie parttimers en niet (langer) beroepsactieven?  

→ Werklozen en gepensioneerden classificeren volgens laatst uitgeoefende beroep?  

4) Geslachtsstratificatie en etnische stratificatie  

→ Oververtegenwoordiging vrouwen in subklasse III: verpleegster, secretaresse, 

verkoopster…  

→ Bestaan ‘gekleurde’ beroepen in bv. sectoren als schoonmaak en fastfood 

5) Klassenpositie gezinnen of leefeenheden?  

→ Vroeger: mannelijke voorrangsregel 

→ Nu: hoogste klassenpositie van individueel lid, maar dit geeft soms ook nog 

problemen  

Aparte onderklasse van overheidsafhankelijke individuen en gezinnen (vervangingsinkomen, 

sociale woning, publiek transport…)?  

Sociale ongelijkheid wordt primair via huishoudens, niet individuen doorgegeven.  

Klasse (in specifieke zin) = stratum van onderlinge vergelijkbare huishoudens vanuit het 

oogpunt van sociale ongelijkheid.  

Klassenpositie (in specifieke zin) = positie van een huishouden binnen een bepaalde klasse. 
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SOCIALE ONGELIJKHEID IN MEERVOUD  

Richard Wilkinson & Kate Pickett → “The spirit leven” (2009) 

Klassenongelijkheid in 23 welvarende landen = inkomensongelijkheid = spanning tussen 20% 

hoogste en laagste inkomens = ongelijkheidsindex.  

 

Relatie tussen BNP en index van sociale + gezondheidsproblemen  

 

Relatie tussen inkomensongelijkheid en index van sociale + gezondheidsproblemen  
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Inter-nationale vergelijkingen bevestigen indirect methodologisch nationalisme (U. Beck) bij 

de studie van sociale ongelijkheid.  

→ Methodologisch kosmopolitisme:  

• Transnationale verwevenheid van ongelijkheden binnen rijke en arme natiestaten of 

regio’s  

• Aandacht voor de ongelijkheden binnen de wereldmaatschappij  

De 3e factor die de inkomensongelijkheid vergroot is dus de verzorgingsstaat.  

ETNISCHE STRATIFICATIE  

Etnie = sociaal verband dat berust op gedeelde identiteit of wij-gevoel vanwege 

‘gemeenschappelijk cultureel erfgoed’  

→ Taal, opvattingen (cultureel, religie), gedeelde afkomst of selectieve fysieke kenmerken… 

Etnisch ≠ allochtoon  

→ Subnationale of subregionale etnieën: Limburgers, West-Vlamingen, Antwerpenaren  

→ Multi-etniciteit is mogelijk: je kan je Limburgs voelen en wel/geen kleur hebben.  

Etnische meerderheidsgroep(en) komt ongeveer overeen met de “autochtonen” 

Etnische minderheidsgroep(en) komt ongeveer overeen met de “allochtonen” 

→ We spreken van etnische stratificatie als deze minderheidsgroepen minder verdienen en 

lager op de machtsladder zitten.  

Bij duurzame objectieve sociale ongelijkheid tussen etnische meerderheidsgroep(en) en 

minderheden hebben de laatste gemiddeld: 

• Een lager inkomen (werkloosheid!) 

• Een lagere scholingsgraad  

• Minder organisatie gebonden macht  

Etnische stratificatie als eigenstandig effect én keuring van klassenongelijkheid.  

Verklarende factoren:  

Laag opleidingsniveau + eventuele taalproblemen + mogelijke arbeidsmarktdiscriminatie → 

hogere kans op: 

• Ofwel werkloosheid  

• Ofwel laagbetaald beroep onderaan de organisatorische ladder (met grotere kans 

op tijdelijk contract en onregelmatige werkuren)  

Maar: mogelijke verschillen tussen etnische groepen.  

GESLACHTSSTRATIFICATIE  

Specifieke van de objectieve sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen:  

• Duaal: slechts 2 strata, met ‘mannelijke dominantie’ 

• Breder dan enkel significante verschillen in inkomen en organisatiegebonden macht 

→ Mannelijke dominantie binnen seksualiteit, intieme verhoudingen en huishouden 

• Ongelijkheid binnen onderwijs in West-Europese niet langer direct, wel nog indirect 

(studierichting)  
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Patriarchaat = duurzame ‘mannelijke dominantie’ binnen diverse levenssferen, ook bv. 

politiek of cultuur.  

Seksuele ongelijkheid binnen het huishouden 

 

Gemiddelde tijdsbesteding per week 2013 (nu met e-dagboek + meting gedurende het hele 

jaar)  

 

Aandeel van mannen in huishoudelijke taken (18j en ouder) (2013)  
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Zo zijn er nog 100en voorbeelden: 

• Vrouwen → Nurture = voeder = opvoeding  

• Seksuele ongelijkheid in huishouden → vrouwen moeten zich mooi maken voor de 

mannelijke blik  

• Indirecte ongelijkheid in onderwijs → door keuze van studierichtingen → al in 

secundair 

• 2e feministische golf → discriminatie-wet  

• Elementaire beroepen = huishoudelijke beroepen met loondienst, vb.: kuisen, strijken 

• Vaker opslag voor mannen dan vrouwen.  

Kritische opmerkingen loonkloof:  

• Dames voor Darwin  

o Vaak doen mannen risicovolle beroepen DUS logisch dat ze meer verdienen  

o MAAR verzorgster in rusthuis is toch ook zwaar? Zij lopen ook risico toch?  

Vb.: mentaal, relationeel = zwaar 

o Weeral worden de mannelijke risico’s als ‘meer’ gewaardeerd dan de 

‘vrouwelijke’ emotionele risico’s = cultuur.  

 

 Het glazen plafond 

VERKLAREND MINIMODEL 

 

 

 

Stereotype van de 
emotionele, zorgzame 

vrouw

Seksuele arbeidsdeling 

Privésfeer: meer 
schaduwarbeid 

Meer deeltijdse arbeid, 
Double shift, 

Carrièredrempels 

Publieke sfeer: typische 
vrouwelijke beroepen

Lagere verloning, 
minder groei- of 

carrièremogelijkheden 
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Het achterliggende stereotype van de emotionele en zorgzame vrouw verwijst naar de 

dominante definities van mannelijkheid en vrouwelijkheid = geslachtsidentiteiten of gender in 

strikte zin. 

Sekse = biologisch (nature) → Gender = sociaal-cultuur (nurture) 

Gender in brede zin = gender in strikte zin + seksuele arbeidsdeling + regulering van de 

menselijke reproductie of voortplanting.  

Genderverschillen → Verschillen in kledij, haardracht, zitten, lopen,.. en de omgang met 

emoties.  

→ Verwevenheid met de heteroseksuele norm: 

• Men is ofwel vrouw, ofwel man  

• Vrouwen vallen op mannen, en vice versa  

Performatieve visie op gender: wij performen op gegeven definities van man of vrouw  

→ Verbonden met heteroseksuele regime.  

Genderneutraliteit  

→ Vb.: niet meer aanspreken met ‘dames en heren’ als de prof de aula binnenstapt of op de 

trein.  

→ Vb.: geen mannen- en vrouwentoiletten meer.  

ZELFDWANG EN SOCIALISATIE  

De sociale-invloeden vraag: hoe werkt ‘het sociale’ door in handelen en persoonlijkheid + 

eerder gunstige of meer nadelige levenskansen?  

→ De deels ‘erfelijke’ objectieve sociale ongelijkheid bepaalt mee de levenskansen.  

“Alles wat ik zeg of denk, is beïnvloed door wat anderen hebben gezegd of gedacht, en 

heeft op zijn beurt op de ene of andere manier een invloed.” – Charles Cooley 

Invloed 1: het spelen van sociale rollen, dus zich houden aan sociale verwachtingen.  

Invloed 2: wederzijds dwang tot zelfdwang = zelfbeheersing of ‘drift- en affectcontrole’ (Elias) 

in allerhande vormen van sociaal verkeer.  

Zelfdwang speelt sterk binnen sociale bindingen of afhankelijkheidsrelaties… mét 

machtsverschillen!  

→ Reflexieve zelfdwang = bewust in toom houden  

Vb.: als je nog jaren met collega’s moet werken → niet per se irritaties uiten  

OOK niet tegen baas = hiërarchie  

→ (quasi)automatische zelfdwang  

Vb.: wandelen in aula, zwijgen tijdens colleges, lekker eten op tafel → wachten op jouw 

beurt i.p.v. schrokken  

Bij hoog niveau van automatische zelfdwang “controlled decontrolling” of “geremde 

ongeremdheid” → Vb.: naaktstrand bevat naakte lichamen en een naakt lichaam wekt 

normaal seksualiteit op MAAR toch zijn er amper ongewenste intimiteiten of verkrachtingen 

op een naaktstrand.  

 Basisvraag 2 
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Automatische zelfdwang → extreme dwang = zelfdwang, door opvoeding bv. internalisering 

of verinnerlijking (= kern van leren)  

Invloed 3: socialisatie = samenhandelen binnen een socialisatieverhouding of -binding (vaak 

opvoedingssituatie) dat vermogen(s) tot samenhandelen bijbrengt:  

• Belerende en lerende actor(en) 

• Bijbrengen van vaardigheden of kunnen (praktische dimensie) en kennen 

(cognitieve dimensie), zoals tafelmanieren, sportbeoefening… 

• Kwalificeert voor samenhandelen in het algemeen of binnen een specifiek sociaal 

verband → eerste taal leren vs. beroepsopleiding.  

PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE SOCIALISATIE  

Eerste of primaire socialisatie in gezins- of familieverband: kwalificeren voor samenhandelen 

in het algemeen (taal, goede manieren, etc.) en in familieverband: leren van de rollen die 

horen bij posities als kind, vader, moeder, broer, zus, oom, tante… 

→ Deels klassengebonden: autoritaire vs. democratische opvoedingsstijl  

Het is vaak een tweede natuur → primaire habitus = eerst verworven geheel van neigingen 

of disposities 

• Klassengebonden, vb.: taalhabitus, culturele smaken, etc. 

• Geslachtsgebonden, in functie van dominante genders → Jongens krijgen al van 

jongs af aan minder opmerkingen over de beheersing van hun agressie dan meisjes.  

Structurele rol primaire habitus voor later leer- of opnamevermogen (wat u van jongs af aan 

hebt geleerd, bepaald uw pad ongeveer) → De handelingsmogelijkheden zijn beperkt.  

Tweede of secundaire socialisatie in onderwijsverband is gericht en expliciet, want 

georganiseerd: curriculum, toetsen, … en met toenemende specialisatie: van algemene 

competenties (leren schrijven en rekenen, discipline…) naar meer gespecialiseerde 

vaardigheden en kennis met professionele of arbeidsmarktoriëntatie.  

→ Belang van ‘peer group’ van leeftijdsgenoten  

= voorbereiden op beroepsmatig samenhandelen in specifieke sociale verbanden.  

Diploma = sociaal erkend toegangsbewijs (ticket) tot bepaalde beroepen: het certificeert de 

benodigde competenties  

→ Het onderwijs regelt mede de verdeling of allocatie van beroepsposities over individuen 

= voorbeeld van positietoewijzing of -allocatie (→ allocatie via bv. erfelijkheidsprincipe) 

 Onbedoeld gevolg!!  

→ Maar beroepsposities = klassenposities → cruciale rol van het onderwijs in de reproductie 

van sociale ongelijkheid = over generaties heen bestendigen van klassenongelijkheid (en 

eventueel ook etnische en geslachtsstratificatie)  

Vb.: als je van een lage klasse komt, heb je een lagere kans op ASO, lagere kans op hogere 

studies, lagere kans op carrièremogelijkheden.  

➔ Onderwijssubsidies → profijt van de overheid   
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Restcategorie van tertiaire socialisatie = alle socialisatieprocessen naast of na de primaire en 

secundaire socialisatie  

• Peer learning, leren in werkverband of de vrije tijd… 

• .. maar ook ingroeien in deviant sociaal verband: ‘leren stelen’ of ‘becoming a 

marihuana smoker’ (H. Becker, omgaan met effecten en terminologie leren + 

langzamerhand volleerd raken) 

Anticiperende socialisatie = vooraf leren met het oog op het gewenste lidmaatschap van 

een sociaal verband.  

PERSOONLIJKE EN COLLECTIEVE IDENTITEIT  

Invloed 4: de sociale ‘modellering’ van de persoonlijke identiteit = individueel zelfbeeld (of 

individuele zelfbeschrijving) = hoe zien anderen mij?  

→ In direct samenhandelen via het (imaginair) overnemen van ‘de blik van de andere’ + 

diens positieve of negatieve oordeel.  

Looking-glass self of spiegelbeeldzelf dat zelfbeeld beïnvloedt: de ogen van de ander 

waarderen of depreciëren → bv. minderwaardigheidsgevoelen: rol ongelijkheid!  

→ u kijkt naar uzelf in de spiegel en ziet mankementen MAAR u ziet niet wie u bent, enkel de 

reflectie met een blik die gestructureerd werd door anderen. 

→ Vuile, afkeurende blikken van ‘de vader’, ‘de man’, ‘de koloniaal’, etc. 

Klassengebonden primaire socialisatie kinderen 

Beroeps-annex klassenpositie

Onderwijsrichting (ASO, TSO, BSO) + kansen op/in hoger onderwijs

Onderwijskansen in secundaire socialisatie 

Klassengebonden primaire habitus 

Klassengebonden primaire socialisatie 
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Op algemener niveau de individuele identificatie met, of verinnerlijking van, een collectieve 

identiteit: 

• Interne collectieve identiteit = binnen een groepering sterk gedeeld ‘wij-beeld’  

Vb.: WIJ mannen zijn toch sterker dan ZIJ vrouwen.  

• Externe collectieve identiteit = door buitenstaanders gedeeld ‘zij-beeld’ 

Vb.: de Walen zijn lui → ZIJ zijn lui.  

Interne en externe etnische identiteiten → idem voor geslachtsidentiteiten (genders) of de 

beeldvorming rond religies, klassen,…: steeds wij- en zij-beelden!  

ENKELE OBSERVATIES 

• De misprijzende blik van de ander hangt vaak samen met breder gedeelde zij-

beelden → racisme, misogynie,… 

• Bij duurzame ongelijkheid kan een zij- in een wij-beeld veranderen: transformatie van 

een externe in een interne collectieve identiteit (vals bewustzijn…) → effect 

kolonialisme, patriarchaat… 

• Mogelijkheid van identificatie én desidentificatie  

• Multisocialiteit → meervoudige (des)identificaties, met mogelijkheid van hybride 

persoonlijke identiteit (we kunnen ons met verschillende groepen identificeren,  

vb.: we zijn vrouw en manager, en supermama, en … 

• Ook ‘kleinschalig’ collectieve identiteiten op niveau van gezinnen, groepen 

collega’s, wijken.. 

Negatieve zelfdefiniëring: idealiserend wij-beeld = omgekeerd spiegelbeeld van 

depreciërend zij-beeld.  

→ Norbert Elias (1897-1990) 

Sociale constructie → ‘verbeelde gemeenschap’ 

Collectieve identiteit = collectief ‘maakwerk’ dat selectief is: positieve of negatieve 

uitvergroting van bepaalde groepskenmerken → Homogenisering die bv. klassen- of 

geslachtsstratificatie uitwist.  

→ Rol media en ‘identiteitsentrepreneurs’  

→ Identiteiten zijn constructies 

Maar: het ‘gemaakte’ wordt geloochend bij essentialisering = voorstellen van zekere 

groepskenmerken als essentieel onontkoombaar. Vb.: “Vrouwen zijn nu eenmaal zorgzamer’” 

Omstreden karakter van collectieve identiteiten: 

• Publieke de-/reconstructie van vooral etnische en geslachtsidentiteiten = 

identiteitspolitiek.  

→ Machtskwesties: zijn vaak van de orde voor conflicten. 

• Individualisering → zich afzetten tegen wij- en zij- beelden → egocentrische 

maatschappijbeeld wordt nog meer een gedeeld wij-beeld  

→ We zien onszelf als autonome mens, dus ZIJ zijn toch geen autonome mensen 

(afhankelijk van een God bv.), WIJ zijn modern en autonoom, ZIJ zijn traditioneel en 

heteronoom.  
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H3: HET HEDENDAAGSE SAMENLEVEN  

INLEIDING  

Sociale tijdsdiagnosevraag: in welke maatschappij leven wij thans?  

• Ordening of structurering van het huidige samenleven?  

→ Vb.: sociale netwerkmedia: ordeningsfactoren?  

• Invloed op het individu van het huidige samenleven?  

→ Vb.: meer (digitale) informatie: effecten op autonomie en individuele keuzes?  

2 grote luiken: het heden en de te verwachten toekomst  

→ Heden = vraag naar structuurkenmerken of essentiële en duurzame eigenschappen die 

het globale functioneren en de ordening van onze samenleving verhelderen 

DE GEDIFFERENTIEERDE SAMENLEVING  

Basisstelling: onze hedendaagse samenleving in drieledig opzicht sociaal gedifferentieerd 

waarbij sociale differentiatie = voorkomen van verschillen of opdeling tussen vergelijkbare 

sociale eenheden conform een eenduidig principe.  

Eenheid 1 – eenheid 2 – eenheid 3 – eenheid 4 – eenheid 5 

Welke ‘logica’ zit achter de opdeling in verschillende maar onderling vergelijkbare sociale 

eenheden? (waarbij we dus niet direct van individuen uitgaan!) 

1) Taakdifferentiatie = arbeidsdeling of professionele specialisatie in brede zin: tussen 

beroepsposities én sociale verbanden (= 2 soorten sociale eenheden)  

→ Arbeidsdeling binnen ieder bedrijf en tussen bedrijven onderling  

→ Hyperspecialisatie: artsen → allemaal gespecialiseerd.  

 Veralgemeende of gegeneraliseerde afhankelijkheid  

2) Verticale sociale differentiatie = verschillen tussen onderling ongelijke sociale 

eenheden → Stratificatie: hiërarchie of sociale ladder (zie foto rechts beneden) 

  

 

 

 

3) Horizontale sociale differentiatie  = 

verschillen tussen onderling gelijke 

sociale eenheiden (foto beneden)   
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Deze eenheden zijn onderling vergelijkbaar omdat ze allen een maatschappelijke functie 

vervullen = in iedere maatschappij te lenigen opgave.  

• Onderwijs: secundaire socialisatie, of gespecialiseerde kennis overbrengen  

• Wetenschap: zorgen voor (ware) kennis  

• Politiek: collectief bindende beslissingen nemen  

• Media: nieuws + ontspanning  

• Recht: “contrafactisch” normen waarborgen 

• Economie: behoeftebevrediging bij toekomstige schaarste 

In een niet-moderne samenleving zijn er multifunctionele eenheden als clans, met bv. 

dorpoudsten die optreden als politici, rechters, “wijzen”, bankiers…  

→ Moderne samenleving: bestaan van diverse autonome sociale eenheden (domeinen, 

ook: netwerken) die zich op telkens 1 functie teleggen = functionele differentiatie  

Functionele differentiatie = uiteenvallen van maatschappij in domeinen → allemaal bijdrage 

aan maatschappij. Vb.: Kuns, religie (Gods wil = problemen)  

Functionele sub- of deeleenheden = functiesystemen  

In alle functiesystemen vinden we telkens specifieke sociale posities en rollen + specifieke 

sociale verbaden.  

Vb.: stel dat een prof sterft dan zal een econoom denken “oei, zijn spaargeld”, politiek 

“vergeten, don’t care”, onderwijs “shit, we moeten een vervanger zoeken.”.  

Het bijzondere va neen ‘gezin’: persoonlijke relaties → ‘Onpersoonlijke’ rolverhoudingen.  

Functionele differentiatie = horizontale sociale differentiatie → Onderling gelijke sociale 

eenheden  

Vb.: economie of politiek zijn dus niet belangrijker dan onderwijs, recht, “gezin”,.. ieder 

functiesysteem is nodig in een functioneel gedifferentieerde samenleving.  

MAAR: eventueel wel meer centrale en eerder perifere functiesystemen conform de 

‘uitvalregel’.  

Belangrijk: functionele autonome ≠ autarkie: bestaan van afhankelijkheden tussen 

functiesystemen.  

Conclusie: onze samenleving is in drievoudig opzicht gedifferentieerd, en tussen deze 3 

vormen van differentiatie bestaan ook dwarsverbindingen:  

1) Samenhang taak – en verticale sociale differentiatie: specifieke beroepsposities en 

hun ‘kapitalen’ → klassenposities + posities binnen etnische of geslachtsstratificatie  

2) Samenhang taak – en functionele differentiatie: elke algemene maatschappelijke 

opgave of functie geeft doorgaans aanleiding tot een sterke interne 

taakdifferentiatie binnen ieder functiesysteem.  

 Zowel vele specifieke beroepen als ‘typische sociale verbanden’ (organisaties) in 

gezondheidszorg, wetenschap, politiek, economie,… met uitzonderingen als, 

weerom, de sfeer der intieme verhoudingen! (die daarom ook geen goed model 

vormt voor het begrijpen van onze maatschappij)  
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DE MODERNITEIT VAN DE SOCIOLOGIE  

Tijdsdiagnose = kijken naar het heden + te verwachten toekomst  

→ Structuurkenmerken + lopende structurele veranderingen of duurzame ontwikkelingen / 

evoluties  

→ Modes of conjuncturele trends (jaren 1990: verwachting van sterke flexibilisering van de 

arbeid en geweldige groei van de e-economy)  

Basisvraag: is er meer of minder sociale orde?  

→ Globalisering, individualisering: pessimisme of optimisme  

Sociologen maken graag tweedeling: vroeger vs. nu (= heden als focus van evolutie die 

sterker zal worden)  

• Moderne vs. postmoderne samenleving  

• Eerste generaties van sociologen (einde 19e, begin 20e E): voormoderne of 

traditionele samenleving vs. moderne samenleving  

Context van toenemende industrialisatie en “sociale kwestie”, verdere verstedelijking… 

→ ‘Moderne sociale problemen’ + vraag naar de orde van de samenleving  

Maar: de ‘oude diagnoses’ weerklinken nog steeds…  

Gemeenschap = sterke solidariteit dankzij grote affectieve verbondenheid → ‘wij’ primeert 

op ‘ik’  

→ ‘Bloedgemeenschap’ (verwantschap), plaatsgemeenschap (nabuurschap), 

geestesgemeenschap (vriendschap) 

Maatschappij = berekend handelen uit eigenbelang → contractueel bezegelde 

ruilverhoudingen tussen ‘egoïsten’ → ‘ik’ primeert op ‘wij’ → sociale orde?  

(sure, er is teveel ‘egoïsme’, maar dit wordt aangemoedigd door het subsysteem 

‘economie’) 

Idealisering van het dorp tegenover de stad en van het traditionele gezin tegenover de 

markt → nog altijd pleidooien pro herstel gemeenschapszin, minder egocentrisme, etc.  

Idee van efficiënt en doelmatig handelen, vb.: economie (prijzen vergelijken, bedrijven 

proberen zo efficiënt mogelijk te produceren, met zo laag mogelijke kosten en zo hoog 

mogelijke baten) 

• Max Weber: modern (samen)handelen = doelrationeel handelen = berekend of 

doordacht middelen en hun eventuele neveneffecten afwegen i.f.v. een doel  

• Niet noodzakelijk egoïstisch:  

o Doelrationeel politieke macht nastreven vanuit betrokkenheid op waarden 

en/of algemeen belang  

o Doelrationeel waarheid nastreven in wetenshap  

• Weber: binnen almaar meer domeinen gaat doelrationeel handelen primeren  

= doelrationalisatie  
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Een uitzondering is het gezin.  

→ Georg Simmel: filosoof en socioloog → resoneert met Webers tijdsdiagnose.  

→ Meer geldeconomie = meer berekenend, doelrationeel handelen  

• Letterlijk méér berekenend handelen: geldeconomie = cijferwerk (boekhouding, 

kosten/baten-analyse, etc.) (wat zijn de middelen die mij ook de meeste winst 

kunnen brengen?) 

• Geld = zuiverste werktuig of middel dat voor heel uiteenlopende doelen kan worden 

ingezet (en juist daarom doel-op-zich kan worden…) 

• Geld verzakelijkt – maar meer onpersoonlijke verhoudingen laten ook meer ‘innerlijke 

vrijheid’ toe. (door geld wordt iets louter een monetaire transactie = onpersoonlijk, 

maar dus niet per se slecht)  

De Mc Donalds = hypervoorbeeld van doelrationaliteit → Mensen bestellen zelf, schuiven 

aan = onbetaalde arbeider (geen serveerster nodig) 

 

→ Het eten is ongeveer hetzelfde over de hele wereld, dus werknemers kunnen met een 

paar gestandaardiseerde handelingen de hamburgers maken.  

Context: traditionele landen → 

‘ontwikkelingslanden’ = globalisering van het 

moderniseringsproces.  

Premisse: modernisering = verwestering  

 Unilineaire en etnocentrische visie (leeft 

deels nog altijd, vb.: Eisenstaat)  

Westerse modernisering berustte op kolonialisme en is 1  

variant binnen het proces van modern worden.  

 Veelvoudige moderniteiten (Angelsaksische moderniteit → Scandinavische)  

Europa vs. Verenigde Staten vs. Japan  

Engeland vs. Duitsland  

GLOBALISERING, OF LEVEN IN DE WERELDSAMENLEVING  

Moderniteit = positieve waardering van het nieuwe → sterke gerichtheid op verandering 

(toekomst), minder op tradities (verleden) → vooruitgangsgeloof… 

Een moderne samenleving is mede daarom een veranderde samenleving → 

structuurkenmerken wijzigen. 

 De moderniteit van vandaag is niet die van gisteren of die van morgen  

MAAR: de 3 grote vormen van differentiatie blijven wel spelen… in een andere 

context: globalisering + individualisering  
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Globalisering = op weg naar een mondiale of wereldmaatschappij (= structuur-kenmerk)  

1) Meer relaties en bindingen tussen geografisch veraf gelegen actoren (meer 

contacten met individuen over de hele wereld)  

2) Meer sociale verbanden en netwerken met een transcontinentaal, in tendentie 

mondiaal bereik, vb.: Verenigde Naties  

Manuel Castells: globalisering = almaar meer vernetwerking dankzij ‘de digitale revolutie’  

(Castells heeft ons anders laten kijken naar globalisering)  

Groeiende ontdubbeling tussen 2 soorten ruimten:  

1) Ruimte van plaatsen (space of places) = geheel van gescheiden territoria 

waarbinnen mensen samenhandelen vanuit fysieke co-presentie  

2) Ruimte van stromen (space of flows = cyber place) = gelijktijdige verplaatsingen 

tussen uiteenlopende plaatsen.  

Financiële wereldeconomie:  

1) Hoogst interactief, hypersnel op elkaar inwerkende beslissingen → onvoorspelbare 

uitkomsten 

2) Hiërarchische ontkoppeling van de reële economie = financialisering van de 

economie  

3) Hypercomplex, niet centraal stuurbaar én niet te vatten aan de hand van klassieke 

marktmodellen (rol geruchten, vertrouwen en wantrouwen, imitatiegedrag..)  

Castells noemt de space of flows een gigantische zelfstandige Automaat. Deze Automaat is 

niet de markt, hij volgt geen marktregels.  

Discrepantie economische waarde (prijs) en feitelijke economische waarde (aandelen 

bedrijf).  

→ Horizontale differentiatie: financiële markt.  

Financiële globalisering speelt binnen 1 functiesysteem, de economie… met daarnaast 

andere soorten van wereldwijde stromen of ‘spaces of flows’ binnen andere functiesystemen 

als media, wetenschap, politiek, recht… → Functioneel gedifferentieerde globalisering.  

Globalisering, versie links = idee van ‘the West and the rest’, of een wereldsamenleving met 

een dominerend westers centrum en een brede periferie.  

Of: neo-imperialisme, Amerikanisering…  

Debat over culturele homogenisering = afnemende culturele diversiteit door de mondiale 

verspreiding van Coca-Cola, McDo, massacultuur…  

→ Klopt deels voor popmuziek, film, tv…  

→ Effecten?  

These van homogenisering gaat voorbij aan het in elkaar grijpen van ‘het globale’ en ‘het 

lokale’ = glocalisatie (vb.: Bollywood – Hollywood) 

1) Verschillende receptie: the same is different  

2) Samengaan van globale formats en lokale of regionale expressievormen = culturele 

hybridisering of creolisering. 
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INDIVIDUALISERING  

Ulrich Beck (1947-2015)  

Individualisering → geïndividualiseerd samenleving als structuurkenmerk  

→ 2 dimensies binnen individualisering:  

1) Detraditionalisering = ontroutinisering = wegvallen 

van tradities  

→ Traditie = opvattingen en 

handelingsgewoonten met wortels in een ver 

verleden + weinig reflexief overgeleverd en 

gepraktiseerd.  

2) ‘Vrijmaking’ van individuen, of een toegenomen 

persoonlijke autonomie of beslissingsvrijheid → van standaard- naar keuzebiografie 

 Keuzevrijheid → keuzedwang… 

+ keuzestress: ‘maak ik wel de beste keuze?’ 

+ ‘kiespijn’: we kunnen geen keuze maken (het doet pijn om te kiezen)  

(of geen keuze WILLEN maken: kiezen = verliezen (keuzevrijheid verliezen)) 

Vb.: verschil vroeger en nu qua studiekeuze, kinderen, stemgedrag…  

Individualisering ging in NL en Vlaanderen samen met ontzuiling (= afnemende impact van 

de zuilen).  

Zuil = netwerk van organisaties met dezelfde levensbeschouwing dat is aangesloten op een 

politieke partij. Er waren 3 grote zuilen in Vlaanderen, vb.: vroeger van de wieg tot graf 

binnen 1 zuil → geboren in Katholiek gezin, katholieke school, katholieke scouts, katholieke 

voetbal, etc. Nu: binnen 1 dorp 3 voetbalclubs: Katholieke, liberale en socialistische (soms zijn 

de laatste 2 samengevoegd tot ‘de vrijzinnige’). In Nederland is er de protestantse zuil.  

Organisaties van dezelfde ‘kleur’ met onderlinge contactpunten:  

 

Enkele kanttekeningen:  

1) Individualisering ≠ meer individualisme of egoïsme (mensen kunnen kiezen voor 

solidariteit/ engagement)  

2) Individualisering ≠ wegvallen sociale bindingen (maar sociale banden worden een 

‘keuze’, banden hebben een meer ‘onpersoonlijk’ karakter. Je kan je losmaken van je 

dorp of familie)  

→ Veranderende configuratie van afhankelijkheden: minder van gezin of dorp, meer 

van functiesystemen als onderwijs (diploma), arbeid en consumptie (economie), 

media (informatie), recht (regels), etc. 

 Secundaire standaardiseringen via onderwijs- en beroepstrajecten of modes.  
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3) Historisch: individualisering = sterke democratisering vanaf eind jaren 1950 van de 

voorheen ‘elitaire’ mogelijkheid tot zelfbepaling (is geen toeval, dit was hetzelfde 

moment dat de tv in de huiskamer kwam) 

→ Welvaartsstijging + consumptiemaatschappij, relatieve democratisering onderwijs, 

gestegen geografische en mentale mobiliteit…  

Eens je je keuzes gemaakt hebt, ben je wel ‘padafhankelijk’ (studiekeuze → job: bepaalde 

keuzes van het verleden zorgen voor minder opties in de toekomst)  

Je hebt keuze over je kleding MAAR toch moet je meegaan in de economie + consumptie 

(modetrends = “mijn” smaak) 

Gevolgen van individualisering  

1) Afnemende impact van collectieve identiteiten op de individuele identiteit of het 

persoonlijke zelfbeeld:  

→ Minder stereotypen, meer variabiliteit in de vormgeving van bv. mannelijkheid of 

vrouwelijkheid (vrouwen zijn stereotiep zorgzamer maar detraditionalsering zorgt 

ervoor dat vrouwen nu gaan werken en naar school gaan) 

→ Identiteit verandert van gegeven in opgave en wordt reflexief: bewuste 

zelfenscenering, gesprekken met intimi… (Reflexiviteit: het reflexief nadenken over 

identiteit vaak bij sociaal contact met partner of close friends)  

 Zigmund Bauman: voorlopige of vloeibare identiteit, mede op basis van schuivende 

identificaties met o.a. modes en ‘lijfstijlen’ (vloeibare identiteit want we wisselen van 

ideeën door de mensen waarmee we omgaan) 

2) MAAR tegelijk speelt de vraag ‘wie ben ik’, het idee van ‘stabiele identiteitskern’ = 

waarachtig of authentiek zelf = deep self + potentieel  

→ Authenticiteitsethos: ‘zichzelf kunnen zijn’ of zelfontplooiing als kernwaarde bij 

individuele keuzes.  

 Materialisme → Postmaterialisme 

Overlevingswaarden → Zelfontplooiingswaarden (Inglehart) (we zijn niet meer 

begaan met overleven, zelfontplooiing is belangrijk nu) 

→ MAAR: de zelfexpressie heeft ook nood aan sociale validatie + stoelt mee op 

sociale vergelijking (rol sociale media) 

3) ‘Zichzelf kunnen zijn’ wordt ook een maatstaf in sociale relaties: het moet ‘klikken’  

(gestegen verwachtingen binnen intieme relaties → meer ‘breuken)  

 Van een eerder rigide sociabiliteit naar een meer open, en ook vlottende, socialiteit  

4) Mede daarom worden wederzijdse verwachtingen vooral in persoonlijke relaties 

(intiemsysteem) de inzet van voortdurend overleg  

 In samen-handelen gemaakte sociale orde.  
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HET GEÏNDIVIDUALISEERDE SAMENLEVEN 

A.De Swaan: van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding  

Overlegmoraal die een rem zet op egoïsme: veralgemeende verwachting van overleg 

(uitpraten)  

→ Ook buiten de strikt persoonlijke sfeer: inspraakorganen in onderwijs, ‘de coachende 

manager’…  

Enkele kanttekeningen:  

1) Wat met functionele differentiatie of taakdifferentiatie en veralgemeende 

afhankelijkheid? Te weinig sociologische verbeeldingskracht…?  

2) Wat met klassendifferentiatie?  

→ Beck: individualisering van de sociale ongelijkheid = directe doorwerking op 

individueel niveau, zonder gedeelde levensstijlen of klassenidentiteiten  

 MAAR, de mate van individualisering varieert ook met de klassenpositie 

→ Autonomie blijft gebonden aan economisch kapitaal, scholing en organisatorische 

macht. 

3) De traditionele genders blijven doorwerken!  

→ Seksuele arbeidsindeling, deels verschillend mediagebruik, andere ‘manieren van 

doen’…  

Maar observeren we niet ook versterking van etnische identiteiten?  
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H4: VOORLOPERS EN GRONDLEGGERS VAN 

DE SOCIOLOGIE  

INLEIDING  

Karl Marx (links boven) → Marx sociologie ≠ Marx 

economie  

Max Weber (rechts boven): 20e E (Duitsland)  

Durkheim (midden boven): Frankrijk  

→ Alle 3 grondleggers: visies / inzichten 

doorgeven aan latere sociologen.  

Bourdieu = belangrijk in conflictsociologie  

= meest geciteerde sociologen laatste 3 

decennia.  

R. K. Merton = self fulfilling prophecy  

Parsons = systeemtheorie (functionele 

differentiatie) → beide volgers van Durkheim  

Weberianisme → Hertbert Blumer  = symbolisch interactionisme  

Theoretisch pluralisme in de sociale wetenschappen dat we herleiden tot telkens een 

grondlegger en een erdoor geïnspireerde bredere stroming: 

• Individugericht: Weber, Blumer & symbolisch interactionisme (Garfinkel & 

etnomethodologie) 

• Groepsgericht: Durkheim, Parsons + Merton & systeemtheorie/functionalisme 

(Luhman)  

• Conflictgericht: Marx, Bourdieu & de conflictsociologische traditie  

H4 = grondleggers  

H5 = er op voortbouwende auteurs en stromingen  

Vb.: theater → wat motiveert mensen om hier naar toe te gaan? (sociale interacties)  

→ Individugericht: motivatie van het individu (≠ elk individu een ander motief, vaak gedeeld)  

→ Groepsvisie: grote correlatie tussen theaterliefhebbers en hun (hoog) opleidingsniveau 

(speelt eigen status laten zien hier mee?)  

Conflictgericht, vb.: klasse zitten in conflict met elkaar over hun economisch stukje van de 

taart (ook genderstratificatie)  

DE ONTDEKKING VAN HET SOCIALE  

Kort historisch schema:  

• 18e eeuw: 

o Verlichting: uitvinding van de sociologie + voorlopers  

o 1789: Franse Revolutie  

• 19e eeuw : Pleidooien voor ‘sociologie’ als zelfstandige wetenschap: Comte, Spencer 

• 1890-1920: Klassieke periode: academisering + grondleggers Durkheim en Weber 

→ Maar: MARX!! (1840-1880) 
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August Comte (1830) heeft het woord sociologie voor het eerst naar voren geschoven  

→ Herbert Spencer trad in de voetsporen hiervan (waren beide geen academici). 

Karl Marx heeft een beetje kritiek op de academisme sociologie  

DE UITVINDING VAN DE SOCIOLOGIE  

Sociologie = een kind van de moderne tijd, met name van de 18e-eeuwse Verlichting: ware 

kennis door gebruik van de Rede 

→ Immanuel Kant: Durf te denken!!  

→ Gevolg: mensen beginnen vooroordelen in vraag te stellen en oude denkbeelden.  

Met behulp van ons verstand + empirie → wetenschappelijke fenomenen bestuderen (ook 

maatschappelijk)  

‘Ontdekking van het sociale’ als een autonome realiteit waarbinnen sociale mechanismen 

voor orde zorgen (op zoek naar sociale mechanismen die sociale orde kunnen verklaren) 

→ Adam Smith over de ‘onzichtbare hand’ die op markten spontaan orde doet ontstaan.  

Maatschappelijke orde is onmogelijk als mannen en vrouwen gelijk zijn, want vrouw is 

gemaakt uit de rib van man → God wilde deze orde: vrouw < man, punt.  

Verschilt op 2 manieren van het voormoderne wereldbeeld 

1) Ontgoddelijking = het opgeven van het idee dat er een religieuze, bovennatuurlijke 

of kosmologische basisorde is, ook voor het sociale  

Vb.: de opvatting van een door God gewilde hiërarchie tussen standen en 

geslachten 

2) Onstaatsing = het opgeven van het idee dat een geordend samenleving een 

staatsverband is waarbinnen en Vorst, soeverein, mede namens God, voor orde zorgt.  

Belangrijke figuren in de voorgeschiedenis van de sociologie, naast de 17e-eeuwer Thomas 

Hobbes: 

• Schotse moraalfilosofen: Adam Ferguson, David Hume, Adam Smith (Schotse 

Verlichtingsbeweging)  

• Charles de Montesquieu en Jean-Jacques Rousseau (Franse Verlichting) 

1789 (historische datum), Franse Revolutie = praktisch bewijs dat een samenleving niet 

natuurlijk of dor God gewild, maar maakbaar is: regeren met revolutionaire decreten en.. 

terreur. (= het moment dat aristocratie macht verliest en de democratie introduceert) 

→ Effect: het idee ontstond dat maatschappij door bepaalde actoren wordt bepaald 

(geregeld zoals Vraag en Aanbod in economie), anderzijds: geen door God gewilde orde. 

→ Maar: Fr. Revol. = terreurbewind = alles behalve democratie (onthoofdingen voor wie niet 

mee wilde) → Tegenbewind TEGEN Fr. Rev. En dat harde regime.  

 Conservatieve tegenbeweging van de Contraverlichting: geen sociale orde zonder 

sterke moraal of gedeelde waarde (met liefst een ‘hogere’, religieuze verankering) 

(vaak religieuze grondslag) 
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Tegelijk waren er ook de eerste pleidooien voor een ondersteunende sociale wetenschap: 

• ‘op naar een wetenschap van de sociale organisatie of sociale fysiologie’  

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

→ Fysiologie = alles over het menselijk lichaam  

→ De samenleving = lichaam met verschillende organen die (moeten) 

samenwerken. 

• Pro een positief wetenschappelijke kennis van het samenleven of sociologie (eerst 

nog sociale fysica gegeten) = Auguste Comte (we moeten causale verbanden 

vinden)  

• Auguste Comte (1789-1742) (leerling van Saint-Simon):  

o Sociologie omvat 2 luiken:  

▪ Sociale dynamica = evolutie van de mensheid  

▪ Sociale statica = sociale-ordevraag (dwarsdoorsnede van de 

maatschappij: ‘hoe wordt die op dit moment sociaal geordend’) 

o Geen sociale orde zonder morele consensus (nogal conservatief) 

▪ Te formuleren door de sociologie  

▪ Te verspreiden via het onderwijs  

 ‘Religie van de Mensheid’ naar katholiek model → Vlag Brazilië in ppt: centrale slagzin 

‘orde en voorruitgang’ komt uit Comte zijn werk (positivisme)  

 Sociologie is geboren uit samengaan van positivisme en conservatisme, dus uit een 

kruising van de Verlichting (“sociologie”) en Contraverlichting (“sociale orde”).  

→ Ook bij Durkheim. 

Herbert Spencer (1820-1903): de 2e grondlegger van de sociologie:  

• Basisidee van een algemene evolutiewet: van ongedifferentieerde naar meer 

gedifferentieerde en daarom complexere eenheden  

(vgl. Taakdifferentiatie, functionele differentiatie)  

• Tevens aanhanger van het sociaal darwinisme (enkel degene met sterke karakters 

gaan het halen in de samenleving) en mede daarom een grote bijval in de V.S. 

→ Hij was sterk tegen de sociale zekerheid: armen = zwakken.  

MARX OVER KLASSEN  

Karl Marx (1818-1883) – Das Kapital – Het communistisch Manifest  

→ De Marx van de sociologie is…  

• Niet de filosoof, de kritische econoom of de medegrondlegger van het radicale 

socialisme en communisme  

• Wel de denker van klassenongelijkheid als structuurkenmerk van alle maatschappijen 

+ de denker van het moderne kapitalisme  

Basisidee bij Marx: contra idealisme, pro materialisme  

• Materialistische maatschappijvisie: belang economie  

• Antropologisch materialisme: belang arbeid  

 De mens verschilt van de dieren omdat het zijn eigen bestaansmiddelen produceert 

en zo de wereld vermenselijkt  

Economisch materialisme (mens vermenselijkt zich) → door landbouw krijgt de natuur 

menselijke trekken (menselijke arbeid)  
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Arbeid → arbeidsrelaties → arbeidsdeling  

Geen arbeid zonder productiemiddelen zoals land, grondstoffen, machines…  

Klasse 1: bezitters van de productiemiddelen → Klasse 2: niet-bezitters v. productiemiddelen 

 Klassentegenstelling: de bezitters van de productiemiddelen onteigenen 

arbeidsproduct = economische uitbuiting.  

Klassentegenstelling wisselt met de productiewijze = historisch variabele wijze om 

economische waarde of rijkdom te creëren  

Middeleeuwen: grondbezitters vs. lijfeigenen en cijnsboeren of horigen: directe toe-eigening 

arbeidskracht of indirecte toe-eigening door belastingen.  

Kapitalisme: kapitaal-bezittende klasse vs. arbeidsklasse → uitbuiting door toe-eigening 

meerwaarde = verschil tussen waarde arbeid en geproduceerde arbeid.  

Klassentegenstelling → tegengestelde klassenbelangen  

• Het kapitaal heeft belang bij loonvermindering en/of productiviteitsverhoging  

→ arbeidersklasse  

• Klassenstrijd als structurele mogelijkheid  

 

MARX’ MATERIALISTISCHE MAATSCHAPPIJVISIE  

Bredere context: het moderne kapitalisme  

1) Maakt geld productief via de productie van koopwaren: G – W – G’  

Waarbij G’ > G = winst (dankzij toe-eigening meerwaarde) 

→ Kapitaalcumulatie: streven naar steeds meer winst (G – W – G’, dan nieuwe 

investeringen, G’ – W – G’’ = meer winst)  

2) Zoekt voortdurend naar nieuwe afzetmarkten  

→ Ontwikkeling van nieuwe koopwaren  

→ Vervangen van autonome dingen of activiteiten door kopwaren  

= commodificatie (zelf trui breien vroeger → trui kopen nu, of bij problemen praten 

met vrienden → psycholoog)  

3) Harde concurrentielogica  

→ Verpaupering + kapitaalconcentratie  

 Klassenpolarisatie: verdwijnen van de middenklasse van zelfstandige boeren, kooplui, 

kleine ondernemers… (enkel grotere bedrijven blijven over en drukken de anderen 

weg)  
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Bredere context: Marx’ materialistische maatschappijvisie  

 

Productiekrachten → Productieverhoudingen: 

almaar meer economische rijkdom → economische noodzaak van lage lonen en uitbuiting 

→ Overproductiecrisissen  

 Revolutie en nieuwe productiewijze (communisme)  

Productieverhoudingen → maatschappelijk leven  

“Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun zijn, maar omgekeerd hun 

maatschappelijk zijn dat hun bewustzijn bepaalt” – Marx. 

‘zijn’ = ‘arbeidend zijn’, dat altijd is verweven met productie- of klassenverhouding. 

→ 2 punten: 

1) Marx richtte zich op analyse van de economie vanuit economisch standpunt 

2) Marx analyseerde industriële kapitalisme + van media vanaf 19eE 

(arbeidersklasse = handarbeid)  

Basis- en bovenbouw (infra- en superstructuur)  

 

 Kapitaal beïnvloedt direct en indirect de andere levenssferen of ‘functiesystemen’  

‘Wat goed is voor de economie, is goed voor het land’: arbeidsgericht onderwijs, innovatief 

onderzoek, efficiënt bestuur…. → Marx: dit komt vooral ‘het kapitaal’ ten goede!  

MAAR: als klassenverhouding heeft de ‘basis’ een Januskop:  

• Enerzijds een ongelijke machtsverhouding: dominante van ‘het kapitaal’…  

• … die anderzijds ook klassenstrijd genereert: het gaat tevens om een gecontesteerde 

machtsrelatie  

 Ook de klassenstrijd beïnvloedt ‘de bovenbouw’  

(tot stand komen algemeen kiesrecht, sociaal recht, verzorgingsstaat…)  

Onbedoeld gevolg klassenstrijd: geen ‘Verelendung’ van de arbeidersklasse, geen 

klassenpolarisatie, ‘pacificatie van de klassenstrijd’ en ‘Verburgerlijking van de 

arbeidersklasse’…  

Verburgerlijking = arbeidersklasse die zich niet meer verzet tegen kapitalisme en dus ook niet 

meer ten strijd te trekken.  

Functioneel binnen kapitalisme zolang 

ze klassen behelzen 

!!ECONOMIE = basis van de maatschappij (zijn niet 

zomaar markten = sociale verhouding! Kern = 

bezitten van productiemiddelen  
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Indien de klassenverhouding met haar botsende belangen de economische basis van de 

meer ‘ideële’ bovenbouw vormt, verschijnt ze daarbinnen als ongelijke machtsverhoudingen 

(macht van het kapitaal) én gecontesteerde machtsrelatie (de klassenstrijd).  

De dubbelheid speelt eveneens bij Marx’ antwoord op de sociale-ordevraag: 

• Sociale orde = opgelegde klassenorde  

• Én de contestatie daarvan doorheen klassenstrijd 

Dus: De sociale orde, versie Marx = synoniem voor zowel klassenorde als klassenconflict:  

1) Ongelijke sociaaleconomische machtsrelatie tussen ‘kapitaal’ en de arbeidsklasse 

samen met een veelvoud aan vaak geordende arbeidsverhoudingen binnen 

ondernemingen. Deze orde hangt minder samen met breed gedeelde 

verwachtingen en veeleer met de vertaling van de feitelijke economische macht van 

iedere kapitalist  

2) Arbeiders verzetten zich daartegen.  

Vb.: ondernemer drukt hoger werkritme door (klassenorde) → arbeiders vinden productiedruk 

niet haalbaar (klassenconflict).  

DURKHEIMS SOCIALE FEITEN  

“De sociologie bestudeert sociale feiten” – Emile Durkheim (1858-1917) 

(conflictsociologie)  

• Belanden in ‘de klassieke fase van de sociologie’ = 1890-1920 

• Sociologie raakt ingeburgerd aan universiteit = disciplinering van de sociologie: 

eerste academische erkenning via leerstoelen sociologie  

 Geen disciplinevorming zonder universitaire inbedding = basis voor onderwijs + 

fundamenteel onderzoek  

 

Volgens Durkheim bestudeert de sociologie dus de sociale feiten:  

1) Sociale fenomenen net als in de natuurwetenschappen benaderen alsof het 

gegeven ‘dingen’ zijn (positivisme)  

2) Sociale fenomenen als een taal, rechtsregels of een godsdienst zijn écht dingen met 

een eigen werkzaamheid  

• Sociaal of bovenindividueel: drager = maatschappij of specifieke groepering  

• Feitelijk want voorgegeven  

• Dwingend, zie sancties + weerstand bij verandering  

→ Maar: uiterlijke dwang verandert door socialisatie in zelfdwang!  

 Verklaringsregel: sociale feiten moeten vanuit andere sociale feiten worden verklaard 

(en vanuit biologische of psychologische feiten)  
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Durkheims studie over zelfmoord: relatie tussen bv. de mate van groepsintegratie en de kans 

op zelfmoord (mensen in eenzaamheid hebben meer kans om zelfmoord te plegen).  

Empirische vuistregel: sociale feiten kom je op het spoor via de statistiek  

→ Vb.: frequenties, gemiddelden, significante correlaties tussen bv. sociale afkomst en 

onderwijskansen.  

Sterk deterministisch + expliciet reïficerend: sociale feiten bepalen individuen  

(Vb.: sociale afkomst: arbeidskansen en onderwijs)  

Gevaar van sociologisme: iedere individualiteit wég (pogen te) verklaren vanuit het sociale 

(zie ook Bourdieu)  

Sociocentrisme: het sociale vormt een zelfstandige realiteit van waaruit je individueel 

handelen moeten gebruiken → Ook bij Marx te vinden: het ‘maatschappelijk zijn’ (de 

klassenpositie) bepaalt ‘het bewustzijn’… en het handelen.  

(De groep staat centraal, in het centrum staat het sociale) 

(De kapitalist moet uitbuiten door de dwang om te concurreren en winstmaximalisatie) 

DUKHEIMS VISIE OP SOCIALE ORDE  

Sociale orde, versie Durkheim: 

• Sociale cohesie = samenhang, eenheid  

• Sociale integratie = eenmaking van een groep van individuen door hun opname in 

de groep  

• Sociale solidariteit = sterke wij-gevoelens of verbondenheid.  

Twee basisvormen van sociale orde: mechanische en organische solidariteit:  

1) Mechanische solidariteit berust op een sterk collectief bewustzijn = geheel van 

gedeelde opvattingen en gevoelens dat werkt als een sociaal feit.  

→ Orthodoxe geloofsgemeenschap, sterke politieke of artistieke, muzikale… 

subcultuur  

→ Overheerste in eenvoudige samenleving met weinig taakdifferentiatie →homo-

geen groepsleven en denken  

 Quasi-automatische of mechanische solidariteit door gelijke levenscondities en 

opvattingen  

2) Organische solidariteit berust op de veralgemeende afhankelijkheid door een grote 

mate van taakdifferentiatie: 

• Kenmerkt een moderne samenleving  

• Taakdifferentiatie bevordert beroepsgericht individualisme → geen collectief 

bewustzijn meer  

→ MAAR: volstaat organische solidariteit wel? Vb.: klassenconflict ondanks 

afhankelijkheden.  

‘Ook moderne maatschappijen hebben nood aan collectief bewustzijn’ – late Durkheim 

onder invloed van Comte.  
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Durkheim: ook ‘wij, modernen’ hebben nood aan morele feiten = waarden en normen die 

als sociale feiten werken: 

• Invloed van Kant: moraal = categorische imperatief = moet- of plichtsgevoel 

• Is verankerd in een hogere gebiedende instantie  

Durkheim was seculier en republikein: pro-individuele vrijheid 

“Tussen God en de samenleving moet men kiezen” 

Het benodigde collectieve bewustzijn is er deels wel: moderne nationalisme (patriotisme) en 

individualisme (zie ook later), maar deels ook niet: noodzaak van een nieuwe seculiere 

moraal die via het onderwijs wordt doorgegeven.  

WEBERS ‘BEGRIJPENDE’ SOCIOLOGIE  

Max Weber (1864-1920) – ‘De sociologie richt zich op het begrijpen (verstehen) van het zin- of 

betekenisvol sociaal handelen van individuen’ 

→ Weber als grondlegger van de interpretatieve of hermeneutische sociologie, gericht op 

het ‘uitleggen’ van individuele motieven of bedoelingen.  

Gedrag (behavior) = buitenkant = uiterlijk waarneembare fysieke realiteit vb.: wuiven 

 

Handelen (action) = binnenkant = intenties of motieven die werken als beweegredenen of 

oorzaken (handelen omdat) = te begrijpen zinsamenhang die gedrag betekenisvol maakt.  

Twee hoofdvormen van begrijpen:  

1) Actueel begrijpen van de algemene of gangbare betekenis van een handeling  

Vb.: studenten luisteren, nemen notities…  

2) Verklarend begrijpen van de achterliggende motieven of bedoelingen die werken als 

oorzaken, vb.: omdat studenten dus willen slagen en diploma halen  

Verschillen Weber – Durkheim  

Durkheim  Weber  

Nadruk op sociale factoren zoals taalregels 

= gedetermineerd door sociale feiten  

→ Sociaal feit (positivisme)  

Individuele motivatie om ons te 

conformeren  

→ Methodologisch individualisme  

Sociale verbanden of netwerken zoals 

univeristeit, onderwijs… bestaan ‘as such’ 

→ Verdinglijking of reïficatie  

Sociale verbanden of netwerken zijn ‘lege’ 

namen voor het samenhandelen van 

gemotiveerde individuen  

→ Nominalisme  

Uitgangspunt: van het sociale naar het 

individu  

→ Sociocentrisme  

Uitgangspunt: van het individu naar het 

sociale  

→ Actorcentrisme  

Conservatieve visie anti-Verlichting (Durkheim) → Verlichting + liberalisme: geloof in het 

autonome individu met eigen bewuste wil of beweegredenen, vb.: bedoelingen (Weber) 

 

 



Samenvatting – Sociologie 

42 

 

Hoe kan je precies ‘verklarend begrijpen’ doen?  

1) Correct begrijpen van de achterliggende motivatie of bedoeling = eis van de zin- of 

betekenisadequaatheid  

Vb.: studenten willen een 2e diploma behalen of studenten stellen intrede op de 

arbeidsmarkt uit  

2) Effectief verklaren = eis van causale adequaatheid = aantonen dat het weerhouden 

motief met een grote statische kans als oorzaak werkt  

Vb.: In een enquête stellen we vast dat studenten de eerste reden het vaakst 

vermelden  

Maar: de studenten = een groep → Methodologisch individualisme?  

‘We kijken naar de doorsnee of typische motivatie bij vergelijkbaar handelen en maken daar 

een ideaaltype van’ – Weber.  

Vb.: een gelovige handelt zo ‘zuiver’ mogelijk om zijn of haar heilszekerheid veilig te stellen  

Een ideaaltype = ‘overdrijving’; selectief uitvergroten van één motief of bedoeling tot 

verklarende beweegreden (niet vergelijkbaar met stereotypen!!)  

Vb.: studenten studeren met het oog op een job = afzien van motieven als iets willen leren, 

samenblijven met vrienden of vriendinnen..  

Enkele aanvullingen 

1) Een ideaaltype kan meerdimensionaal zijn 

→ 2 of meer motieven in de uitvergroting meenemen 

→ Niet in boek: wanneer je kijkt naar een bepaalde groep die vergelijkbaar handelen 

stelt (gelovigen) dat je daar 2 ideaaltypen van handelen vindt, vb.: islam → mensen 

die gelovig zijn vanuit etnische motivering (ik voel me Marokkaan) maar ook 

belangrijke groep die individueel kozen voor islam maar die zich afzetten tegen 

traditioneel (ik voel mij krachtiger als persoon wanneer ik geloof) 

2) Bij afwijkingen tussen ideaaltype en feiten; ofwel een nieuw ideaaltype, ofwel 

‘uitzonderingsverklaring’  

→ Vb.: kunstenaars handelen niet primair artistiek in economische noodsituaties  

Vb2.: beurspaniek → paniek op de beurs dus zomaar eventjes aandelen gaan 

verkopen zonder streven naar winst. Het doordachte winststreven speelt hier niet mee 

3) Belangrijk: Ideaaltypen sluiten wel of niet aan bij expliciete of bewuste motieven: 

belang andere observaties dan wat respondenten in interviews zeggen 

→ Vb.: als je aan studenten vraag’ wat motiveert je om nog verder te studeren’ gaan 

ze niet snel zeggen ‘oh ik ben gewoon graag in Leuven, en wil hier nog een jaartje 

luieren.’  

4) Er zijn ook ideaaltypen mogelijk van grootschalige verbanden of fenomenen  

→ Het doorsnee-handelen daarbinnen met een doorsnee-motief van de betrokken 

individuen verbinden  

→ Gedeelde motief op niveau van individu en het is voor het individu dat handelt 

een aandrijfmotor (causaliteit) = methodologisch individualisme  

Vb.: Politieke partijen streven macht na = individuele politici handelen strategisch vanuit het 

motief van machtsmaximalisatie. 

“In en kapitalistische maatschappij gaat de modale ondernemer op een doelrationele 

manier voor winst” – Max Weber 
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Bedrijf streeft winst na, dat is het 1e doel. Maar Weber zegt ‘bedrijven moet ook aan mensen 

denken’ = reïficerende manier → bedrijfsleiders streven winst na.  

Het ‘object’ van de sociologie = sociaal handelen = handelen dat is betrokken op dat van 

een of meer anderen.  

→ Resulteert in vele situaties in gemotiveerde handelingen en ‘tegen-handelingen’  

= interactie: action and reaction.  

 Weber als grondlegger van het interactionisme 

WEBER OVER TYPEN VAN HANDELEN EN SOCIALE ORDE  

4 hoofdvormen van (sociaal) handelen al naargelang de basismotivering:  

1) Doelrationeel handelen = middelen op een berekende, efficiënte manier inzitten bij 

het nastreven van een doel als winst, waarheid, macht, aanzien..  

• Letten op gekende neveneffecten (je gaat mensen hun pauze niet verkorten 

naar 15 minuutjes want je weet dat het op lange termijn negatieve gevolgen 

heeft) 

• Kan resulteren in strategisch handelen = berekend handelen naar anderen 

toe  

 Webers tijdsdiagnose: we handelen in almaar meer domeinen doelrationeel = 

doelrationalisatie  

 Functiesystemen zijn Weberiaans bekeken sferen waarin een telkens specifiek doel op 

een doelrationele wijze wordt nagestreefd! Vb.: onderwijs, media…  

En dan zijn er nog stemen waar de doelrationationaliteit niet overheerst, maar…  

2) Waarderationeel handelen = ‘rücksichtlos’ gaan voor een ‘hoger doel’, los van 

gekende neveneffecten (het doel is heilig) 

→ Idealisme: niet efficiëntie maar ‘consequent zijn’ primeert  

3) Affectief handelen vanuit een emotionele opwelling  

4) Traditioneel handelen, of gewoonte-handelen vanuit een weinig reflexieve trouw aan 

een traditie (we doen het zo omdat we het altijd al zo gedaan hebben) 

Vb.: tafelmanieren → Waarom? Daarom.  

3+4 zijn vaak grensgevallen van betekenisvol handelen. De laatste 2 zijn niet zo sterk 

betekenis geladen (hebben niet zo veel zin voor individuen)  

Vaak zijn er mengvormen!  

Weber heeft de neiging om 1 motief uit te vergroten! Vb.: doelrationeel handelen bij 

kapitalist (winst)  

Mooie examenvraag: hoe zit het met het handelen in de persoonlijke sfeer?  

→ In de 1e plaats waarde gerationaliseerd. Die waarden maken dat we ons opofferen voor 

onze liefde, vrienden. Waarom geef je geld aan iemand waarvan je weet dat die het kan 

verbrassen? dat handelen is waarderationeel vanuit het standpunt van degene die zich 

houdt aan de waarden van de vriendschap. 

Uitgangspunt: ook bv. harde marktcompetitie is een vorm van sociaal handelen:  

• Wederzijdse oriëntatie op elkaars handelen  

• Individuele beweegredenen: “winnen” 

• En ook een patroon: zekere voorspelbaarheid (self fulfilling prophecy paradox) 
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Contra Durkheims idee van sociale orde als verbondenheid of solidariteit op basis van een 

collectief bewustzijn.  

 Alternatief dat vertrekt bij wederzijdse oriëntatie: die veronderstelt alledaags 

‘verstehen’ of begrijpen van de achterliggende betekenis, dus van intenties en 

beweegredenen.  

Sociale orde, versie Weber 

• De door Ego gekende of veronderstelde betekenisgeving (motivatie, bedoeling…) 

van Alter  

o Genereert verwachtingen over hoe Alter zal handelen  

o Die mee het eigen handelen richten  

Vb.: interactie tussen galeriehouder en kunstenaar  

• Verwachtingen slaan op betekenisvol individueel handelen, niet op algemene 

sociale rollen…. MAAR ze kunnen daar wel bij aanknopen!  

Ondernemers die naar elkaar kijken (prijs enz) → Leidt tot voorspelbaarheid (loonkosten 

drukken voor lagere prijs en hogere winst)  

Collectief bewustzijn → Het handelen op de markt = ‘waarden’-loos. 

Vb.: markten: bij sterk doelrationele, “egoïstische”, oriëntatie maakt iedereen analoge 

berekeningen, wat voor gelijkvormig handelen zorgt!  

Conclusie: verstehen = iets dat we doen in alledaags sociaal leven (spontaan) → motief 

achterhalen → verwachtingen → eigen handelen erop inspelen  

Weberiaans: door het op elkaar inspelen door veronderstelde motieven, is er kans op 

geordend samenhandels → sommige motieven → rollen / posities  

Vb.: je verwacht van studenten pol & soc dat ze geïnteresseerd zijn in maatschappelijke 

concepten/kaders (rolverwachtingen)  

KAPITALISME VOLGENS WEBER 

Marx over kapitalisme: “Kapitalisme = productief maken van geld (G-W-G’) door een 

bezittende klasse via de uitbuiting (meerwaarde) van de niet-bezittende klasse” 

Weber over kapitalisme: “Burgerlijke bedrijvenkapitalisme = doelrationele of berekende 

omgang met kapitaal vanuit winststreven” 

Ideaaltype van de doelrationeel handelende kapitalist.  

Doelrationeel winst nastreven betekent:  

1) Berekend productiemiddelen inzetten met het oog op winst = voortdurend 

kosten/baten afwegen op basis van boekhouding, in brede zin (kapitaalrekening)  

→ Letten op allocatie arbeid, prijs grondstoffen, verkoop…  

→ Marx zegt ook ‘ondernemer moet doelrationeel handelen, anders failliet)  

2) Berekend winst herinvesteren met het oog op nieuwe winsten = kapitalistische geest.  

→ Winsten niet potverteren maar spaarzaam en onthecht leven = ascetische 

levensstijl. Marx zegt ‘onbetaalde arbeid’ = winstfactor → Weber zegt dat niet 
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Weber: “De affiniteit tussen protestantse ethiek en kapitalistische geest verklaart mee de 

historische unieke doorbraak van het kapitalisme in het Westen.” 

→ Boek 1904 (Religieuze redenen → Kapitalisme) 

Waarom waren zoveel succesvolle kapitalisten van de eerste generaties protestanten?  

→ 2 veronderstellingen in Webers antwoord:  

1) Algemene ideaaltype van de gelovige: hij/zij is waarderationeel gericht op 

heilszekerheid (iemand die veel waarde hecht aan het hiernamaals) 

2) Protestantisme = ‘strengere’ vormen als calvinisme, piëtisme, puritanisme of 

methodisme wordt in de pastoraal gemilderd via de idee van tekens van 

uitverkorenheid = economische succes.  (het is een strengere vorm van geloven 

omdat hier geen priester is die je zonden kan kwijtschelden. Je staat hier zelf in 

rechtstreeks contact met God).  

→ Heiliging van beroep = goddelijke opdracht, met mogelijke tekens van geroepen 

zijn.  

 Van individualisering van geloof en verwerping magie naar predestinatieleer à la 

Calvijn  

Vb.: Benjamin Franklin: uitgeverij (veel geld) + grondlegger U.S.A. + protestant + “Time is 

money” 

Godsdwang → katholicisme (men kan God dwingen door biecht + aflaten kopen)  

Godsdienst → Protestant staat op zichzelf los van geloofsgemeenschap.  

Tekens van uitverkorenheid → economisch succes 

→ Dus: self-fulfilling prophecy: ze gaan winstgericht handelen, zijn spaarzaam WANT ze willen 

teken van zekerheid krijgen dat ze naar het hiernamaals gaan.  

“De puritein wilde beroepsmens zijn, wij moeten het zijn” – Weber  

Het religieus = waarderationeel mede gemotiveerde kapitalisme is verzelfstandigd tot een 

louter seculiere = puur doelrationele orde (onbedoeld gevolg!) 

 Het verzelfstandigde kapitalisme is een ‘machtige moderne kosmos’ die dwingt tot 

het doelrationeel (nieuwe) winst nastreven.  

Noteer: het kapitalisme verschijnt hier net als de protestantse leer als een sociaal feit à la 

Durkheim…! 

→ Relativering tegenstelling Weber – Durkheim  

Kapitalisme als dwingende orde (Marx)  

Maar: contra Marx’ materialistische benadering die ideële of culturele factoren tot de 

bovenbouw rekent → enkel ‘afgeleide’ werkzaamheid.  

‘Denk multi-causaal: de doorbraak van het kapitalisme berust op meerdere factoren, zowel 

materiële als culturele!’ – Weber  

 Vergeet de tegenstelling tussen ‘materialisme’ en ‘idealisme’ of ‘spiritualisme’!  

 Causale werking van cultuur en ideeën = Weber → Marx  

Weber ≠ idealist  

Naast materiële factoren ook ideële factoren = multi-causaliteit  
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H5: SOCIOLOGISCHE VISIES IN HET MEERVOUD  

VAN MARX NAAR KRITISCHE THEORIE  

After Marx.. of de doorwerking van Marx’ gedachtegoed in de 20e-eeuwse sociologie.  

Twee grondlijnen in de 20e -eeuwse receptie van Marx’ werk  

→ Context: ‘dogmatisering’ van het marxisme binnen de communistische beweging vanaf 

eind jaren 1920 na machtsovername Stalin.  

Neomarxisme van de Frankfurter Schule of Kritische Theorie  

• Eerste generatie: jaren 1930-1960: Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Fromm 

• Tweede generatie: jaren 1960-nu: Habermas  

• Derde generatie: vanaf de jaren 1980: Honneth  

 

 Sterke filosofische inslag  

 Combinatie van ideeën van Marx en Webers these over toenemende 

doelrationalisatie  

DE CONFLICTSOCIOLOGISCHE TRADITIE  

Context: Oost-West conflict en Koude Oorlog + tendens in Westerse sociologie om eenheid of 

consensus te benadrukken (zie later: dominantie systeemtheorie en functionalisme)  

Bredere conflictsociologische traditie:  

• Eerste generatie, 1950-1970: Dahrendorf, Bendix, C.W. Mills, Coser, Rex 

• Tweede generatie, 1970-nu: Collins, Boudieu 

• Ook invloedrijk in empirisch onderzoek rond diverse vormen van sociale ongelijkheid 

of stratificatie  

 Sterke empirische oriëntatie  

 Combinatie van ideeën van Marx met Webers ideeën over macht en gezag  

5 grote uitgangspunten:  

1) Streven naar algemene verklaringen voor duurzame objectieve en subjectieve 

sociale ongelijkheid tussen groeperingen = ongelijke verdeling van schaarse en 

hooggewaardeerde goederen + status of aanzien  

2) Ongelijkheid is een veelvormig fenomeen → Marx: niet enkel economische 

ongelijkheid maar ook qua diploma’s of kennis, toegang tot overheidsposities of 

media, affectiviteit…  

3) Ongelijkheid creëert structurele belangenconflicten tussen meer of minder 

geprivilegieerden → Verdelingsstrijd: meerderen proberen minimaal te behouden wat 

ze hebben, minderen willen meer.  

4) Conflicten en verdelingsstrijd zijn te verwachten bij duurzame ongelijkheid: niet 

conflict maar harmonie vraagt op verklaring  

→ Waarom stemmen ondergeschikten in met minder privileges?  

5) Macht is dé cruciale verklaringsfactor: duurzame ongelijkheid = duurzame 

machtsverhoudingen of heerschappij  

→ Meerderen gebruiken hun macht om privileges te beveiligen tegenover de 

aanspraken van minderen  
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Conflictsociologen volgen goeddeels de visie van Weber op macht:  

• Eerder: organisatorische macht = vermogen om bindend te beslissen verbonden met 

het bekleden van een hogere positie  

• Macht, versie Weber = mogelijkheid om de eigen wil door te zetten, ook tegen 

weerstand in  

= individu-gerichte definitie  

Machtsuitoefening kan niet zonder machtsbron = alles wat macht geeft in een specifieke 

relatie, dus zowel geld, kennis (diploma’s) of ‘secret information’ als seksuele attractiviteit of 

de positiegebonden beslissingsmacht van een politicus, manager… 

Sociale orde, versie conflictsociologie = de machtigere partij legt haar wil aan de minder 

machtigere actor op en perkt zo diens handelingsruimte in.  

→ Finaliter een eenzijdige structurering van de verhouding, ook bij 

onderhandelingshuishouding  

 Bij duurzame ongelijkheidsverhoudingen ook specifieke verwachtingen want de 

machtigere partij verwacht gehoorzaamheid, de minder machtige ‘bevelen’ 

MAAR: de minder machtige kan zich verzetten en een conflict aangaan: 

• Kans op conflict vergroot bij tegenmacht, dus bij het bezit van alternatieve 

machtsbronnen  

• Kans op conflict verkleint bij gezag of autoriteit = geldige of legitieme macht  

 Instemming of gehoorzaamheid lijkt evident bij doktersbezoek of 

onderwijsverhoudingen (gecertificeerde kennismacht), politieke beslissingen 

(legitieme regeringsmacht na verkiezingen), etc.  

Noot: mei ’68 en de jaren 1965-1975 als ‘antiautoritaire revolte’ → meer egale 

onderhandelingshuishouding.  

Weber: er zijn 3 grote vormen of bronnen van gezag:  

1) In een moderne samenleving domineert legaal gezag = legitieme macht op basis 

van formele regels en procedures  

→ Politiek gezag, organisatorische macht…  

2) Traditioneel gezag = autoriteit per overgeleverde traditie  

→ Koningschap, religieuze leiders, (mannelijk gezag)… 

3) Charismatisch gezag = individuele uitstraling in relatie met zekere waarden die 

exemplarisch worden belichaamd (≠ media) 

→ De profeet, de staatsman à la Churchill… 
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Er zijn 2 grote na-oorlogse conflictsociologen: Dahrendorf en Bourdieu 

Ralf Dahrendorf (1929-2009) 

Vb.: ‘eerste generatie’-conflictsociologie: herijking van Marx’ klassenbegrip  

• Stap 1: kritiek op Marx’ definitie van de klassentegenstelling  

o Marx: bezitters → niet-bezitters van productiemiddelen 

o Dahrendorf: bezit = juridische eigendom + feitelijke controlemacht (of 

dagelijkse beslissingsmacht) over geld, machines, grondstoffen, arbeid… 

• Eigendom en controlemacht gaan samen in ‘familiekapitalisme’ maar splitten in 

‘corporate capitalism’  

o Eigendom = aandeelhouders  

o Controlemacht = managers  

• Stap 2: herijking van het klassenbegrip vanuit de notie ‘controle’  

o Controlemacht van managers = legitieme macht, dus gezag  

o Algemener: de klassentegenstelling loopt tussen  

Gezaghebbenden → Ondergeschikten aan gezag  

▪ Klassentegenstellingen tussen bv. proffen → studenten?  

▪ Bezittende of heersende klasse = al wie in welk domein dan ok gezag 

bezit (leraren, dokters, militairen…)?  

 Klassenverhouding, versie Dahrendorf: gezaghebbenden in economie en politiek 

→ Niet-gezaghebbenden in economie en politiek  

Originele visie, maar wijkt af van zowel Marx’ klassenmodel als de gangbare definitie van 

klassen aan de hand van beroepsposities en het ermee geassocieerde organisatorische 

gezag (macht) én inkomen + scholingsniveau.  

BOURDIEUS KLASSENMODEL 

Klassensociologie van Pierre Bourdieu (1930-2002) 

• Hij volgt gangbare insteken:  

o 3 grote klassen: laag, midden, hoog  

o De basiseenheden van klassen zijn beroepsposities  

o Maar: niet 3, enkel 2 dimensies om de klassenruimte af te bakenen, nl. 

economisch en onderwijskapitaal  

• De klassenruimte wordt daarom gestructureerd door 2 assen:  

o Kapitaalsvolume = totaal aan economisch en onderwijskapitaal bij een 

beroep (of beroepencluster) (globale hoeveelheid economische en 

onderwijskapitaal) (hoog – laag)  

o Kapitaalstructuur = aandeel van economisch resp. onderwijskapitaal bij een 

beroep (of beroepencluster) (verdeling o.b.v. kapitaalvolume binnen 1 klasse) 

Onderscheid hoogste en middenklasse: telkens 2 klassenfracties (subklassen) 

▪ Economische klassenfractie: positie o.b.v. econ. Kapitaal 

▪ Culturele fractie: positie o.b.v. onderw. Niveau  

Vb.: prof hoog op culturele fractie laag op econ. Klassenfractie 

Garagehouder: hoog op econ. Laag op culturele.  

o Sociaal traject = kansen op sociale stijging of daling  
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Hedendaagse maatschappij: 3 klassen: 

• Burgerij = hoge klasse  

• Kleinburgerij = middenklasse 

• Arbeidersklasse = lage klasse  

Onderscheid tussen klassen op basis van: beroepsposities (economisch kapitaal) en 

professionele posities (onderwijskapitaal / cultuurkapitaal) (zie hierboven)  

Verschillende klassenfracties → verschillende levensstijlen:  

• Uiteenlopende, onderling samenhangende patronen qua smaak, vrijetijdsbesteding, 

woninginrichting, consumptie, etc.  

• Met ‘de ruimte van de klassen’ correspondeert een ‘ruimte van de levensstijlen’  

Klassenpositie ouders → Klassenhabitus = geheel van verworven disposities= neigingen of 

gewoonten → Klassengebonden levensstijl  

• De primaire klassen(fractie)habitus werkt als een goeddeels onbewust programma 

dat in de levensstijl voor coherentie zorgt  

o Vb.: de esthetische habitus (vorm boven inhoud: stilering of esthetisering = 

afzien van directe gebruikswaarde) 

o De persoonlijke habitus = variatie op klassen(fractie)habitus  

• In het onderwijs wordt een eventueel een secundaire habitus verworven die meer of 

minder aansluit bij de primaire habitus  

o Vb.: reproductie sociale ongelijkheid: sterke samenhang tussen afkomst en 

onderwijstraject via o.m. de primaire habitus  

o Bij niet-aansluiting: pedanterie, hypercorrect taalgebruik…  

(eventueel ook tertiaire habitus via werk)  
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KLASSENHABITUS EN CULTUUR  

Klassen = verzamelingen actoren die overeenkomstige posities bekleden en die gelijksoortige 

belangen hebben en daardoor gelijksoortige paktijken en houdingen 

zullen vertonen.  

Culturele (of intellectuele) fractie = culturele burgerij heeft relatief weinig 

economisch kapitaal en excelleert in cultuur.  

→ Aristocratisch asctisme: aristocratie van de geest (vb.: bib in huis)  

Economische fractie = economische burgerij die het leven stileert via luxe → luxehabitus  

 Symmetrische posities als geneesheer, kaderlid, ect. : belang sociaal traject in de 

vorm van ‘klassenanciënniteit’  

Kwaliteit is klasse: hoge cultuur komt ongeveer overeen met hoge klasse  

• Distinctieprofijt: de levensstijl van kunstparticipatie, goede manieren, verfijnd 

taalgebruik… wordt relatief breed als ‘hoger’ erkend = zich onderscheiden van de 

massa.  

• Wordt niet bewust nagestreefd, volgt uit habitus handelen: geen snobisme  

MAAR: de culturele en economische burgerij zijn onderling verdeeld over wat de erkenning 

als ‘hoge cultuur’ verdient  

→ Strijd om de legitieme cultuur komt ongeveer overeen ‘traditie of klassieke cultuur’  

→ nieuwlichterij of avant-garde 

Ascetisch, want relatief weinig economisch kapitaal bij hoop op 

sociale stijging + puriteins, want nadruk op correct of ‘deftig’ 

gedrag (conformisme)  

Opkijken naar de burgerij → goede culturele wil  

→ Dubbele ‘culturele incorrectheid’: willen maar niet kunnen + omarmen van gezonken 

cultuurgoed  

MAAR: belang sociaal traject = kansen op sociale daling (vb.: kleinhandelaars) of sociale 

stijging (zoals middenkaders) → dalende → stijgende kleinburgerij  

Nieuwe beroepsposities in sfeer van media & creatieve 

economie + welzijn & wellness  

→ Nieuwe kleinburgerij  

Enkele kritische kanttekeningen:  

1) Wat met verschillen in organisatorische macht?  

Vb.: beroepspositie als manager of directeur in 

middelgrote of grote onderneming  

2) Relatieve gedateerdheid van empirisch klassenschema en sommige uitgangspunten  

o Hoogopgeleiden doen niet enkel meer aan ‘hoge cultuur’: proces van 

culturele omnivorisering  

o Algemeen aanzien van ‘hoge cultuur’ is gedaald: geen automatisch 

distinctieprofijt meer via kunstparticipatie  

3) Wat met etnische en geslachtsstratificatie?  

Burgerij = hoge of 

dominante klasse = 

esthetische habitus  

Kleinburgerij = 

middenklasse = 

puriteins-ascetische 

habitus  

Arbeidersklasse = lage klasse = 

realistische habitus die van de 

nood een deugd maakt en 

‘het functionele’ laat primeren  
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INTERMEZZO: ACADEMISCHE SOCIOLOGIE NA DURKHEIM  

Back to Durkheim!  

Na WO1 verschuift het zwaartepunt van de academische sociologiebeoefening naar 

Amerika → Voortrekkersrol: Chicago University: globale sociologieopleiding, doctoraten..  

De Amerikaanse dominantie blijft bestaan tot einde jaren 1960 = hoogdagen van de 

systeemtheoretische benadering (Parsons) + functionalisme (Parsons + Mertons)  

→ Feitelijk 1 dubbel gelede stroming die nadrukkelijk voortbouwt op Durkheims werk  

SOCIALE SYSTEEMTHEORIE, VERSIE PARSONS  

Parsons (1902-1979): ‘Sociology studies social systems!’ 

→ Vele van Parsons’ ideeën zijn gemeengoed want standaardsociologie!  

Systeem = basiselementen + relaties  

→ ideeënsysteem, organisch of cellensysteem… 

Sociaal systeem, versie Parsons = sociale relaties tussen positie gebonden rolhandelingen 

(verwachtingen!)  

→ Per definitie geordende relaties  

→ rolhandelen ≠ samenhandelen = sociale systeemvorming  

→ ± hervertaling basisprobleem sociale orde  

Rollen zijn geïnstitutionaliseerd 

= dwingend, want gesanctioneerd.  

Vb.: tante, oma, nonkel, etc. = rollen die heel strikt opgelegd worden.  

Dit geïnstitutionaliseerde karakter geldt bv. ook voor een taal, het sociale zekerheidsstelsel of 

televisieformats → Institutionalisering = het ingeburgerd raken van collectieve, voorgegeven 

en dwingend denk- en/of handelingswijzen.  

Geïnstitutionaliseerde verwachtingen of rollen en, algemener, wijzen van handelen en 

denken worden doorgegeven via (rol)socialisatie → (rol)conform handelen  

Sociale orde, versie Parsons = institutionalisering van + socialisatie in rollen of verwachtingen.  

Maar: de orde binnen sociale systemen is tevens een morele orde à la Durkheim omdat rollen 

= vertalingen van geïnstitutionaliseerde waarden of gedeelde definities van (on)wenselijke.  

→ ‘verplicht’ egoïstisch en affectievrij handelen van koper – verkoper → ‘gedwongen’ 

solidair en affectief handen in de intieme sfeer.  

→ ‘Algemeen belang’ als geïnstitutionaliseerde waarde in de politieke sfeer.  

→ Objectiviteit als gedeelde waarde bij journalisten en nieuwsgebruikers. 

De gedeelde waarden zorgen binnen sociale systemen als politiek, economie, gezin, etc. 

voor (mechanische) solidariteit of samenhorigheid → de betrokken actoren vormen een 

collectiviteit.  

Parsons gaat met Durkheim mee: sociale feiten, belang collectief (waarde)bewustzijn…  

MAAR: verschillende waarden in de verschillende functiesystemen → idee van 

overkoepelende waarden en normen op niveau van een nationale of regionale 

samenleving.  
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Bij Parsons gaat systeemtheorie samen met een dubbel geleed functionalisme:  

1) Kijken naar het functioneren van sociale systemen vanuit de vraag ‘wat hebben ze 

nodig’ = functionele vereisten → Sociale orde of evenwicht!  

2) Focussen op mogelijk positief gevolg of effect van andere sociale fenomenen voor 

sociale orde = functie, versie Parsons.  

Institutionalisering van rollen, rolsocialisatie en sancties zijn functioneel!  

Functionele differentiatie, versie Parsons:  

1) Iedere maatschappij moet voor haar geordende functioneren in bepaalde opgaven 

voorzien = functionele vereisten  

2) Functionele differentiatie = 1 gespecialiseerde sfeer per functionele vereiste → iedere 

sfeer heeft een positief gevolg voor de maatschappelijke orde = functie.  

3) Functiesystemen, want iedere sfeer = sociaal systeem met aparte posities, en dus 

specifieke rolhandelingen.  

MERTONS FUNCTIONALISME  

Robert King Merton (1910-2003): focust in ‘zijn’ functionalisme op het bestuderen van de 

mogelijke positieve én negatieve gevolgen van een sociaal fenomeen voor 1 of meer 

andere sociale fenomenen = veralgemeend functionalisme, los van systeemtheorie en idee 

van functionele vereisten of sociale orde → functies en disfuncties 

Vb.: tv-kijken → versterkt gezinscohesie als ouders en kinderen samen kijken.  

→ disfunctioneel voor schoolresultaten  

→ gezondheid (couch-potatoe)  

 1 zelfde fenomeen kan functies en disfuncties hebben 

Maar: gevolgen zijn bedoeld of onbedoeld → manifeste of latente (dis)functies.  

Vb.: regendans = latente functie = groepscohesie versterken.  

Vb.: lockdown: coronacijfers doen dalen = manifeste functie, maar depressie cijfers die 

stijgen = latente disfunctie.  

Soorten gevolgen:  

Soort gevolg  Positief gevolg  Negatief gevolg  

Bedoeld gevolg  Manifeste functie  Manifeste 

disfunctie  

Onbedoeld 

gevolg  

Latente functie  Latente 

disfunctie  
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Kanttekeningen:  

1) Eenzelfde fenomeen kan zowel functionele als disfunctionele gevolgen hebben.  

→ Netto-balans van het geheel van gevolgen = totaal van (on)bedoelde functies en 

disfuncties.  

Vb.: hoger onderwijs → kennis bijbrengen (manifeste functie), representatie sociale 

ongelijkheid (latente disfunctie), relatiemarkt (latente functie)  

2) Er spelen verschillende referentiepunten van waaruit gevolgen worden geobserveerd  

→ Wat zijn onze referentiepunten?  

Vb.: Corona → ‘we zijn goed bezig’ kijken naar ziekenhuisopnames en cijfers 

MAAR we vergeten de groeiende ongelijkheid, de stijgende depressiecijfers, stijgend 

aantal faillissementen.  

 Mogelijke selectiviteit, in het bijzonder bij het onderkennen van latent (dis)functies: 

niet de betrokken actor, maar een externe waarnemer kiest ze.  

Beleidsregel van Merton: schaf een sociaal fenomeen niet af zonder te voorzien in 

alternatieven voor de diverse functies!  

→ Maak altijd een lijstje met positieve en negatieve gevolgen wanneer je 

subsidie/beleidsmaatregelen (on)gedaan maakt.  

Vb.: the political machine of politiek dienstbetoon  

→ Disfunctioneel: ondergraaft de efficiënte werking van overheden + zelf gemaakte regels 

inzake sociale woningen, overheidsbanen, aanbestedingen, zonering  

→ Functioneel: voor achtergestelde groepen, lokale bedrijven, partijen,…  

Kritische kanttekeningen:  

1) Systeemheorie à la Parons focust op systeembehoud en waardenconsensus  

→ Sterke onderbelichting van machtsverschillen en belangenconflicten  

(hij stapt OVER machtsverschillen en belangenconflicten)  

→ Docent-student zijn beide betrokken op de waarde ‘kennis’, maar dit is niet het 

hele verhaal…  

2) Functionalisme à la Merton kan de bestaande verhoudingen legitimeren vanuit de 

netto-balans van gevolgen  

→ Mertons analyse van politiek cliëntelisme.  

Mogelijk alternatief: Niklas Luhman  

SOCIALE SYSTEEMTHEORIE, VERSIE LUHMAN 

Luhman (1927-1998) → equivalentenfunctionalisme  

• Niet: van een sociaal fenomeen naar de gevolgen ervan in relatie tot 1 of meer 

referentiepunten  

• Wel: kies een referentiepunt- of probleem en ga na welke fenomenen dat actueel e 

mogelijkerwijs kunnen oplossen = bestaande en mogelijke oplossingen als 

gelijkwaardig of equivalent beschouwen  

Vb.: het referentieprobleem van kennisoverdracht of bindend beslissen, vb.: ‘experimenten in 

democratie’ als G1000, het schrijven van de IJslandse grondwet…  

Het is de functie van functiesysteem politiek om beslissingen te nemen. 



Samenvatting – Sociologie 

54 

 

SYMBOLISCH INTERACTIONISME VOLGENS BLUMER  

Webers erfgenamen… 

→ Ook Webers werk ‘migreerde’ naar de V.S. 

• Chicago School tijdens het interbellum: Robert Park, Louis Wirth, Ellsworth Faris, Herbert 

Blumer (1900-1987) 

• Na WO 2 o.m. Howard Becker en Erving Goffman 

“De sociologie bestudeert symbolische interactie” – Blumer  

Weber: sociologie bestudeert sociaal handelen → antwoord op sociale ordevraag 

(beweegredenen die anderen proberen te begrijpen)  

Blumer: wij zijn betekenisgevers of interpretatoren van het handelen van anderen.  

Hetzelfde = anders (uiteenlopende interpretatie) = pluraliteit  

Samenhandelen = elkaars handelen interpreteren (vb.: praten, communicatie)  

Symbolen = gedragingen veranderen in voertuigen van betekenis.  

→ Symbolische interactie  

Samenhandelen = fitting together of wederzijds op elkaar afstemmen / aan elkaar 

aanpassen van individuele handelingen. Verloopt in 3 stappen: 

1) Eigen situatiedefinitie: anderen bevestigen die 

→ Vb.: rollen volstaan meestal niet wegens interactiedynamiek: feestje slabakt, 

enkelen ruzie-en, etc.  

Vb.: je ziet mensen zwiepen met hun lichaam in gesloten ruimte → ‘ah feestje’  

2) Actoren geven indicaties of aanwijzingen over hoe ze zullen handelen = symbolen die 

anderen interpreteren  

→ Vb.: A begint zich op te winden tijdens feest, B zegt tijdens een gesprek “wacht 

even”…  

Vb.: na pauze in college ‘microfoon vastnemen en erop slaan’ = pure fysieke 

handeling  

3) Indicaties en handelingen van anderen worden in het eigen handelen meegenomen 

door dat aan te passen of te reorganiseren (wat anderen ook doen)  

 Wederzijdse afstemming van ‘handelingslijnen’ 

Sociale orde = tijdelijk en broos.  

Wat met sociale feiten (Durkheim) als rollen?  

1) Enkel conditionerend, niet determinerend: openheid van de interactie tussen bv. 

koper en verkoper (al lopend interpreteren we ons eigen handelen en dat van 

anderen) → Interactie is een gebeuren = deel van het proces.  

2) Schijnbaar vaste sociale patronen, situatiedefinities of interpretaties bestaan dankzij 

hu herhaaldelijke bevestiging  

→ Mogelijkheid om ze te doorbreken of herdefiniëren   

Interactie = improviseren.  

 

Back to Weber!  
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BASISTEGENSTELLINGEN BINNEN DE SOCIOLOGIE  

 

Sociocentrisme Actorcentrisme 

Conflict vs. consensus  

Structure: rol van klassenpositie, rollen, 

etc. 

Agency: rol van intenties, 

betekenisgeving…  

Verklaren vanuit externe factoren  Begrijpen ‘van binnenuit’ 

Dominantie kwantitatief onderzoek Dominantie kwalitatief onderzoek 

Macro: nadruk op structuurkenmerken  Micro: nadruk op interactie  

Structuur Cultuur (2 cultuurnoties): 

• H6  

• H7  

• Vaak cultuur als synoniem voor 

mentaliteit gebruikt.  
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H6: CULTUUR ALS GEDACHTEGOED  

HET MENTALISTISCH CULTUURBEGRIP 

  Marx + conflictsociologie  

Durkheimiaanse traditie  Cultuur als 

gedachtegoed (H6): 

mentalistisch 

cultuurbegrip 

Cultuur als ideologie  

Weberiaanse traditie  Cultuur als 

betekenisgeving (H7): 

interpretatief 

cultuurbegrip 

Cultuur als 

interpretatiestrijd en -

macht  

Cultuur ≠ kunst  

Marx: sterk ideologie als geheel van gedeelde opvattingen (= dominante ideeën van 

dominante klassen)  

De Vlaamse/Belgische cultuur is mentalistisch gezien: 

• Een geheel van collectief gedeelde opvattingen, voorstellingen of representaties 

(gevoelens?)  

• Een eigenstandige realiteit  

➔ Maar: de Vlaamse/Belgische cultuur of Europese cultuur of modern-Westerse 

cultuur…?  

De dominante sociologische benadering na cultuur draagt een Durkheimiaanse stempel:  

• Collectief bewustzijn als kern van iedere cultuur: een collectief gedeeld geheel van 

opvattingen, voorspellingen en erepresentaties  

o Bij Durkheim ligt er een sterke nadruk op gedeelde emoties (wij-gevoelens)  

o Na-oorlogse sociologie legt volledige gewicht op de ideeënkant van de 

cultuur 

Mentalistisch cultuurbegrip = cultuur is een mentaal of ideëel iets, want het 

gaat om gedeelde opvattingen en gedachten  

• Het collectief bewustzijn van een sociaal verband vormt een eigenstandige realiteit: 

het is een sociaal feit.  

o Bovenindividueel, voorgegeven en dwingend  

o Sociaal feit: geïnstitutionaliseerde cultuur  

Drie soorten opvattingen binnen elk collectief bewustzijn in cultuur:  

1) Overtuigingen = voorstellingen van de realiteit of ‘wat is’ (models of reality) 

→ Worden als waar beleefd: beliefs → mogelijke ‘botsingen tussen culturen’. 

2) Waarden = voorstellingen van het wenselijke of ‘wat moet’ (models for reality)  

→ Sluiten aan bij overtuigingen, vb.: respect voor God of milieu  

→ Feitelijk gedeelde waarden, ook dus vb.: rijkdom of comfort  

→ Ze werken als handelingsmotieven: samen met overtuigingen tot een algemene 

levensstijl aanzetten en concrete gedragingen of beslissingen motieven.  
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3) Normen = regels of handelingsvoorschriften 

over wat wel of niet hoort  

→ Praktische vertaling van waarden  

→ Formele vs. niet-formele normen  

Vb.: eigendomsrecht vs. kledingvoorschriften  

→ Normen worden vertaalt in verwachtingen!  

 Figuren in slides.  

 

 

Vb.: eigendom → de 3 componenten sluiten op elkaar aan = culturele samenhang of 

cultuurpatroon, 

MAAR: vaak ook discussies over de vertaling van overtuigingen in waarden en, vooral, van 

waarden in normen  

Cultuurpatroon in de moderne samenleving: 

• Kernovertuiging dat individu tot autonomie of 

zelfbepaling in staat is (wij kunnen onszelf de wet 

stellen en leggen onszelf regels op)  

→ Mensen als vrije en zelfbewuste wezens, dus 

subjecten (subjectum = draagvlak) 

o Individuele vrijheid als waarde  

o Eigen opinie als norm  

• Overtuiging dat ieder mens een quasi-heilig, sacraal persoon is (bezit een ziel)  

o Ieder menselijk leven bezit daarom een absolute waarde (ethische debatten 

euthanasie en abortus)  

o Krijgt vertaling in zowel formele normen (vb.: mensenrechten) als informele 

regels (vb.: beleefdheidsnormen)  

GEÏNSTITUTIONALISEERDE CULTUUR  

Cultureel patroon = en zekere mate van consistentie of samenhang tussen de verschillende 

componenten (overtuiging, waarde en norm) 

→ Maar: over de vertaling van overtuigingen in waarden en vooral van waarden in normen is 

er vaak discussie (vb.: wat is/impliceert democratie , vriendschap, etc.?)  

Cultureel pluralisme: minderheidsculturen vs. meerderheidsculturen  

• Dominante cultuur of meerderheidsculturen = het cultuurpatroon dat binnen een 

breed sociaal verband, zoals een nationale of regionale samenleving, 

toonaangevend is.  

• Subcultuur = minderheidscultuur met opvattingen die enkel gedeeltelijk afwijken van 

de dominante cultuur, vb.: LGBTQI+ (Lesbian, Gay, Biseksueel, Trans, Queer, Interseks) 

• Tegen- of contracultuur = minderheidscultuur waarvan de centrale opvattingen 

ingaan tegen/volledig afwijken van de dominante cultuur  

Vb.: Islam → Katholicisme, MAAR: in het Westen is de secularisatie dominant 

(scheiding van kerk en staat) 

 

Weber: ideaaltype van 

waarderationeel handeln 

Durkheim: belang van moreel 

geladen opvattingen voor 

sociale integratie / solidariteit  

Parsons: waarden in rollen & 

verwachtingen → ordening  
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Durkheim: moreel 

individualisme ≠ 

egoïsme  
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De opvattingen binnen minderheidsculturen en meerderheidsculturen zijn bovenindividueel, 

voorgegeven en dwingend karakter (want: gesanctioneerd)  

→ De geïnstitutionaliseerde cultuur =overtuigingen, waarden en normen met een 

bovenindividueel, voorgegeven en dwingend karakter. 

→ De geïnstitutionaliseerde cultuur werkt dus als sociaal feit en wordt via socialisatie 

verinnerlijkt.  

Indeling (meer dan een eeuw oud) van geïnstitutionaliseerde normen volgens 

afdwingbaarheid en ontstaanswijze  

→ William Sumner (1840-1910)  

Afdwingbaarheid van 

sanctionering →  

Ontstaanswijze ↓ 

Formeel  Informeel  

Vaag  Gewoonterecht 

(≠duidelijk juridische 

norm, MAAR wel 

sancties, vb.: plaats/pad 

vrijlaten tussen 2 

tuinen/huizen)  

= ongeschreven 

juridische norm  

Gewoonten  

+++ zeden (zeden 

binnen relatie = geheim 

doorvertellen)  

+ gebruiken (= optie, het 

kan maar moet niet 

dwingend, vb.: man 

houdt deur open voor 

zwakke vrouw) 

Duidelijk  Juridische normen  

Vb..: examenreglement  

 

  

Onderscheid binnen gewoonten: 

• Zeden = relatief ster bewaakt en gesanctioneerd  

Vb.: gehuwd zijn en overspel plegen → reacties omgeving  

• Gebruiken = milderen sanctionering  

→ Vb.: het niet groeten van elkaar  

Zeden veranderen in gebruiken (en vice versa), rechtsregels wijzigen = culturele 

veranderingsprocessen 

• De-institutionalisering = van zeden naar gebruiken of afzwakken, vb.: verdwijnen van 

rechtsregels  

→ Vb.: verschil tussen formele en informele kledij, regulering huwelijk en 

echtscheiding.. 

• Versterkte institutionalisering = van gebruiken naar zeden of aanmaak rechtsregels  

→ Vb.: inburgering ‘groene waarden en normen’ (afval sorteren) 

Juridisering = de aanmaak van rechtsregels  

→ Rondt het proces van institutionalisering af 

• De wetgever volgt meestal bredere culturele evoluties → milieurecht huwelijksrecht…  

• Cultuursociologisch belang van recht!  
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Typologie Sumner: sluitstuk van institutionalisering = juridisering of de aanmaak van positieve 

rechtsregels.  

Moderniteit = de juridisering van de waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit  

• Grondwettelijke rechten en vrijheid (vb.: vrijheid van meningsuiting)  

• Sociale rechten (iedereen heeft recht op menswaardig bestaan) en verzorgingsstaat 

(leefloon)  

Kanttekeningen:  

1) Juridisering = sterke bescherming van waarden en normen, meer dan (informeel) 

‘collectief bewustzijn’ → claimen van ‘rechtsbescherming’ door vb.: holebi’s  

2) De vertaling van waarden in juridische regels is vaak de inzet van een belangen- én 

cultuurconflict tussen groepen of sociale verbanden met uiteenlopende opvattingen 

of culturen.   

→ Vb.: discussies over regulering: vrijheid van ondernemen vs. sociale en ecologische 

bescherming.  

o Cultureel conflict = een geschil tussen verschillende geïnstitutionaliseerde 

opvattingen die leven binnen uiteenlopende sociale groepen of verbanden 

o Culturele diversiteit = het bestaan van verschillende geïnstitutionaliseerde 

opvattingen in verscheiden sociale verbanden, vb.: Polen: religieuze 

opvattingen → LGBTQI+  

3) Een minderheidscultuur kan juridisch als onterechte ‘dwang’ ervaren  

→ Vb.: hoofddoekenverbod of regulering voedsel.  

o Culturele macht, mentalistisch gezien = het opleggen van overtuigingen, 

waarden en/of normen.  

o Vb.: hoefddoekenverbod of regulering voedsel  

DURKHEIM OVER ZELFDODING  

Dubbel gevaar bij doorgeschoten de-institutionalisering van waarden en normen:  

1) Een geordend sociaal verkeer kan niet zonder een minimum aan 

geïnstitutionaliseerde normen  

→ Regelgeoriënteerde visie op sociale orde  

→ De-institutionalisering zal dus meer sociale wanorde opleveren  

→ Haperende ‘solidariteit’  

2) Bij het niet aanwezig zijn van sterke normen kunnen mensen zichzelf niet in de hand 

houden  

→ krachtige normen zijn nodig om ‘het slechte in de mens’ in bedwang te houden 

→ Ontstaan van asociaal gedrag en sociale wanorde wanneer deze er niet zijn.  

Geïnstitutionaliseerde waarden en normen zijn dus nodig voor een geordend samenleven en 

het intomen van de menselijke natuur. 

Niet enkel de samenleving heeft nood aan deze waarde en normen, maar ook het individu  

• Visie sociale orde: geen sociale integratie of cohesie zonder een collectief bewustzijn 

• Dit is ook nodig bij de beregeling van de menselijk natuur  

• Normloosheid of anomie bevordert de kans op zelfdoding ↓ 
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Terug naar de-institutionalisering…  

• Discussie over de doorgeschoten individualisering: dubbel gevaar bij de-

institutionalisering van waarden en normen  

o Financiële crisis, blogs, agressie in verkeer of internetcommunicatie…  

‘Haperende solidariteit’  

o Te veel ‘dikke ikken’: sputterende zelfwang  

• Ook individuen hebben nood aan sterke regels om hen tegen hun gevaarlijke natuur 

te beschermen: normloosheid of anomie bevordert de kans op zelfdoding.  

ZELFDODING  

Zelfmoord is een sociaal feit: 

• Sociaal dwingende n voorgegeven neiging (niet om individuele wanhoopsdaad) 

• Collectieve tendensen met eigen bestaan bij het kijken naar de zelfmoordcijfers 

binnen welbepaalde sociale categorieën → cijfers blijven relatief stabiel voor en 

bepaalde periode.  

Zelfmoord heeft sociale oorzaken:  

• Sociale feiten volgen uit andere sociale feiten  

• Er bestaat een bovenindividuele druk tot zelfdoding  

Vier typen van zelfdoding: 

 Mate van 

sociale cohesie 

Mate van 

regulering  

Te zwak  Egoïstische 

zelfmoord  

Anomische 

zelfmoord  

Te sterk  Altruïstische 

zelfmoord  

Fatalistische 

zelfmoord  

Type 1: egoïstische zelfmoord  

• Kans op zelfmoord varieert met: 

o Religie: protestanten → katholieken en joden  

(De protestanten hebben geen priesters om hen van hun zonden te verlossen, 

dus ze zijn volledig op zichzelf toegewezen → self-fulfilling: ze krijgen ‘tekenen’ 

van bovenaf over hun ‘succes’, dus ze gaan risico’s durven nemen → succes) 

o Gezinstoestand: ongehuwden en weduwen → gehuwden  

o Politieke toestand: vrede → (burger)oorlog (in oorlogstijd is de samenhang 

groter, dus de cijfers lager)  

• Eenzelfde factor: de mate van sociale cohesie = het wel of niet opgenomen zijn in 

een sterk geïntegreerd sociaal verband  

→ Egoïstische zelfmoord = het type van zelfmoord dat een gevolg is van overmatig 

individualisme of door een te zwakke sociale cohesie waardoor individu te sterk op 

zichzelf wordt aangewezen  

→ Reden: onvoldoende bestaansgrond, want levenszin is een sociaal gedeeld leven.  
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Type 2: altruïstische zelfmoord  

• De individuele identiteit raakt volledig verstrengeld met cohesie van de groep 

≠ zelfopoffering voor groep zoals vliegtuigpiloten van I.S. 

• Vb.: hoge zelfmoordkans bij soldaten, vooral bij hooggeplaatsten. 

• Spiegelbeeld van egoïstische zelfmoord: meer zelfdoding bij bovenmatig grote 

sociale cohesie of integratie  

• Altruïstische zelfmoord = zelfmoord als gevolg van het opgenomen zijn in een sociaal 

verband met een bovenmatig sterke sociale cohesie.  

→ Reden: sociale is te zeer bestaansgrond, waardoor men niet bestand is tegen 

afwijzing, conflict, straf..  

Type 3: anomische zelfmoord  

• Eenzelfde factor: het wegvallen van normen die het menselijk verlangen reguleren 

→ Anomie of normloosheid  

• Hogere zelfmoordkans bij: 

o Economische crisis of plotse welvaarstijging (vb.: lotto-winnaars) 

(Maar ook bij welvaartsdaling, stijgen de zelfmoordcijfers)  

o Gescheiden mannen 

• Individuen worden geconfronteerd met het ‘uitvallen’ van de sociale normen die in 

samenhang met hun sociale positie vastleggen waar ze legitiem naar kunnen 

verlangen. 

• Normering mannelijk seksueel verlangen dor de norm van het monogame huwelijk 

valt weg bij scheiding → the sky is the limit dan ineens (enkel voor mannen wel 

volgens Durkheim)  

• “het kwaad van de oneindigheid” = steeds nieuwe genoegens najagen (omdat het 

kan)  

• Anomische zelfmoord = de zelfdoding die samenhangt met een situatie van 

normloosheid en de daaruit volgende onderregulering van het menselijk verlangen  

→Reden: enkel kortstndige ervaringen, geen diepere levenszin of doel  

(er zijn te weinig / geen regels of normen → van pleziertje naar pleziertje gaan, alles is 

korte termijn satisfaction)  

Type 4: fatalistische zelfmoord  

• Spiegelbeeld van anomische zelfmoord: zelfmoord door overregulering  

• Zelfdoding om aan hun lot te ontkomen  

• Slaven: alles ligt vast  

= restcategorie  

DE ANOMISCHE MENS, VERSIE DURKHEIM  

De reden voor de noodzakelijke begrenzing van het menselijk verlangen = de natuurlijke 

aard van de mens  

• Bij onderregulering: geconfronteerd met onbepaaldheid van het eigen seksuele of 

materiële verlangen → the sky is the limit  

• Maakt alles behalve gelukkig: verlangen zonder uiterlijke regulering komt neer op ‘het 

kwaad van de oneindigheid’, een doelloos en daarom zinloos verlangen.  
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Acute anomie = tijdelijke en uitzonderlijke normloosheid → Chronische anomie = een 

blijvende of structurele onderregulering van de menselijke verlangens  

→ 2 grote tekenen die wijzen op een evolutie in de richting van een anomische 

maatschappij met een chronische anomie: voorspelling van een duurzame  

de-institutionalisering:  

1) Wettelijke reglementering van echtscheiding  

→ Man kan hierdoor relatief gemakkelijk verbondenheid door huwelijk stopzetten  

2) Onbeperkt nastreven van economische groei en welvaart  

→ Motor van economische groei: het grenzeloze verlangen naar méér en andere 

dingen  

→ Economische ontwikkeling ~materialisme  

Kanttekeningen  

1) Samenhang tussen sterke (zwakke) sociale cohesie en sterke (zwakke) normatieve 

regulering → een hecht geïntegreerd sociaal verband zal ook sterk 

geïnstitutionaliseerde normen kennen  

2) Discutabel mens- en maatschappijbeeld stuurt mee Durkheims interpretatie van 

anomie → mens is natuurlijk ‘onderbepaald’, niet tot zelfregulering in staat 

(conservatieve visie)  

→ Zelfregulering is het effect van een sociaal opgelegde regulering (mensen zijn van 

nature uit zwak)  

Arnold Gehlen (1904-1976): de mens is een instinctarm “Mängelwessen” en daarom van 

nature uit aangewezen op ‘ontlasting’ door cultuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normafwijkend handelen → Devia(n)tie?  

  

Doelrationaliteit  Doel  

Winst halen (succes) (economie) 

Middelen  

Gerenommeerd kader  

(legitiem) middel / normen  

    WAARDE  

Vaak in dit kader ook in 

economie  

Zo efficiënt mogelijk  
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DE ANOMISCHE MENS, VERSIE MERTON 

Anomie, versie Merton = wanneer geïnstitutionaliseerde 

normen die de mogelijke middelen voor het bereiken van 

een waarde (of cultureel doel) reguleren, aan impact 

inboeten en wanneer een louter doelrationele logica van 

efficiëntie de overhand krijgt → dus geen sprake van 

doelloosheid.  

“De technische effectiefste procedure, of ze nu wel of niet 

cultureel legitiem is, wordt steeds meer verkozen boven het 

institutioneel voorgeschreven handelen”  

→ Wanneer dit proces van verdunning zich voortzet 

 → anomie 

→ Normloosheid slaat enkel op ingezette middelen: de-institutionalisering van de middelen  

In de V.S. dominante vorm van (chronische) anomie voor nadruk financieel succes: 

• Legitieme middelen = diploma + carrière  

• Illegitieme middelen = witteboordencriminaliteit, afpersing, etc.  

Deviantie = normafwijkend handelen 

Naast anomie/innovatie nog 4 andere mogelijke vormen van omgang met het doel van 

rijkdom + legitieme middelen → Mertons ‘anomietypologie’ 

Wijze van 

aanpassen  

Geïnstitutionaliseerd 

doel 

Geïnstitutionaliseerde 

middelen 

Sociale 

context  

Conformisme  

+ 

 

+ 

Hoge klasse + 

hoge 

middenklasse  

Innovatie 

(anomie) 

 

 

+ 

 

 

- 

Hoge 

arbeidersklasse 

+ nieuwkomers 

(migranten → 

zwart werken)  

Ritualisme  - + Lage 

middenklasse  

Terugtrekking  - - Lage lage 

klasse  

Rebellie  +/- +/- (stijgende 

sociale groep)  

Conformisme = wanneer men zich beweegt binnen de cultureel afgebakende krijtlijnen, ook 

wanneer deze tegenzitten. Vb.: iemand die hard studeert, diploma haalt en dan carrière 

maakt = succes.  

→ De succeswaarde en de normen om deze te realiseren worden verinnerlijkt.  

Durkheim: anomie zorgt voor 

zin- of doelloosheid  

→  

Merton: belang van doel 

resulteert in anomisch 

handelen  

Vb.: afpersing + 

criminaliteit 

Werken hard 

maar weten 

dat ze niet rijk 

zullen worden  

Niet geïnteresseerd 

in rijkdom of 

comfort hebben, 

stopt al op vroege 

leeftijd uit systeem 

→ marginale 

groep (niet 

criminaliteit), vb.: 

alcoholist 
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Innovatie (anomie) = komt voor wanneer het individu het doel dat hij voor ogen heeft 

verinnerlijkt, maar niet per se de institutionele normen die voor deze realisatie zorgen  

• Anomisch individu: zo efficiënt /doelrationel mogelijk financiële winst najagen  

→ Illegale handelingen 

• Deviant of normafwijkend handelen  

→ Individu houdt zich niet aan de normatief gedecreteerde middelen, maar handelt 

ook normdoorbrekend: vooral formele rechtsregels worden genegeerd en 

overtreden.  

Ritualisme = spiegelbeeld van innovatie  

• De sociale ritualist streeft, anders dan de vernieuwer, geen rijkdom na  

o Het opgeven van het verheven culturele doel van groot financieel succes en 

snelle sociale mobiliteit  

o Men gaat verder met het dwangmatig volgen van de institutionele normen  

o Blijft dus zijn best doen en probeert te presteren, maar verbindt zijn eigen 

handelen niet langer met het doel om ‘rijk te worden’ of ‘het te maken in de 

wereld’  

Terugtrekking = behalve de droom wordt ook de daarbij aansluitende normering van 

handelen opgegeven → keert zich van de dominante cultuur af, want gefaald is proberen 

‘het te maken’ 

Rebellie = handelen waarbij het dominante cultuurpatroon wordt verworpen  

→ Gaat alternatieve waarden of culturele doelen formuleren en de daarbij horende nieuwe 

legitiem geachte middelen → anders dan bij terugtrekker 

→ Verwerping geïnstitutionaliseerde waarden/normen (meerderheidscultuur) , maar zet er 

ook iets tegenover. Vb.: Clash grootgrondbezitters – burgerij (tegencultuur) 

In zijn typologie betrekt Merton de duurzame sociale ongelijkheid tussen uiteenlopende klasse 

→ met de bestaande klassenstratificatie hangt een sociaal ongelijke toegang samen tot de 

geïnstitutionaliseerde middelen om de waarden van rijkdom of financieel succes langs de 

voorgeschreven weg te bereiken.  

Kanttekeningen:  

1) De typologie wijst op het bestaan van uiteenlopende vormen van culturele integratie 

= de mate waarin individuen of leden van specifieke groeperingen de dominante 

cultuur onderschrijven, dus geïnternaliseerd hebben  

2) Het is nodig om aan te geven op welk culturele component de integratie slaat  

→ Aangezien ze niet per se samenlopen  

o Waarde-integratie = een geïnstitutionaliseerde kernwaarde of omschrijving 

van het sociaal wenselijke internaliseren  

→ Anomische vernieuwer (innovator (+) vs. ritualist (-) ) 

o Normatieve integratie = de geïnstitutionaliseerde normen of de voorschriften 

die zeggen ‘wat hoort’ verinnerlijken  

→ Ritualist  

o Overtuigingsintegratie = een of meer geïnstitutionaliseerde overtuigingen 

verinnerlijken (vb.: dominante overtuiging “God bestaat niet” → iemand die 

wel in God gelooft ≠ geïntegreerd = extreem voorbeeld wel)  
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CULTUUR ALS IDEOLOGIE  

Switch in theoretisch kader….  Groepsgericht → Conflictgericht  

Ook in de conflictsociologie is er een sterke stroming waarbinnen cultuur gezien wordt als 

‘gedeeld gedachtegoed’, MAAR: dat gedachtegoed is een opgelegde cultuur door de 

heersende klasse → er is dus sprake van een culturele macht  

Ideologie = een geheel van onware ideeën dat een of meer vormen van sociale 

ongelijkheid goedpraat of legitimeert 

• De heersende ideeën zijn de ideeën van de heersende klasse  

• Eind 18e E: diverse politieke ‘-ismen’ 

→ Omvatten een mens- en maatschappijbeeld  

• Prestatie-ideologie, racisme-ideologie + culturisme en gender-ideologie  

Toepassing Marx: het doorwerken van de economische macht van de bezittende klasse in 

de culturele sfeer:  

• Economie als onderbouw die de andere functiesystemen (bovenbouw) beïnvloedt in 

termen van klassenverhoudingen 

o De bezittende klassen bepaalt het denken en handelen van de niet-

bezittende klasse  

o Zij die macht hebben in de economische sector, zullen ook kunnen beslissen 

over andere functiesystemen of domeinen  

o Hoe? → ideeën verspreiden zodat ze ingeburgerd geraken via medium 

(media)  

• De heersende materiële macht is ook heersende geestelijke macht  

1e generatie van Frankfurter Schule → Kritische Theorie (Adorno + Horkheimer = voortrekkers)  

Media = cultuurindustrie  

→ Cultuur = ideologie + koopwaar  

• Het verspreidt onware clichés over bv. de individuele vrijheid op een clichématige 

manier.  

• Winstgerichte ideeën: via koopwaren (vb.: film → je betaalt een cinematicket of 

Netflix abonnement → wij betalen voor ideologie)  

• Ideeën worden niet enkel winstgericht aangemaakt, maar delen ook een 

ideologische functie (vb.: in een film de verheerlijking van individuele vrijheid 

vertonen)  

• Massamedia speelt dus een cruciale rol!  

Antonio Gramsci = communist (in de gevangenis door Mussolini, geen fan van communisme) 

• Alternatief voor het ideologiebegrip: hegemonie ≠ ideologie  

• = het op- en uitbouwen van culturele dominantie vanuit het oogpunt van de 

legitimatie van sociale ongelijkheid  

o Geslaagde hegemonie: creëert ‘common sense’ of vanzelfsprekendheid  

o Door ideeën dominant te maken via een breed vertakt netwerk van kanalen  

→ Niet enkel via media, maar ook via kerk, onderwijs, verschillende 

organisaties 



Samenvatting – Sociologie 

66 

 

Verschil hegemonie → ideologie  

1) Minder nadruk op het onware karakter van ideeën: belang van het herformuleren 

van, of voortbouwen op al gegeven evidenties (vb.: economische groei is belangrijk 

dus ook ondernemerschap) 

o Bestaande evidenties worden gewoon geherformuleerd, het gaat dus niet om 

bewust aangemaakte verdraaiingen  

2) Mogelijkheid van tegen-hegemonie = een situatie van alternatieve culturele macht of 

dominantie met contra-evidenties  

o Via alternatieve “common sense” 

o Vb.: arbeidersklasse → strijd om de hegemonie als culturele klassenstrijd  

Specifieke vorm van hegemonie: politieke hegemonie = het creëren van nieuwe evidenties 

of ‘frames’ in de strijd om de macht in het politiek landschap.  

Grootste kritiek op zowel hegemonie als ideologie: achterliggende idee van manipulatie  

• Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat een kleine, rijke elite haar ideeën via de media en 

andere kanalen weet op te dringen aan zo een grote massa 

+ moeilijk te begrijpen dat zo een grote groep mensen voor standaardopvattingen 

kiest  

• Alternatieve thesis: dominante ideologie adresseert vooral de dominante klasse 

→ Bij deze visie komt een ideologie neer op een collectieve identiteit, een wij-beeld 

dat vooral door de dominante klasse wordt gekoesterd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouw  

Onderbouw  

Culturele sfeer  

Economie  

Dominante klasse met ideeën  

Bezittende klasse vs. niet-bezittende klasse  

= Klassenverhouding van Marx + klassenstrijd  

Bezittende klasse = dominant  
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H7: CULTUUR ALS BETEKENISGEVING  

HET INTERPRETATIEF CULTUURBEGRIP  

Max weber:  

• Grondlegger van de hermeneutische benadering  

• Grondlegger van het interpretatief cultuurbegrip 

= de cultuur van een sociaal verband is gelijk met de daarbinnen gegeven 

mogelijkheid om de werkelijkheid actief betekenis te geven of te interpreteren en om 

zinvol (betekenisvol ≠ waarheid) met anderen te communiceren (taal = primaire 

mogelijkheid)  

• Cultuur = mogelijkheid om de wereld te interpreteren.  

Clifford Geertz (1926-2006) → leerling van Parsons  

→ Basisaxioma’s voor de interpretatieve cultuurvisie na de implosie van het functionalisme.  

→ Cultuur = een historisch doorgegeven patroon van betekenissen die zijn belichaamd in 

symbolen (~ Blumer)  

• Symbolen = ‘materiële voertuigen’ die immateriële betekenissen representeren  

(er is betekenis bank en de symbolen die dat dan materialiseren, b a n k) 

o Symbolische communicatie: communicatie met door betekenis dragende 

symbolen. 

o Kunnen zowel talig als niet-talig zijn (vb.: symbool van duim opsteken heeft 

betekenis: leuk)  

• Symbolen kunnen meerzinnig zijn → eenzelfde symbool (vb. een vlag of een woord) 

kan voor uiteenlopende individuen of groepen verschillende betekenissen bezitten 

(“Meaning is in the eye of the beholder” MAAR: niet helemaal subjectief)  

• ‘geen betekenissen zonder symbolen, maar ook geen symbolen zonder actieve 

interpretaties die deze met concrete betekenissen verbinden’  

o O.b.v. codes = sociaal gedeelde conventies over de band tussen symbolen 

en hun mogelijke betekenissen 

→ Interpreteren van symbolen komt dus neer op het decoderen.  

o Interpretatiegemeenschappen = groepen van mensen die dezelfde codes in 

de omgang met symbolen handteren en daarom tot gelijkaardige 

interpretaties komen.  

→ Binnen die gemeenschappen: codes die sociaal voorgegeven en vaak 

dwingend zijn → werken als geïnstitutionaliseerde regels of normen voor 

decodering. 
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Onderzoek vanuit interpretatieve cultuurvisie: geldende codes binnen een 

interactiegemeenschap achterhalen.  

→ Gebruikte symbolen binnen die gemeenschap kunnen lezen (decoderen)  

→ Verstehen (codes proberen te achterhalen) à la Weber: het innemen van een 

binnenstaanders- of actorperspectief (going naive = een binnenstaandersperspectief 

innemen en via die kant participatief observeren) 

Vb.:  Tandenpoetsen is voor marsmannetjes onbegrijpelijk, pas als zij een jaar observaties 

doen van op de aarde, tussen de menen in, snappen zij misschien wat dit is en hoe dit werkt.  

Maar: de gevonden interpretaties, symbolen en codes worden verder op hun beurt 

theoretisch of conceptueel geluid = interpretaties van interpretaties.  

• 1e orde van interpretatie = iemand poetst tanden  

• 2e orde van interpretatie = tandenpoetsen staat voor hygiëne  

Recht = functiesysteem vanuit sociologisch perspectief, maar is een interpretatie voor de 

gemeenschap vanuit de cultuur sociologie. 

TAAL ALS CULTUUR  

Taal = het belangrijkste medium van zowel betekenisgeving als communicatie  

→ Basiseenheden van elke taal zijn woorden = tekens  

→ Teken = een combinatie van een uiterlijk waarneembare materiële drager of betekenaar 

met een of meer niet-waarneembare betekenissen → koppeling is een kwestie van 

conventie of codering en dus willekeurig  

 

Bij interpretatie van betekenaren:  

• Denotatie = de dominante en daarom als letterlijk beschouwde betekenis van een 

betekenaar (of symbool) binnen een taal- of interpretatieve gemeenschap. 

• Connotatie = de figuurlijke of bijbetekenissen van betekenaren (of symbolen)  

 Zowel denotaties als connotaties hangen samen met de sociale conventies binnen 

een interpretatiegemeenschap  

 Denotatieve of connotatieve codes  

Vb.: zwijg = dier → leeft in een zwijnenstal, letterlijk een stal voor zwijnen. Maar soms 

zeggen we dat onze kamers ook zwijnenstallen zijn.  

  

Betekenaar (SA) = symbool  

Betekenis = betekende (SE) 

Teken  
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Maar: tekens hebben ook een referent = wat ze aanduiden in de realiteit  

• Semantische of betekeniswaarde → referentiële of waarheidswaarde (vb.: de zon 

sloeg blauw uit = onwaar, maar is een uitdrukking)  

• De waarheidswaarde wisselt met de werkelijkheid opvattingen binnen een 

interpretatiegemeenschap (→ mentalistisch cultuurbegrip)  

→ Vooral op te merken bij uitdrukkingen die op het bovennatuurlijke slaan  

2e doorsteek richting mentalistisch cultuurbegrip: 

1) Geïnstitutionaliseerde karakter van vele codes  

2) De mogelijke referentiële of waarheidswaarde van culturele tekens varieert met de 

betekenissen die een interpretatiegemeenschap met de notie van de werkelijkheid 

verbindt of, mentalistisch gezien, met haar overtuigingen.  

Terug naar taal (p.288)…  

1) Taal is een primair medium van symbolische communicatie  

→ Betekenis wisselt met codes én de context op zinsniveau of binnen paragrafen (als 

u met iemand babbelt, dan krijgen woorden betekenis door de context) → openheid! 

2) Taal is een primair medium van individuele betekenisgeving  

o Belang van de ‘ik’-categorie  

o Relatie taal en bewust denken: we denken niet ‘met’ maar ‘in’ taal. 

o Relatie taal en zinvolle waarneming: we zien niet DE werkelijkheid, maar EEN 

betekenisvolle realiteit (je hoort mensenstem, als we een geluid niet kunnen 

identificeren → lawaai)  

o Taal = een bril die we niet kunnen afzetten.  

INTERPRETATIE ALS CLASSIFICEREN  

Elke taal = een sociaal gedeeld fonds, repertoire of potentieel van mogelijke 

betekenisgeving  

• Interpretatieve cultuurvisie 

• Niet iets dwingend of voorgegeven, maar een potentieel met een aantal individuele 

selectiemogelijkheden  

• Culturele bronnen die we als potentiëlen selectief actualiseren.  

• Taal zorgt voor vrijheid maar heeft ook regels (grammatica) 

Twee consequenties:  

1) Contra het idee van sociale feiten: culturele bronnen zijn beperkend én mogelijk 

makend (vb.: specifieke voc voor een beroepsgroep)  

2) Contra het idee van cultuur als op zichzelf staand: primaat van culturele of 

symbolische handelingen  

= de constructie, het begrijpen, en het gebruiken van symbolische vormen  

Vb.: spreken, eten, tv kijken, aankleden, etc.  

o Cultuur is een quasi-autonome, opzichzelfstaande sector van collectieve 

opvattingen, maar een altijd aanwezig concept van menselijk handelen en 

samenhandelen, actie en interactie?  

o MAAR: handelingsvermogen is ook gestructureerd, er zijn bepaalde 

beperkingen ↓ 
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MAAR: tegelijk ook culturele of symbolische structuren  

= sociaal dominante patronen van aaneengeschakelde of geassocieerde symbolen en hun 

betekenissen. 

→ Patronen van gekoppelde symbolen of betekenissen  

→ Inperking van het aantal mogelijkheden  

→ Stereotype samengaan van betekenissen als ‘jong’ of ‘jeugdig’ met ‘blijmoedig’, 

‘optimistisch’..  

→ Grote steden zoals NY worden vaak geassocieerd met termen als ‘anoniem’, ‘gevaarlijk’, 

maar ook ‘levendig’, ‘swingend’, ‘centrum van cultuur’  

Het structuralisme is de studie van cultuur- als – betekenisgeving  

• Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 

• Is niet per se een sociologische stroming, maar meer een antropologische  

• Betekenisgeving = classificeren en categoriseren (of typeren)  

o Het particuliere onderbrengen in een algemene klasse of categorie  

→ Zo identificeren of benoemen  

→ Vb.: man, werk, feit,… (het is een stoel, geen rolstoel, het is een geldbank, 

geen zitbank, etc.)  

o EN het particuliere zo ook differentiëren of onderscheiden van andere klassen 

of categorieën, vb.: vrouw, vrije tijd, verzinsel,… 

 Classificatieschema’s of geïnstitutionaliseerde tweedelingen  

(duale onderscheidingen, vb.: man – vrouw, tafel – stoel)  

→ Dominante cultuur, interpretatieve visie = vaak gebruikte classificatieschema’s bij 

het interpreteren van de werkelijkheid  

→ Cultuur = geleegde clichés  

CULTURELE INTERPRETATIESTRIJD OF CULTUREEL GRENSWERK  

Pointe interpretatief cultuurbegrip: mensen interpreteren zichzelf en geven betekenis aan de 

hen omringde werkelijkheid met behulp van algemene categorieën of classificatieschema’s 

→ Het gebruik van zo een classificatieschema kan binnen een interpretatiegemeenschap 

aanleiding geven tot conflict (kijken naar wat controversieel is)  

MAAR: ook bij dominante classificatieschema’s kan er soms onenigheid zijn  

→ Culturele interpretatie- of definitiestrijd  

1) Zelfde schema, uiteenlopende betekenissen  

o Onenigheid over de juiste duiding van een fenomeen bij gebruik van 

eenzelfde classificatieschema waarvan de 2 polenverschillend worden 

geïnterpreteerd  

o Vb.: kunst vs. nie-kunst (altijd discussie over)  

→ Kunstwerk ‘urinoir’ van Duchamps; kunst?  

2) Uiteenlopende classificatieschema’s bij de duiding van eenzelfde fenomeen  

o Er bestaat niet langer een minimale overeenstemming  

o Discussie over het gebruik van classificatieschema’s, dat meteen ook een 

bepaalde manier van kijken of interpreteren vastlegt 

o ‘framing’ in de politieke sfeer  
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Symbolisch, betekenis-, of interpretatiekader = meeromvattend en samenhangend geheel 

van symbolen of betekenissen → politieke ‘-ismen’, subculturen of sociologische kaders.  

 Dus ook de discussie tussen weberianen, durkheimianen en marxisten is deels een 

interpretatie- of definitiestrijd!  

Kanttekeningen:  

1) Bij discussies over kunst, gender, Vlaamse Cultuur, etc. speelt nogal eens essentialisme  

= veronderstellen dat eigen betekenisgeving de reële essentie vat.  

(er is de voorgegeven essentie dat aan kunst, een vaardigheid vastzit) 

o Koppeling semantische waarde en waarheidsgehalte  

o Specifieke variant: naturalisering of biologisering = verwijzen naar natuurlijke of 

biologische verschillen die de eigen betekenisgeving zou weergeven,  

Vb.: man vs. vrouw  

2) Interpretaties, classificatieschema’s of betekeniskaders worden ook actief 

‘waargemaakt’ = betekenisrealisatie  

o Vb.: man/vrouw, formeel/informeel  

o Specifieke variant: symbolisch of cultureel grenswerk  

= fysiek de grens stabiliseren of ‘hybridiseren’ tussen 2 realiteiten die met een 

classificatieschema samenhangen (dus bestaan van de grenzen bevestigen)  

→ Soms prof in jeans = hybridiseren.  

Vb.: kunst: bed → Privé/publiek  

TEKENWAARDE EN INTERPRETATIE- OF DEFINITIEMACHT  

Betekenisrealisatie door de designers/producenten van goederen 

Vb.: luxe → de ontwerpers van luxewagens bepalen dat dit een luxewagen is.  

Tekenwaarde = koopwaren ‘connoteren’ via design en reclame.  

Jean Baudrillard (1929-2007): “in een consumptiemaatschappij zijn de meeste goederen 

warentekens.” 

Contra Marx:  

Ruilwaarde  Economische 

waarde 

(arbeidstijd) 

Behoeft 

tekenwaarde  

Gebruikswaarde  Functionele 

waarde (nut)  

Geldt als alibi 

“Ja maar de 

kwaliteit is beter 

hoor.” 

Tekenwaarde  Semnatische 

waarde 

(connotatie)  

Summum: de 

merknaam = ‘leeg 

teken’ (is een 

beetje kort door 

de bocht, want: 

Gucci heeft wel 

degelijk een teken: 

luxe, rijkdom)  

Ruilwaarde alleen is 

niet voldoende.  

Vb.: je koopt een 

kledingstuk want het 

is mooi EN het 

beschermt je tegen 

de kou. 

Maar om dan Gucci te 

kopen = puur voor de 

connotatie  
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OVERGANG IN THEORIEKADER…  

Tekenwaarde = vaak arbitraire associatie  

→ Impact van design en vooral reclame.  

Culturele (symbolische) macht, interpretatief gezien = definitie- of interpretatiemacht  

= het vermogen om interpretaties of betekenissen of categorieën en classificatieschema’s, 

aan anderen op te leggen.  

Conflictsociologen zeggen: alle vormen van ongelijkheid hebben te maken met een vorm 

van machtsongelijkheid.  

→ Culturele ongelijkheid impliceert een verschil in macht  

→ Culturele macht = verschillen tussen mannen en vrouwen doorzetten en reproduceren.  

→ Autoriteit en gezag → cultureel gezag. 

Cultureel (symbolisch) gezag = iemand interpretatie- of definitiemacht in bredere sociale 

kring voor legitiem of geldig doorgaat.  

= positie-afhankelijk: de paus heeft gezag over religie, niet over kunst. 

KENNIS IS MACHT  

Tweedeling: deskundigen vs. leken  

Pierre Bourdieu: “De sociale wetenschappen zijn betrokken partij in de strijd om de legitieme 

definitie of interpretatie van de sociale realiteit” 

Belang van kennisgezag = cultureel gezag dat is gedekt door scholing en wetenschappelijke 

inzichten.  

→ Professies of kennisberoepen = verplicht bezit v een universitair diploma  

Vb.: leraren, dokters, advocaten  

Vb.: wij als sociologen claimen kennis als het gaat om sociale problemen → politici en 

economen doen ook uitspraken over sociale problemen, zij schuiven andere 

beleidssuggesties naar voren omdat ze andere belangen hebben. De vraag is dan: “wie 

haalt het?” → kennisgezag of beroepsgezag?  

Howard Becker (1928-nu) 

• Symbolisch interactionist  

• Boek ‘Outsiders’ (p.308-311) → de macht om te labellen  

• Professies doen aan labelling of etikettering  

• De sociale impact van labelling = groot → gezag van psychologen (vb.: neuroot) 

≠ onbelangrijk.  

• Normdoorbrekende feiteten (illegaal gedrag) (ongeziene regelovertredingen = 

sociaal niet opgemerkt) → deviantie = publiek gelabeld als ‘fout’  

Vb.: je steelt in de winkel, niemand weet dat ≠ sociaal probleem, als u betrapt wordt 

daarentegen → deviantie.  

Stel dat het al de 10e keer is dat je betrapt wordt, dan raad de rechter u waarschijnlijk 

aan in therapie te gaan en krijgt u het label ‘kleptomaan’ = labellingwerk van 

specialisten.  
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De professionele definitiemacht = gezien als evidentie. MAAR is gevaarlijk want zij beslissen 

over normaal en abnormaal gedrag. Vb.: DSM = boek met verschillende diagnoses over 

mentale issues = heilig voor psychologen, MAAR: op die manier kan iedereen wel onder een 

bepaalde aandoening geplaatst worden. vb.: 6 maanden na een overlijden moet je klaar 

zijn met rouwen anders is dit abnormaal. 

Twee slotbedenkingen:  

1) Doorsteek naar ideologie & hegemonie: interpretatie- of definitiemacht als legitimatie 

van ongelijkheden. Vb.: psychologie: soms kleinschalige verschillen tussen mannen en 

vrouwen gevondene en dat dan direct legitimeren vanuit geschiedenis en dit gaan 

uitvergroten 

2) Cultureel gezag (kennisgezag) kan arbitraire machtsuitoefening verhullen omdat het 

voor legitiem doorgaat = cultuur of symbolisch geweld 

Vb.: vrouwen met moodswings door menstruatie → hulp nodig = “evident”  

→ aanvaard kennisgedrag verhult gebrek aan grond om acht uit te oefenen  

= illegitieme vorm van machtsuitoefening  

Vb.: literaire canon → altijd vatbaar voor discussie (weinig vrouwen, weinig zwarte 

auteurs)  
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H9: SOCIALE ROLLEN EN RELATIES  

DE MENS ALS ROLLENSPELER 

Homo sociologicus = de mens als rollenspeler (Dahrendorf)  

→ Het leven heeft dus iets zoals een theater en wij zijn de komedianten. 

→ Sociale orde via positie gebonden verwachtingen en rollen (H2)  

Roltheorie krijgt weerom verschillende invulling binnen de 2 grote sociologische tradities: 

1) Durkheim-lijn: R. Dahrendorf  

2) Weber-lijn: R.H. Turner, E. Goffman 

DAHRENDORF OVER ROLLEN EN POSITIES  

• Complementaire posities als docent-student naar positieveld (= een samenhangend 

geheel van posities waarmee regelmatig wordt samen gehandeld)  

• Centrale focuspositie en meerdere tegenposities die telkens een specifieke relatie of 

positiesegment met een telkens andere rol afbakenen.  

(Positiesegment = enkelvoudige relatie tussen een focus- en een tegenpositie) 

Rollenstel (role set) = geheel van rollen bij focuspositie in een positieveld 

Vb.: tv-journalist → Moet zo snel en efficiënt mogelijk interview afnemen maar moet ook 

genoeg tijd geven aan de geïnterviewde. 

Positieset = geheel van posities die we op een bepaald moment regelmatig innemen.  

Vb.: je bent student in de les, daarna ga je een koffie kopen en ben je in de positie van 

consument, daarna neem je trein en ben je in de positie van consument, maar zodra je thuis 

bent, ben je in de positie van dochter/zoon.  

Hoe komt het dat we bepaalde posities innemen? Doen we dat uit onszelf of komt dat door 

de maatschappij?  

• Toegeschreven posities = vallen ons toe om ‘biologische’ of biografische redenen.  

Vb.: als je griep hebt, wordt je de rol van ‘zieke’ toegeschreven.  

Vb.: sekse is een interessant kenmerk, dat is iets wat je ‘toevalt’, je bent man of vrouw, 

als je dit doortrekt naar geslacht is dat ook man en vrouw maar dit wordt 

opengetrokken.  

• Verworven posities = verkregen door eigen inspanning  

Vb.: studenten op de unief = door eigen prestaties?? Maar mensen van lagere 

sociale klassen hebben minder kans om door te stromen naar unief, is dit dan echt 

verworven, of ook toegeschreven?? Diploma of beroep = deels verworven, maar ook 

deels toegeschreven.  

→ Prestatiemaatschappij  

Geen posities zonder sociale rollen = verwachtingen van de tegenposities inzake 

• Rolhandelen = verwachtingen vanuit een tegenpositie over het handelen van een 

positiebekleder. 

• Rolattributen = verwachtingen over het uiterlijk en het ‘karakter’ van de 

positiebekleder.  
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Wie na voldoende rolsocialisatie de verwachtingen van de tegenposities kent, verwacht die 

ook…  = verwachtingsverwachtingen!  

Vb.: wij verwachten van de prof dat hij ons les geeft en de prof verwacht van ons dat wij 

verwachten dat hij les gaat geven.  

Sociale controle op rolconformiteit (= al dan niet inlossen van de verwachting over de 

rolhandelingen en -attributen door een positiebekleder) : negatieve sancties bij 

rolovertredingen.  

De zwaarte van de sanctie wisselt met het soort verwachting:  

• Moet-verwachting: meestal negatieve formele of juridische sanctie  

Vb.: niet na 24u nog op straat met Corona, als je dit wél doet, krijg je een boete. 

• Plichtverwachtingen: relatief sterke informele sancties, 

vb.: sociale mijding, of positief: grotere sociale waardering  

• Kan-verwachtingen: verwachtingen waaraan men optioneel kan voldoen: wie ze niet 

inlost, blijft rolconform handelen. Hier zijn vooral positieve informele sancties 

doorslaggevend.  

Vb.: ik deel mijn nota’s / samenvattingen in de hoop een lekker koffietje getrakteerd 

te worden.  

Algemeen vb.: studentenrol → moet examens afleggen om door te stromen naar volgend 

jaar, er wordt ook verwacht dat je naar colleges en seminaries komt, als je dit niet doet, krijg 

je geen formele sanctie, maar het is toch een soort plicht die je hebt. Stel, de student komt 

naar het seminarie en heeft zich voorbereid door de 2 verplichte teksten te lezen én ook nog 

extra literatuur gelezen hierover. Dan krijgt die vlijtige student een schouderklopje van de 

prof. 

Verschillende soorten verwachtingen = verschillende mate van institutionalisering  

→ Wisselt met soort rol, vb.: staatsburger vs. vriend(in)  

OVER ROLLENCONFLICTEN  

Dahrendorf = sterk ‘mechanische’ visie op sociale controle (quasi-automatisme) vs.  

• Excuusregeling = sociaal legitieme excuses voor ondermaats rolhandelen.  

vb.: je moet je examen afleggen in januari, wanneer je niet komt, krijg je niet direct 

een 0/20 als je een legitiem excuus heb. Bijvoorbeeld een dokterspapiertje of jammer 

genoeg een overlijden soms.  

Vb.2: een plichtverwachting is dat je op tijd komt, maar wanneer je te laat komt door 

een reden waar jij niets aan kan doen, dan wordt je dat vergeven.  

• Gebrekkige rolconformiteit resulteert niet altijd in negatieve sancties of straffen: 

opnieuw een (ander) verschil in soorten verwachtingen.  

 

 

 

 

Sociale verbanden stipuleren meestal of cognitief dan wel normatief moet worden verwacht!  

Geen leerbereidheid (verwachting niet 

bijstellen) → normatieve verwachting  

Vb.: verkeersregels, contracten…  

Wél leerbereidheid (verwachting bijstellen 

in het licht van de overtreding)  

→ cognitieve verwachting  

Vb.: huur dag 5 betalen i.p.v. dag 1 van 

de maand.  
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DE COMPLEXITEIT VAN ROLLENSPEL  

Bij (normatieve) verwachting kan sprake zijn van:  

• Tegenstrijdige normatieve verwachtingen binnen 1 enkele rol horend bij 1 enkele 

sociale positie = rolambivalentie  

o Geneesheer – patiënt: afstand / aandacht  

o Journalist – geïnterviewde: sturen / ruimte geven  

• Botsende verwachtingen of rollen vanuit 2 of meer tegenposities = rollenincongruentie 

o Prof: vooral tijd geven aan onderzoek en bestuur (collega’s) vs. aan onderwijs 

(studenten)  

• Een sterke en duurzame rollenincongruentie die moeilijk oplosbaar is = rollenconflict  

Twee soorten rollenconflict: 

• Intern rollenconflict = tegenstrijdige verwachtingen binnen 1 positieveld (of rollenstel)  

Vb.: proef vs. collega’s vs. studenten 

• Extern rollenconflict = tegenstrijdige verwachtingen vanuit 2 positievelden naar een 

positiebekleder toe. Vb.: vrouw is prof op werk maar moeder thuis.  

R.K. MERTON 

‘Empathie van de tegenposities vermijdt vaak dat rollenincongruenties veranderen in een 

rollenconflict’  

Vb.: verwachtingen bijstellen bij net gescheiden, of zwangere collega  

“Er bestaan 4 belangrijke manieren om met rollenincongruenties en rollenconflicten om te 

gaan.” 

1) Rollen scheiden, vb.: werk en privé 

2) 1 rol voorrang geven op basis van kwantitatief aandeel (tijd) / macht van de 

tegenpositie / eigen prioriteiten  

3) Exit: verlaten van een positieveld → Voice: op welke momenten trekken mensen 

zich terug en op welke momenten laten ze hun stem horen (volgend puntje)  

4) Thematiseren van de tegenstrijdigheid en eventueel onderhandelen voor een 

compromis. 

‘ROLE MAKING’ OF DE ACTIEVE ‘HOMO SOCIOLOGICUS’ 

Van de passieve rollenspeler…. 

• Durkheimiaanse visie op sociale rollen = sociale feiten: enkel zekere vrijheid bij kan-

verwachtingen.  

• Vandaar de paradox van de ontdubbelde mens: tegelijk vrij (individueel) en onvrij 

(sociaal) 

… naar de actieve rollenmaker…  

• Terug naar symbolisch interactionisme  

• “Rollen bakenen slechts en globaal kader voor samenhandelen af dat niet 

determineert, enkel conditioneert: vandaar het belang van improvisatie en interactie- 

als-proces!” – Herbert Blumer.  
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Ralf H. Turner (1919-2014) 

• Role taking = het passief opnemen van een geïnstitutionaliseerde rol  

• Rol making = het actief interpreteren en vorm geven van een rol  

→ Behoeft confirmatie door tegenspelers! (met eventuele impliciete of expliciete 

onderhandeling)  

o Speelt een verwachting van consistentie: noodzaak van voorspelbaarheid 

(sociale orde…) 

o Kansen op role making zijn machtsafhankelijk, vb.: baas vs. secretaris  

o Rollen zijn ook altijd interpretatieschema’s… 

▪ …. Waarbinnen het gedrag van anderen als meer of minder zinvol 

verschijnt  

▪ … die voorbereiden op mogelijke handelingen van anderen 

(verwachtingen)  

• Eigen rolopvatting = de individuele interpretatie door een positiebekleder van 

verwachtingen vanuit de tegenpositie.  

• Actor-rolopvatting = een individuele interpretatie van de algemene verwachtingen 

tegenover de ander (alter) met wie men samenhandelt.  

GOFFMANS DRAMATURGISCH PERSPECTIEF  

Erving Goffman (1922-1982) 

• “Een rol spelen = acteren = voor anderen / een publiek een geloofwaardige 

voorstelling ensceneren” 

• “Daarom willen we vooral de indruk geven dat we opgaan in onze rol” 

Vb.: zwierige kelner, doen alsof we druk bezig zijn.  

= strategisch indrukkenbeheer / impression management  

= dramaturgisch perspectief = individuen doen alsof ze sociale marionetten zijn. Maar 

eigenlijk zijn het zelfbewuste strategische actoren die geloofwaardige voorstellingen 

neerzetten door een gericht indrukkenbeheer. Ze verschuilen zich achter een façade. 

Façade = een gestandaardiseerde expressief instrumentarium dat door het individu tijdens 

zijn/haar voorstelling gebruikt wordt.  

De plaats van de voorstelling, met publiek = Frontstage of façadegebied  

→ Vereist hoge mate van expressiebeheersing en dramaturgische discipline  

Backstage of achteraf-gebied = plaats zonder voorstelling of publiek.  

→ Vb.: restaurant / keuken, dansvloer / toiletten  

Vb.: een bureau kan afwisselend front- en backstage zijn.  

 In veel situaties is het creëren van de gewenste indruk afhankelijk van het handelen 

van meerdere rollenspelers → (voorstellings)team = verzameling mensen die 

samenwerken bij het in scène zetten van een voorstellig.  

RELEVANTIE VAN GOFFMANS PERSPECTIEF  

De kritiek: het is te cynisch.  

MAAR: mensen spelen volgens Goffman vaak ook routineus rollen of ‘vaste nummers’: niet 

altijd een strategisch indrukkenbeheer.  
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Zelfpresentatie = doorheen rolhandelen ook de indruk creëren dat men zekere moreel 

gewaardeerde eigenschappen bezit. Vb.: intelligentie, moed, humor, standvastigheid…  

• Dus publiek geconstrueerde zelf / sociaal zelf vs. individueel zelf  

• = antwoord op individugerichte interpretaties en het bestaan van 

persoonsverwachtingen (vs. sociale rollen) = verwachtingen over iemands zelf of 

individualiteit.  

• Daarom bij zelfpresentatie de verwachting van consistentie of voorspelbaarheid  

 Inperkende gevolgen: zelf opgewekte schijn hoog houden…  

PARSONS PATROONVARIABELEN  

Persoonlijke vs. onpersoonlijke relaties = primaat persoonsverwachtingen vs. algemene 

sociale rollen.  

Talcott Parsons  

• “Dit valt verder te duiden aan de hand van mijn patroonvariabelen”  

• “In iedere handelingssituatie moeten we een keuze maken tussen 5x2 alternatieven = 

handelingsdilemma’s à la affectief vs. emotioneel neutraal handelen” 

Patroonvariabelen = een serie van belangrijke oriëntatiedilemma’s, een serie van keuzen die 

een actor moet maken voor de situatie een bepaalde betekenis voor hem heet.  

→ Ze zijn tweewaardig, of dichotoom, maar hebben geen statistische of wiskundige 

betekenis → de 5 dichotomieën die deze keuzealternatieven verwoorden worden 

patroonvariabelen genoemd omdat iedere specifieke oriëntatie gekenmerkt wordt door een 

patroon van de 5 keuzes.  

Pro memorie: waarden structuren volgens Parsons mee sociale rollen (en sociale systemen) 

→ Vandaar: een patroonvariabele verwijst naar een achterliggende waarde én concrete 

rolverwachtingen.  

Gemeinschachft (samenleving met sterke 

saamhorigheid)  

Gesellschaft (moderne samenleving) 

Affectiviteit  Affectief neutraal  

Diffuusheid: alomvattende relatie  Specificiteit: gespecialiseerde relatie  

Particularisme: specifieke standaarden  Universalisme: algemene standaarden 

Toegeschreven: gegeven kwaliteiten Verworven: individuele prestaties  

Groepsgericht (collectiviteit)  Zelf-gericht  

Persoonlijk vs. onpersoonlijk 

Dus ook bij persoonlijke relaties spelen specifieke geïnstitutionaliseerde waarden én sociale 

verwachtingen…  
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De kenmerken uitgelegd:  

• Affectiviteit vs. affectieve neutraliteit: een actor kan wel of niet emotionele impulsen 

tonen.  

• Diffuusheid vs. specificiteit: betreft de spreekwoordelijke reikwijdte van een relatie en 

de daarmee samenhangende rollen. Of: binnen de verhouding kan zowat alles van 

de ander relevant zijn of worden.  

• Particularisme vs. universalisme: wijze waarop een actor een relatie beoordeelt en 

navenant samenhandelt. Of: de rol zegt dat men handelt vanuit de particuliere 

relatie die men met de ander heeft, wat meestal impliceert dat zijn/haar 

individualiteit mee in rekening wordt gebracht.  

• Toewijzing vs. verwerving: kennen we van het onderscheid tussen toegewezen en 

verworven sociale posities. Wanneer een sociale rol een toewijzingsgericht 

samenhandelen voorschrijft, wordt verwacht dat men zekere biologische of 

biografische kenmerken van de ander verdisconteert.  

• Zelforiëntatie vs. collectieve oriëntatie: een actor bij de linkerpool heeft de sociale 

toelating om eigen doelstellingen als het nastreven van eigenbelang te 

verwerkelijken.  

Persoonlijke verhoudingen = het gaat om relaties waarbinnen op een sociaal 

voorgegeven en relatief dwingende manier een persoonsgerichte instelling wordt 

verwacht. 

DE VERZELFSTANDIGING VAN PERSOONLIJKE RELATIES  

Primaire groepen = primaire of persoonlijke relaties domineren, vb.: gezin of vriendengroep  

Secundaire groepen = secundaire verbanden waarin secundaire of onpersoonlijke relaties 

overheersen, vb.: bedrijven, scholen, politieke partijen, ziekenhuizen.  

Notie van primaire groepen komt van C.H. Cooley → de primaire groepen komen eerst in de 

levensloop én blijven daarbinnen belangrijk, want die worden gekenmerkt door: 

• Diepe en uitgebreide communicatie  

• Affectieve geladenheid  

• Mogelijkheid tot zelfexpressie  

• Sterk ‘wij-gevoel’ 

Cooley is samen met Anthony Giddens ook medegrondlegger van het symbolisch 

interactionisme. Deze laatste had het ook nog over pure relaties (schoolvoorbeeld is de 

romantische liefdesrelatie) = maatgevend binnen het ‘intiemsysteem’, dan 2 pijlers heeft: 

vriendschap + ‘gezin’ (= partnerverhoudingen en ouder-kind verhoudingen) 

De ideaaltypische voormoderne familie was: 

• Een uitgebreide familie: ook knechten waren familie  

• Een multifunctionele eenheid van productie en consumptie, beroepssocialisatie, 

vermaak, ziekenzorg, etc.  

Met het proces van functionele differentiatie verzelfstandigen deze taken binnen 

functiesystemen = functieverlies gecompenseerd door functiespecialisatie; het 

‘intiemsysteem’ legt zich toe op intieme communicatie. 
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Het moderne kerngezin = tegelijk mede de uitkomst van een dubbele ‘sentimentele 

revolutie’ volgens Niklas Luhman:  

• Sentimentalisering van de partnerrelatie: “romantisch liefdescomplex” 

→ wanneer een partnerrelatie emotioneel niet langer mee voldoet of de passie is 

gedoofd, zou de verhouding moeten worden opgezegd.  

• Quasisacralisering van het kind als unieke persoon: het kind werd steeds meer op een 

voetstuk geplaatst. 

Belang van klassenlijnen: ‘trickling down’-effect = theorie die zegt dat door, o.a. tax cuts en 

andere voordelen voor de rijken, deze rijken hun geld in de economie gaan steken, 

waardoor dat geld uiteindelijk bij alle (lagere) klassen terecht komt. 

Binnen intieme verhoudingen geldt de verwachting van intieme communicatie (met in- of 

uitsluiting van seksualiteit) = verwachting dat individualiteit kan worden meegedeeld. 

• …. Waarbij Alter en Ego autonome werelden zijn die ook alles persoonlijk beleven.  

• … en in de communicatie altijd ook testen in hoeverre hun werelden compatibel zijn: 

intieme communicatie verdraagt weinig onenigheid  

• Tegelijk ook reflexiteit = praten over relatie binnen relatie = intellectualisering van 

intieme relatie: emotionaliteit verandert van zelf-ervaring in cognitief object  

→ Vgl. therapeutische setting.. 

 


