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Sociologie 

H1: Het sociologisch perspectief 

1.1 Het sociale en de sociologie 

 
Sociologie à socius (compagnon) & logos (rede + studie)  
= de wetenschap van het sociale  
= de studie van het menselijke sociale leven, van menselijke groepen en samenlevingen 
~ antropologie & politicologie & communicatiewetenschap  

› deelt haar materieel object of feitelijke voorwerp van studie met andere soc 
wetenschappen  
 

Sociologisch perspectief 

De sociologie bekijkt het samenleven door een aparte bril (≠ andere disciplines) 
=> sociologische sociale werkelijkheid 
= formele object  
 

- Algemene denkwijze die het sociale aanhoudende uiteenlegt in sociale relaties en 
(on)geziene afhankelijkheden van vaak onbekende anderen 

› sociologische verbeeldingskracht 
 

- 4 basisvragen die blik van socioloog richten bij het kijken naar sociale relaties en 
afhankelijkheden 
 

I. Hoe is een geordend samenleven mogelijk? 

› welke factoren/mechanismen zorgen voor orde & regelmaat in het 
sociale leven? 

› brede waaier van juridische procedures treden in werking bij 
onenigheid  
à recht = belangrijk instrument 

› ook vlotte sociale omgang zonder expliciete rechtsregels of 
rechtspraak 
 

II. Hoe beïnvloedt ‘het sociale’ het individuele leven?  

› ouder – kind (onderlinge beïnvloeding) 

› als individu rekening houden met de fysieke aanwezigheid van 
anderen  
 

III. Hoe zien de basiscontouren van onze SL eruit? 

› in wat voor SL leven we en waar gaan we naar toe? 

› sociologische belangstelling: sociale heden  
à basiskarakteristieken van de SL in haar geheel en de veranderingen 
die zich daarbinnen aftekenen 
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IV. Hoe komen we tot een algemene, empirisch onderbouwde sociologische 
kennis? à via sociaalwetenschappelijk onderzoek 

Kwantitatief onderzoek: toetsen van theoretisch goed onderbouwde 
hypothesen of opnieuw testen van bestaande bevindingen  

› in cijfers uitdrukbare bevindingen (harde data) die gelden voor de 
onderzochte sociale groepering  

› vanuit relatief kleine groep respondenten geldige conclusies trekken 
voor de hele groep waartoe ze behoren  

› bekendste methode: surveyonderzoek (enquête)  
Kwalitatief onderzoek: explorerend karakter 

› bestudeert sociale fenomenen  

› 2 methoden:  
participerende observatie 

à onderzoeker dompelt zich onder in de sociale wereld die hij wilt 
onderzoeken, doet mee, sociale detective 
diepte-interview 

à open gesprek, interviewer kan doorvragen 
=> levensnabij portret  
à nadeel: bevindingen kunnen niet zomaar worden veralgemeend 

 
De sociologische driehoek: feitelijke sociologiebeoefening  
 

        theorievorming 
 
 

empirisch onderzoek                sociale sturing 
 

1.2 Over sociale relaties, bindingen en verbanden 

 
Sociaal handelen = het handelen van een actor georiënteerd op het handelen van een of 
meer andere actoren 

- door actor: stelt handelingen, van welk aard ook, en bezit per definitie een zeker 
handelingsvermogen  

› collectieve (in naam van bedrijven, politieke partijen of andere sociale 
verbanden sociaal handelen) of individuele actoren  

- sociale verhoudingen zijn de uitkomst van het samenhandelen van 2 of meerdere 
actoren  

- 4 kenmerken: 

› zelfreferentialiteit: binnen een proces van samenhandelen refereert ieder 
nieuw element aan eenzelfde soort element  
à elke sociale handeling verwijst naar een toekomstige of voorgaande sociale 
handeling  

› dynamisch, tijdsgebonden proces  

› open, onvoorspelbaar karakter: antwoorden of tegenwerpingen zijn 
voorspelbaar, maar hun inhoud niet altijd 
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› minimum aan bewuste/psychische betrokkenheid: attentie/aandacht is nodig 
om sociaal handelen te laten voortduren  
à reflexieve monitoring van handelen (Gibbens) = voortdurend succesvol 
sturen en controleren door de actor van zijn eigen activiteit   

 
Sociale relatie, verhouding of betrekking = het met elkaar verweven geraken van de sociale 
handelingen van twee of meerdere actoren  

- relaties die ontstaan o.b.v. een bepaalde afhankelijkheid tegenover een andere 
persoon à  sprake van een afhankelijkheidsverhouding of sociale binding 

› mensen zijn gevat in een specifieke configuratie van afhankelijkheden 
à sociaal verband = samenhangend geheel van sociale bindingen met een 
zekere duurzaamheid en voor derden observeerbare grenzen 
(bv: gezinnen, vriendengroepen, bedrijven, ziekenhuis,…)  

› 4 soorten bindingen: cognitieve (sociale), economische, politieke en 
affectieve 

 

1.3 Van veralgemeende afhankelijkheid naar wereldsamenleving 

 
Veralgemeende of gegeneraliseerde afhankelijkheid = het van iedereen een beetje 
afhankelijk zijn  

- algemene, niet persoonsgebonden afhankelijkheid 
à oorzaak: hoge mate van arbeidsindeling  

- van weinigen heel sterk afhankelijk (affectief) 
 
Sociaal netwerk = lange ketting van afhankelijkheden  

- waarin sociale bindingen en verbanden ingebed liggen  

- 4 soorten: cognitieve, economische, politieke en affectieve  
 
Gevaar voor verdinglijking of reïficatie  

= taalgebruik waarbij we praten over een autonoom object dat buiten ons om bestaat en 
een eigen werkzaamheid bezit (bv: ‘de economie’) 

- nadeel: geen samenhandelen meer zien, maar een autonoom object  
 
Grootschalige netwerken (bv: de economie, politiek,…) + kleinschalige verhoudingen en 
verbanden maken allemaal deel uit van een omvattende totaliteit 
à de maatschappij of de samenleving = het momentane geheel van alle sociale relaties, 
bindingen en verbanden en netwerken  

- eerste benadering: nationale of regionale samenleving 
à met territoriale en vaak ook politieke grenzen  

- maar ≠ verbanden en netwerken zijn noch regionaal noch nationaal 

› internationaal: tussen staten 

› transnationaal: ‘bovenstatelijk’ 

› transcontinentaal: twee of meer continenten omvattend 

› mondiaal (wereldomspannend) = mondialisering of globalisering 
 
 



 4 

Mondialisering of globalisering 

- in algemene zin: de verruiming, verdieping en versnelling van wereldwijde 
verbondenheid in alle dimensies van het hedendaagse sociale leven, van het 
culturele tot het criminele, van het financiële tot het spirituele  

- 2 grote dimensies binnen proces globalisering: 

› almaar meer sociale relaties en bindingen tussen geografisch verafgelegen 
actoren 

› het groeien van sociale netwerken en verbanden met transcontinentaal en in 
tendentie (doel) mondiaal of wereldomspannend karakter  

- individuen leven niet meer enkel in een territoriaal begrensde SL, maar ook in de 
wereldmaatschappij  
= het momentane geheel van transcontinentale, in aanleg mondiale sociale relaties, 
bindingen, verbanden en netwerken 

- gevolg: groeiend kosmopolitisme  

à mondiaal of wereldbewustzijn (bv: bekommernis om mensenrechten) 
 

1.4 Sociologische verbeeldingskracht  

 
Dominantie van het egocentrische mensbeeld (Norbert Elias) 
= mensbeeld waarin samenleving verschijnt als een reeks van concentrische 
cirkels van anderen rondom een ik of ego  

=> sociale blindheid ten opzichte van verderaf gelegen afhankelijkheden  
<-> de-familiariserend mensbeeld  
 
Sociologische verbeeldingskracht (Wright Mills)  
= het vermogen om zichzelf te observeren als een knooppunt van én in menigvuldige sociale 
bindingen, verbanden of netwerken die het eigen denken en handelen mede vormgeven  

- in beperkte zin: het vermogen om persoonlijke problemen met sociale feiten of 
veranderingen te verbinden en dus in bredere sociale-historische contact te plaatsen 
(bv: zelfdoding) 

- bewust breken met het egocentrisch maatschappijbeeld  

- ‘depersonaliseert’ problemen 

› individuele moeilijkheden: private kwesties 

› sociaal probleem: een of meerdere sociale factoren of tendensen brengen 
een grotere groep mensen in moeilijkheden 

- dominantie egocentrisch maatschappijbeeld zorgt voor neiging om problemen te 
individualiseren of te psychologiseren  
=> kan resulteren in ‘blaming the victim’ of slachtofferblamage  

› het slachtoffer krijgt de schuld voor problemen die eigenlijk sociale 
problemen zijn en is daarom géén slachtoffer meer, maar de eigenlijke dader 
of minstens medeverantwoordelijke  

› geen sprake van sociaal probleem, maar van probleemgroep van individuen  
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1.5 Sociologie en sociaal engagement 

 
Defamiliarisering = tot nu toe vertrouwde stukjes sociale realiteit worden onvertrouwd + 
bekend terrein blijkt bij nader inzien meerdere onbekende dimensies te herbergen  

- bv: wereld van kunst 

› nadruk op zelfexpressie => geen oog voor de vele sociale bindingen die te zien 
zijn bij het mogelijk maken van het product  

› de samen gemaakte producten (‘joint products’): van alle mensen die 
samenwerken op basis van karakteristieke conventies van een kunstwereld  

 
Doel van socioloog als mythejager: ontwikkelen van sociologische verbeeldingskracht en het 
kunnen defamiliseren van ingesmolten manieren van observeren  

- sociologie streeft naar het principe van waarderingsvrijheid of morele neutraliteit  
à waarderingsvrije, systematische en veralgemeenbare, tevens empirisch 
onderbouwde kennis  

- pleiten voor een kritische of geëngageerde sociologiebeoefening  

› standpunttheorie = je hebt pas recht van spreken over een bepaald 
fenomeen als je zelf de feiten bent ondergaan 
à die ervaring is de waarheid 
à neutrale of strikt objectieve kennis is onmogelijk, aangezien onderzoeker 
binnen onderzochte sociale wereld zelf een positie inneemt 
(boven/ondergeschikt)  
 
 

› principe van de scheiding tussen feiten en waarden 

à noodzaak om een onderscheid te maken tussen het constateren van 
empirische feiten en zijn eigen praktische waardebepalingen  

 
Combineren door sociologen van waarderingsvrijheid met sociaal reformisme  

- het willen uitoefenen van invloed op de publieke of politieke agenda 
à willen geen omverwerping van bestaande maatschappelijke orde, maar streven 
naar bescheiden, beleidsmatig haalbare hervormingen 

 
Sociaalprobleemsociologie: sociologie waarbinnen bepaalde sociale groeperingen bijzonder 
intensief worden bestudeerd (bv: autochtonen en allochtonen) 
~ economische afhankelijkheidsverhouding  
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1.6 Goede bedoelingen en hun onbedoelde gevolgen 

 
Dezelfde openheid (onvoorspelbaarheid) als bij sociale relaties komt ook voor binnen 
bredere sociale verbanden of netwerken  
 
Onbedoelde gevolgen 

= het produceren van uitkomsten die anders uitvallen dan werd bedoeld door de 
handelende actor (bv: de overheid) 

- niet-geïntendeerde effecten: onverwachte effecten die ontstaan ondanks dat men 
doelgericht en planmatig heeft gehandeld  

- uitkomsten met het tegenovergestelde effect dan het effect dat men wou bereiken 
 = perverse effecten 

- voorbeeld: het Mattheüseffect 

› hogere sociale groepen profiteren meer van sociale voorzieningen die 
overheid aanbiedt voor iedereen (theater, onderwijs, kindergeld, 
gezondheid,…) dan lagere sociale groepen 

 

Paradox van de sociologische verbeeldingskracht 

= men kan leren afhankelijkheden en hun effecten te doorgronden, maar men verkrijgt 
tegelijkertijd een verhoogd bewustzijn van de weerbarstigheid (koppigheid) van het sociale, 
wat eventuele sociale veranderingszin tempert  
 
Onbedoelde gevolgen halen soms ook publiek bekende voorspellingen onderuit 

(1) Type 1: de self-denying prophecy of zichzelf weerleggende (zelfvernietigende) 

voorspelling  

 

›  
 
 

› een aanvankelijk correcte of ware voorspelling zorgt onbedoeld voor 
een handelen dat de voorspelling tenietdoet  

› bv: te kort aan informaticaspecialisten  
à via media verspreiden 
=> veel studenten die richting overwegen en enkele jaren later 
afstuderen 
=> niet enkel wordt het te kort opgevuld, maar ook ontstaat er een 
overaanbod van informaticaspecialisten 

 
Thomas-theorema: feitelijke waarheidsgehalte van een situatiedefinitie of de interpretatie 
van een verschijnsel die zegt ‘wat het geval is’  

- mensen handelen niet altijd op grond van gedubbelcheckte informatie 

- we handelen nogal eens op stereotypen, geruchten, halve waarheden of individuele 
opinie 
 

ê 
 
 

Schema 
Waar                 à              onwaar gemaakt 
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(2) Type 2: de self-fulfilling prophecy  of zichzelf waarmakende (zelfbevestigende) 

voorspelling (Merton) 
 
 
 
 

› een aanvankelijk onware situatiedefinitie resulteert onbedoeld in 
handelen dat de oorspronkelijke onware voorstelling van zaken 
waarmaakt  

› bv: student met angst voor zijn examens 
à tijd meer besteden aan piekeren dan studeren  
=> afleggen van een zwak examen 
=> de aanvankelijk ongegronde angst is veranderd in een 
gerechtvaardigde angst 

› sociale vooroordelen of stereotypen = geschematiseerde collectieve 
voorstelling van een sociale groepering en haar leden  
à vaak negatief gekleurd, maar kunnen ook positief zijn  
à handelen op basis van deze vooroordelen => stereotype wordt 
waargemaakt   

› bv: leerkracht gaat er vanuit dat zwarte leerlingen minder interesse 
hebben in de leerstof 
à onbewezen voorspelling: zwarte leerlingen hebben weinig 
interesse 
à onware situatiedefinitie: ze zijn allemaal minder intelligent  
à sprake van een zichzelf bevestigende voorspelling die stoelt op een 
toekomstige mogelijkheid die voor waar of zeer waarschijnlijk wordt 
gehouden (dus niet bewezen)  

 
=> sociale geloofscirkel = de onbewijsbare definitie van een toekomstige situatie is 
geloofwaardig omdat ze van geloofwaardige voorspellers komt, en leidt daarom tot een 
handelen dat de voorspelling bevestigt, waardoor de geloofwaardigheid van de voorspellers 
toeneemt (waarna de geloofscirkel zich herhaalt)  

- bv: wanneer trendzetters iets beweren 
 

1.7 Sociologie en theorie 

 
Begrip of concept = een eerder abstract, overkoepelend begrip voor de verschillende 
uitingen van een bepaald fenomeen   

- bouwstenen van een theorie  
 
Theorie = een samenhangend geheel van naar elkaar verwijzende begrippen of concepten 

- een conceptuele bril of filter waarmee men bepaalde dingen bijzonder scherp ziet en 
andere nauwelijks of niet vanwege de gekozen uitgangspunten of basisbegrippen  

- laten ruime / specifieke (eenduidige) conceptuele uitspraken toe  
à eenduidig: weerlegbare of falsifieerbare hypothesen 
  

Schema 
 Onwaar                à         waar gemaakt 
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- onder- en bovengrens van theorievorming 

› ondergrens: weinig conceptueel of theoretisch werk, beschrijven van sociale 
fenomenen (descriptieve aanpak) 

=> ‘grounded theory’ of gefundeerde theorie = het inductief 
ontwikkelen van begrippen en conceptuele uitspraken vanuit concreet 
onderzoek met een volstrekt onbevooroordeelde blik  

› middengrens: concepten en theoretische uitspraken doen over specifieke 
sociale verbanden zoals grote organisaties of eigenstandige fenomenen (bv: 
relatie onderwijs en afkomst) waarbij de deductie van empirisch toetsbare 
hypothesen uit de aangemaakte theorie centraal staat 

=> ‘middle-range theory’ of theorie met een beperkte reikwijdte = 

een empirisch toetsbaar geheel van abstracte concepten en uitspraken 
dat zich situeert tussen de louter empirische beschrijving van sociale 
fenomenen en een alomvattende theorie van het sociale 

› bovengrens: ‘supertheorie’ = theorieën met universalistische aanspraken, een 
totaaltheorie van het sociale die als doel de 3 sociologische basisvragen wilt 
beantwoorden  

=> meestal vertrekken vanuit een grondslagenonderzoek: 
richt zich op de vragen naar de fundamenten van de sociologie en ook 
aan die van andere sociale wetenschappen à focussen op de 
gebruikte basisbegrippen  

 
Sociaalwetenschappelijk onderzoek 

- een sociologische theorie werkt als een conceptuele bril waarmee men bepaalde 
dingen bijzonder sterk ziet en andere al wat minder door gekozen uitgangspunten of 
basisbegrippen 

- elke onderzoeker heeft een kijk- of referentiekader  
=> leidt tot een theoretisch pluralisme = het gegeven van uiteenlopende 
theoretische referentiekaders binnen de sociologie en andere sociale wetenschappen 

- theoretisch referentiekader = een globale visie op de basiselementen (en de 3 
basisvragen) van het sociale en hoe die bestudeerd moeten worden  

- ≠ sociologische stromingen die samenhangen met die verschillende zienswijzen  
=> resulteert in onderscheiden visies op fenomenen (bv: cultuur, socialisatie,…)  

- ! divergerende theoretische referentiekaders vullen elkaar aan en kunnen daarom in 
onderzoek worden gecombineerd  
à 3 dominante theoretische referentiekaders: conflictsociologische benadering (Karl 
Marx), groepsgerichte benadering (Émile Durkheim) en de individugerichte 
benadering (Max Weber)  

- maar ook relatieve eenstemmigheid over bepaalde dingen: basisbegrippen en –
inzichten die komen kijken bij de 3 basisvragen van de sociologie (H2) 

 
 
 
 
 
 
 



 9 

H2: Ordening en invloed van het sociale 

2.1 Sociale structuren en verwachtingen 

 
De socialeordevraag (1e sociologische basisvraag) = welke mechanismen of voorwaarden 

maken een geordend samenleven mogelijk?  

Geordende sociale verhoudingen 

- relatief stabiel patroon van samenhandelen => zekere mate van voorspelbaarheid in 
het handelen van betrokken actoren & gestructureerd sociaal verkeer  

- sociale structuur = een selectieve inperking van de handelingsmogelijkheden van 
sociale actoren  
à een globale richtingsaanwijzer voor het samenhandelen (wat sociaal wenselijk is 
en wat niet)  
à voorgesorteerde handelingsmogelijkheden  

- ~ sociale normen = regels die bindend voorschrijven hoe men in een bepaalde sociale 
relatie moet handelen  
à normeren het samenhandelen (sociale verkeersregels) & zorgen voor een vlotte 
sociale omgang (= regelgerichte visie op sociale orde) 
à wisselen per sociale relatie of situatie & variëren binnen één enkele sociale 
betrekking naargelang de sociale positie 

- sociale positie = de plaats die iemand inneemt binnen een sociale relatie (of een 
binding, verband of netwerk) in verhouding tot anderen 

- positiebekleder = individu dat een sociale positie bezet en daardoor te maken krijgt 
met specifieke normen of regels die handelen sturen 
à formele sociale normen = juridisch afdwingbare regels   
à informele sociale normen = niet juridisch afdwingbare regels  

- binnen sociale verhoudingen: sociale verwachtingen (vertaling van de normen)  
=> sociale rol = geheel van verwachtingen over het handelen van de positiebekleder  
à we zijn ‘rollenspelers’ bij het innemen van een sociale positie en de bijhorende 
verwachtingen in te lossen  

- probabilistische of verwachtingsgerichte visie op sociale orde = complementaire 
sociale rollen, dus elkaar aanvullende sociale verwachtingen over het handelen van 
positiebekleders, structureren het sociale handelen (bv: student – docent) 
à verwachtingen gaan meestal samen met een hoge kans op realisering  
à we houden ons quasiautomatisch aan de rollen die samenhangen met de posities  
à iedere positiebekleder veronderstelt dat de andere partij de verwachtingen kent 
en zich er naar gaat gedragen  

 

2.2 Objectieve en subjectieve sociale ongelijkheid  

 

Bij geordende sociale verhoudingen: vaak een boven- en onderschikking, ‘hoog’ en ‘laag’ 
à sociale ongelijkheid = het bestaan van een asymmetrie of hiërarchie tussen individuele of 
collectieve actoren  

- historisch wisselend en meerzijdig fenomeen  

- oneven verdeling van sociale privileges en voorrechten 

- twee dimensies van sociale ongelijkheid: objectieve en subjectieve  
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Organisaties hebben een voorgegeven beslissingshiërarchie  
à organisatiegebonden macht = het vermogen om voor andere leden een organisatie 
bindende beslissingen te formuleren, of beslissingen die zij tot uitgangspunt van hun 
handelen moeten nemen 
 
Objectieve sociale ongelijkheid 

= de sociaal ongelijke verdeling of distributie van schaarse én algemeen hooggewaardeerde 
zaken als inkomen of vermogenstitels (economisch kapitaal), diploma’s (onderwijskapitaal) 
en macht (organisatiegebonden beslissingskapitaal)  

- vooral in inkomen en opleiding objectief vaststelbare gevolgen  

- berust mede op de sociaal gedeelde waardering van welbepaalde schaarde 
goederen, zoals materiële rijkdom  
à wat in brede sociale kring wordt geapprecieerd, sociaal dominante definities van 
het ‘waardevolle’ 

- de sociale of maatschappelijke ladder = de hoger of lager gelegen treden binnen de 
verdeling van schaarse of hooggewaardeerde zaken 
à sociaal stijgen is positief, sociaal dalen is negatief 

- sociale mobiliteit = het bewegen van individuen op de sociale ladder  
(1) intragenerationele mobiliteit: het feit of een individu tijdens zijn levensloop 

sociaal stijgt, daalt of ter plaatse trappelt  
(2) intergenerationele mobiliteit: het feit of een individu qua diploma, inkomen 

en eventueel ook organisatiegebonden macht het beter of slechter doet dan 
bijvoorbeeld zijn ouders 

=> sociale verdelingsstrijd tussen individuen en sociale verbanden of groepen  
à ‘de macht van het getal’: individuen organiseren zich collectief om samen met 
anderen meer inkomen en zeggenschap te hebben  

 
Subjectieve sociale ongelijkheid 

= de ongelijke waardering en benadering van individuen of, algemener, van sociale actoren 

- hoger staan op de sociale ladder ~ sociaal aanzien, prestige of status 

- appreciatie geldt in brede sociale kring en is dus niet een persoonlijke mening over 
iemands aanzien 

- wie geniet van veel sociaal aanzien, bevindt zich hoog op de status- of prestigeladder 

- o.b.v. objectieve sociale positie => subjectieve sociale positie (twee ladders staan dus 
niet los van elkaar)  
MAAR sociaal aanzien is om 2 redenen ook een alleenstaand fenomeen 

(1) sociaal prestige is sterk moreel of waardegeladen 
(2) bij statustoekenning kunnen nog andere waardegeladen criteria, bv. sociale 

afkomst  

- subjectieve sociale ongelijkheid is meerdimensionaal  
à statusincongruentie of –inconsistentie = het innemen van uiteenlopende posities 
binnen de verschillende hiërarchische dimensies die sociaal aanzien, prestige of 
status definiëren  
=> statusonzekerheid = de onzekerheid bij statusinconsistente individuen over hun 
sociale appreciatie en behandeling (‘stress’) 
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2.3 De hedendaagse klassenmaatschappij 

 
Objectieve maatschappelijke ongelijkheid = de objectieve sociale ongelijkheid in een 
nationale of regionale samenleving 

- modern-westerse samenlevingen: objectieve sociale ongelijkheid ~ beroepspositie 
(1) verdelingen van inkomen, onderwijsniveau en macht correleren onderling 

sterk  
à wie bovenaan de ladder staat heeft vaak een groot inkomen, hoog 
diploma,… 

(2) deze 3 dimensies convergeren in welbepaalde beroepsposities 
à managers, dokters,… genieten meestal van een hoger inkomen, hoog 
opleidingsniveau,… 

- sociale laag of sociaal stratum = een groep van sociale posities (beroepsposities) die 
binnen de objectieve dimensie van sociale ongelijkheid op min of meer dezelfde 
hoogte zitten  
à binnen de sociale ongelijkheid van een samenleving zijn er meerdere hiërarchisch 
geordende strata  

- sociale stratificatie = de opdeling van een maatschappij, vanuit het oogpunt van de 
objectieve sociale ongelijkheid, in onderling ongelijke lagen van vergelijkbare sociale 
posities (in klassen of standen)  
à sociale strata vormen reële sociale milieus  
=> ‘soort zoekt soort’  

- sociale laag die worden gedefinieerd aan de hand van professionele posities  
à klasse = een sociaal stratum van onderling vergelijkbare beroepsposities  
à klassenpositie = een beroepspositie binnen een bepaalde klasse  
=> klassenongelijkheid of –stratificatie binnen de hedendaagse klassenmaatschappij 
(lage klasse, midden klasse of hoge klasse)  

- ≠ empirische klassenindelingen binnen de sociologie 
à veelgebruikt schema: John Goldthorpe 

 
 

Goldthorpe’s schema voor klassenindeling 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

algemene 

zin!!! 
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‘Binnen de klassen die we onderscheiden brengen we beroepen samen waarvan de 
beoefenaren min of meer gelijke markt- en werksituaties delen’ 
à 2 dimensies laten toe om vergelijkbare individuele beroepen in bredere categorieën of 
clusters te verdelen, en vervolgens in klassen te groeperen  

- marktsituatie 
(1) de bron en de hoogte van het inkomen (verbonden met professionele 

activiteit)  
(2) de mate van economische zekerheid (zekerheid qua werk en inkomen)  
(3) de mogelijkheden tot verbetering van de economische positie  

- werksituatie 
(1) hiërarchische positie binnen een organisatie  
(2) de mate van autonomie bij de uitoefening van taken  

=> model van 3 grote klassen met telkens twee of meer subklassen of substrata 
(à later is model nog verfijnd met nog meer subklassen) 
 
Kanttekeningen 

1. Historische veranderlijkheid 
à bv: bedienden hebben nu minder autonomie door de technologisering (komt niet 
meer veel nadenkendheid bij kijken)  
à de-skilling (ont-vaardigen): bijhorende competenties of deskundigheden van taken 
verlagen of verdwijnen  
 

2. Beroepsinkomen ó economisch vermogen  
à het model zwijgt over economisch kapitaal dat niet voortvloeit uit beoefening 
beroep  
à geheel aan potentiële inkomensbronnen wordt niet in rekening genomen 
 

3. Klassenpositie van parttimers en niet (langer) beroepsactieven?  
à werklozen en gepensioneerden classificeren volgens laatst uitgeoefende beroep? 
à onderklasse = structureel overheidsafhankelijke individuen en gezinnen  
 

4. Geslachtsstratificatie en etnische stratificatie 
à oververtegenwoordiging vrouwen in subklasse III  
à bestaan ‘gekleurde’ beroepen in bijvoorbeeld sectoren schoonmaak en fastfood  
=> segmentering van professionele posities o.b.v. geslacht en etnie  

  
5. Klassenpositie gezinnen of leefeenheden? 

à vroeger: ‘mannelijke voorrangsregel’ 
à nu: levensstijl en levenskansen hangen af van globale gezinssituatie 
  

 
Klasse = een relatief duurzaam sociaal stratum van huishoudens die vergelijkbaar zijn 
vanuit het oogpunt van de objectieve sociale ongelijkheid  
Klassenpositie = de positie van een leefeenheid (of huishouden) binnen een 
bepaalde klasse  
 

 

in 

specifieke 

zin!!! 
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2.4 Sociale ongelijkheid in meervoud 

 
Inkomensongelijkheid = spanning tussen de 20% hoogste en laagste inkomens  
 
Methodologisch nationalisme = het meten van een concept op het niveau van de natiestaat, 
en dus niet op wereldniveau 
à studies bevestigen dat dit meestal het geval is bij onderzoek naar sociale ongelijkheid  
à tamelijk blind voor methodologisch kosmopolitisme  
 
Methodologisch kosmopolitisme = transnationale verwevenheid van ongelijkheden binnen 
rijke en arme natiestaten of regio’s  
à aandacht voor de ongelijkheden binnen de wereldmaatschappij  
 

- Verband tussen etnische ongelijkheid en klassenstratificatie  
(bv: illegale migranten verrichten vaak zwart werk binnen informele economie)  

› etnie = een sociaal verband waarbinnen een zeker wij-gevoel leeft vanwege 
gemeenschappelijk cultureel erfgoed  
à gewoonlijk de vorm van een gedeelde taal, collectieve opvattingen en 
breed ingeburgerde gewoonten  
à andere factoren: fysieke gelijkenissen, religie,… 
à bv: autochtonen (etnische meerderheidsgroep) en allochtonen (etnische 
minderheidsgroepen)  

› etnische stratificatie = de opdeling van een maatschappij in onderling 
ongelijke lagen die worden bevolkt door uiteenlopende etnische groepen  
à bij duurzame objectieve sociale ongelijkheid tussen etnische 
meerderheidsgroep(en) en minderheden 

 

- Verband tussen geslachtsongelijkheid en klassenstratificatie 

› geslachtsstratificatie = de veelvormige objectieve sociale ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen  
à duaal: slechts 2 strata, met ‘mannelijke dominantie’ 
à breder dan enkel significante verschillen in inkomen en 
organisatiegebonden macht => ‘mannelijke dominantie’ ook binnen 
seksualiteit, intieme verhoudingen en huishouden 

› pas vanaf 2e 
feministische golf 
onderzoek begonnen 
naar de 
systematische 
achterstelling van 
vrouwen in zowat 
heel de wereld  
à bestaan van een 
seksuele 
arbeidsindeling met 
een dubbelkarakter 
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Patriarchaat = duurzame ‘mannelijke dominantie’ binnen diverse levenssferen in een 
samenleving (ook bv. politiek en cultuur)  
à ‘de wet van de vader’ 
 
Sommige theoretica’s spreken niet van een patriarchaat, maar thematiseren de duurzame 
sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vanuit de notie van geslacht of gender 

- sekse = de biologische – de anatomische en hormonale – verschillen tussen mannen 
en vrouwen  
à sommige theoretica’s focussen zich hierop bij het verklaren van mannelijke 
dominantie  

- geslacht of gender (in brede zin) = de gevarieerde en complexe arrangementen 
tussen mannen en vrouwen die de organisatie van de reproductie, de seksuele 
arbeidsindeling en culturele definities van vrouwelijkheid en mannelijkheid omvatten  

- geslacht of gender (in specifieke zin) = de sociaal dominante definities van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid of geslachtsidentiteiten 
à focust zich dus vooral op laatste aspect van geslacht of gender in brede zin: 
mannelijke dominantie berust vooral op de stereotypen van de vrouwelijke aard of 
natuur 

 

2.5 Zelfdwang en socialisatie 

 
De sociale-invloedenvraag (2e sociologische basisvraag) = hoe werkt ‘het sociale’ door in 

handelen en persoonlijkheid en biedt het ons eerder gunstige of meer nadelige 

levenskansen? 

 
Invloed 1: het spelen van sociale rollen, dus moeten zich houden aan sociale verwachtingen  
 
Invloed 2: wederzijdse dwang tot zelfdwang = zelfbeheersing of ‘drift- en affectcontrole’ in 
allerhande vormen van sociaal verkeer 
à we moeten als individuen rekening houden met de aanwezigheid van anderen, hierbij is 
een minimum aan zelfbeheersing of –controle nodig  
à door de grote mate van arbeidsdeling => grote mate van veralgemeende of 
gegeneraliseerde afhankelijkheid => vraagt een hoog niveau van drift- en affectcontrole  

- speelt sterk mee binnen sociale bindingen of afhankelijkheidsrelaties met 
machtsverschillen  
à reflexieve zelfdwang 
à automatische zelfdwang zonder zelfbesef 

- ook zelfdwang in vrijetijdsfeer  
(1) tijdens vrijetijdsmomenten wordt het ‘mogen’ vaak een ‘moeten’ (bv: 

feestjes) 
(2) ‘controlled decontrolling’ = geremde ongeremdheid (Elias)  

à de zelfcontrole wordt op een gecontroleerde manier versoepeld  
à de versoepeling blijft binnen het kader van bepaald ‘geciviliseerd’ 
standaardgedrag  
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Invloed 3: zelfdwang via socialisatie 
à zelfdwang is aangeleerd 
à het is een proces van routinevorming 

- internalisering of verinnerlijking = de externe dwang tot zelfdwang wordt een quasi 
automatische innerlijke zelfcontrole  

- socialisatie = een samenhandelen waarin een of meer belerende anderen een lerend 
individu sociaal maken, dus het vermogen tot samenhandelen bijbrengen  
à 2 sociale actoren: een lerende en een belerende  
à maar niet in elk leerproces (bv: op eigen kracht iets leren)  
à sprake van een leerrelatie: geen socialisatieproces zonder een 
socialisatieverhouding of –binding  

- socialisatieverhouding of –binding = verhouding waarbinnen sociale vaardigheden 
(‘kunnen’) en weten (‘kennen’) door sociaal gevestigden aan nieuwkomers 
overgedragen worden met het oog op hun algemene sociale functioneren of op hun 
functioneren binnen een meer specifiek sociaal verband  

 

2.6 Primaire, secundaire en tertiaire socialisatie 

Heeft betrekking op het tweede deel van de definitie van socialisatie(processen): het 
onderscheid tussen het aanleren van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om ofwel in 
algemeen sociaal opzicht, ofwel binnen een specifiek sociaal verband te kunnen 
functioneren 

 
(1) Primaire socialisatie in gezins- of familieverband  

- kwalificeren voor samenhandelen in het algemeen (taal, goede manieren,…)  

- leren van rollen die horen bij de posities als kind, vader, moeder, broer, zus, 
oom, tante,… 

- vorming van een primaire habitus (Bourdieu)  
à wordt gevormd in de fase van pril bewustzijn en laat daarom diepe sporen 
in de persoonlijkheid na  
à gaat als onbewuste programmatuur functioneren in latere jaren  
à hangt samen met het sociale milieu waarin we opgroeien: opvoedingsstijl 
stempelt de primaire habitus (autoritaire vs. democratische)  
à niet enkel klasse- maar ook geslachtsgebonden: eenmaal geboren krijgt de 
biologische nieuwkomer naargelang zijn geslacht op een bepaalde manier 
behandeld  

- eerder impliciet en diffuus (zonder scherpe begrenzing)  
 

(2) Secundaire socialisatie in onderwijsverband 

- gericht en expliciet, want georganiseerd (toetsen,…)  

- minimum aan algemene sociale competenties wordt verondersteld (zoals 
zelfdwang en taalvaardigheid) 

- kinderen worden opgenomen in een groep van gelijken of peergroup  

- toenemende specialisatie: van algemene competenties (leren schrijven en 
rekenen, discipline,…), naar meer gespecialiseerde vaardigheden en kennis 
met professionele of arbeidsmarktoriëntatie (voorbereiden op beroepsmatig 
samenhandelen in specifieke sociale verbanden) 
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- diploma = sociaal erkend toegangsbewijs tot bepaalde beroepen 
à het certificeert de benodigde competenties  

- positietoewijzing of –allocatie = de sociaal geregelde verdeling (allocatie) van 
sociale posities over – of de toewijzing daarvan aan – individuen  
à het onderwijs regelt mede de 
verdeling of allocutie van 
beroepsposities over individuen, 
onderwijs heeft dus een 
positietoewijzende functie 

- MAAR beroepsposities = 
klassenposities  
à cruciale rol van het onderwijs in de 
reproductie van sociale ongelijkheid = 
het bestendigen over generaties heen 
van de verschillen tussen klassen of 
tussen hoger en lager geplaatsten op 
de sociale ladder  

 
 

(3) Tertiaire socialisatie = socialisatieprocessen die naast of na de primaire en 
secundaire socialisatie plaatsvinden  

- ‘peer learning’: leren in werkverband, vrije tijd,… 

- maar ook ingroeien in deviant sociaal verband: ‘leren stelen’ of ‘becoming a 
marihuana smoker’  

 
(Anticiperende socialisatie = vooraf leren met het oog op het gewenste lidmaatschap van 
een sociaal verband waarbinnen men verder zal leren) 
 

2.7 Persoonlijke en collectieve identiteit 

 
Invloed 4: ‘looking glass self’ of spiegelbeeldzelf  

à alles wat ik zeg of denk is beïnvloed door wat anderen hebben gezegd of gedacht, en 
heeft op zijn beurt op de een of andere manier een invloed  
à 3 componenten: het inbeelden van onze verschijning aan de andere, het inbeelden van 
zijn beoordeling van onze verschijning en een of ander zelfgevoel 

- werkt positief of negatief op de persoonlijke identiteit 

= het individuele zelfbeeld dat een antwoord geeft op de vraag ‘Wie ben ik?’  
(individuele zelfbeschrijving)  

 
Bij de verwevenheid van het spiegelbeeldzelf: dynamiek tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ of tussen 
persoonlijke identiteit en sociale omgeving à interne en externe beeldvorming 

- interne collectieve identiteit = een binnen een groepering of sociaal verband relatief 
sterk gedeeld wij-beeld  
à etnische en nationale wij-beelden (‘wij Belgen’) 
à maar ook wij-beelden o.b.v. gedeelde klassenpositie of seksepositie  
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- externe collectieve identiteit = een zij-beeld van een groepering of sociaal verband 
dat breed wordt onderschreven door niet-leden of buitenstaanders  
à alle collectiviteiten zijn er dus in twee varianten  

 
De interne collectieve identiteit wortelt niet noodzakelijk in de betrokken groepering: haar 
leden kunnen een extern zij-beeld geheel of gedeeltelijk hebben verinnerlijkt (transformatie 
van zij- naar wij-beeld) 

- een wij- of eventueel zij-beeld werd ons eerst voorgehouden door anderen, waarna 
het deel ging uitmaken van het eigen zelfbeeld 

- transformatie = de internalisering van een collectieve identiteit, zodat het onderdeel 
van onze persoonlijke identiteit wordt  

 
Hybride persoonlijke identiteit = de neerslag van een mix van identificaties met niet 
naadloos op elkaar aansluitende collectieve identiteiten  
à we hebben verschillende identiteiten, we leven in een hybride wereld  
 
Sociale constructies = de selectieve uitvergroting van bepaalde groepskenmerken door 
binnen- en buitenstaanders 
à te zien bij zowel zij- als wij-beelden 
à zij-beelden: gaan meestal over collectieve stereotypen of vooroordelen 
à wij-beelden: doorgaans clichés 
à bij het proces van de identiteitsconstructie worden bij wij-beelden bepaalde collectieve 
eigenschappen in de verf gezet, en andere aan de kant geschoven  

=> homogenisering = sociale of persoonlijke verschillen worden uitgevlakt ten 
faveure van gemeenschappelijk geachte kenmerken  

 
Negatieve zelfdefiniëring = een sociaal verband of groepering identificeert zichzelf op een 
positieve manier door aan een ander collectief exact de omgekeerde, dus negatief 
gewaardeerde eigenschappen toe te schrijven 
à beeld van de eigen groep idealiseren en slecht beeld hebben over de groep waarmee we 
niet geïdentificeerd zijn  
à die negatieve eigenschappen kleuren positief op de eigen groep  
 
Collectieve identiteiten = selectieve verbeelde gemeenschap waarbij positieve of negatieve 
groepskenmerken worden uitvergroot  

- essentialisering = het voorstellen van een collectieve identiteit als wezenlijk of 
primordiaal voor alle leden van het betrokken collectief  
à ze behoren per definitie tot de essentie van iemands persoonlijke identiteit  

 
Wij- en zij-beelden worden omstreden: verzet neemt twee vormen aan 

(1) vanuit groepen die zich minderwaardig voelen 
à identiteitspolitiek = het thematiseren van collectieve identiteiten binnen de 
publieke arena  
à publieke ‘de/reconstructie’ van vooral etnische en geslachtsidentiteiten  

(2) individualisering: zich afzettten van wij- en zij-beelden 
à egocentrisch maatschappijbeeld is in onze maatschappij een ingeburgerde wij-
beeld 
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H3: Het hedendaagse samenleven  

3.1 De gedifferentieerde maatschappij 

 

De sociale-tijdsdiagnosevraag (3e sociologische vraag) = in welke maatschappij leven wij en 

wat zijn de basiskenmerken? 

 

2 subbasisvragen: 
(1) Hoe ziet de hedendaagse maatschappij eruit? Is ze eerder gestructureerd of is er 

verlies aan ordening te zien? 
(2) Hoe geven de gevonden kenmerken mede vorm aan de levenstrajecten en –kansen 

van individuen? 
 
Sociologische tijdsdiagnose 

- biedt een röntgenfoto van het maatschappelijke heden 

- blikt vooruit aan de hand van gedetecteerde tendensen of ontwikkelingen  
 
 
Sociologische tijdsdiagnose als röntgenfoto 
 
Sociologen proberen a.d.h.v. gegevens en theoretische concepten de structuurkenmerken 
van onze maatschappij en hun onderlinge samenhang te achterhalen  

- structuurkenmerk (of structureel kenmerk) = een essentiële en duurzame 
eigenschap van een sociaal verband, zoals een samenleving, die licht werpt op haar 
globale functioneren en geordende karakter (of eventueel haar partiële 
disfunctioneren verheldert) 
à bv. in modern-westerse SL: hoge graad arbeidsdeling of taakdifferentiatie 

à ook klassendifferentiatie is een structuurkenmerk 

- taakdifferentiatie & klassendifferentiatie zijn voorbeelden van een meer algemeen 
fenomeen, nl. sociale differentiatie = het bestaan van verschillen (of ‘differenties’) 
tussen sociale eenheden die aan de hand van een eenduidig principe kunnen worden 
gedefinieerd  

 
Sociale differentiatie 

- verticale sociale differentiatie = de stratificatie van onderling ongelijke sociale 
eenheden  
à in onze samenleving: eenheden zijn klassen  
à ook etnische- en geslachtsstratificatie: de opdeling van de SL in ongelijk 
gerangschikte lagen van etnische groepen of van mannen en vrouwen  

- horizontale sociale differentiatie = de stratificatie van onderling gelijke sociale 
eenheden  
à bv: eenheden zoals politiek, economie, media, wetenschap,… 
à complexe afhankelijkheidskettingen waarbinnen actoren zich toeleggen op steeds 
een andere algemene taak of maatschappelijke opgave 
à onderling gelijk: ze vervullen allen een maatschappelijke functie ê 
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Binnen elke SL: duurzame arrangementen nodig voor het voortbrengen en doorgeven van 
kennis, het nemen van collectief bindende beslissingen, de aanmaak en verdeling van 
schaarse materiële goederen of voor ontspanning en nieuwsverspreiding  

- maatschappelijke functie = de algemene opgave waarvoor iedere samenleving zich 
gesteld ziet  

- in niet-moderne samenlevingen: multifunctionele eenheden, zoals bv. dorpsoudsten 
  

- in moderne samenlevingen: functionele differentiatie = bestaan van diverse 
autonome sociale eenheden (domeinen) die zich telkens één functie toeleggen  
à functionele subdomeinen of functiesystemen 

à in alle functiesystemen vinden wel telkens specifieke sociale posities en 
rollen + specifieke sociale verbanden 
à economie: koper en verkoper, manager en arbeider,… 

 
! Het gaat om gelijke sociale eenheden: functionele differentiatie is een vorm van 
horizontale differentiatie  
à iedere eenheid levert een even belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de SL, ze zijn 
evenwaardig 
 
Taakdifferentiatie, klassendifferentiatie, functionele differentiatie, etnische differentiatie en 
geslachtsdifferentiatie: structuurkenmerken van onze SL 

- tussen deze vormen zijn er dwarsverbindingen, ze zijn verbonden => 
afhankelijkheden 

(1) samenhang taak- en verticale differentiatie 
à specifieke beroepsposities en hun ‘kapitalen’ => klassenposities + posities 
binnen etnische of geslachtsstratificatie  
à ons beroep bepaald ons inkomen en onze macht 

(2) samenhang taak- en functionele differentiatie 
à elk algemene maatschappelijke opgave of functie geeft doorgaans 
aanleiding tot een sterke interne taakdifferentiatie binnen ieder 
functiesysteem  

 

3.2 De moderniteit van de sociologie 

 
Sociologische tijdsdiagnose als blik op structurele veranderingen of duurzame 
ontwikkelingen/evoluties 
 
Structurele verandering = een duurzame ontwikkeling of evolutie die gevolgen heeft voor 
het globale functioneren en de algemene ordening van een sociaal verband  
 
Basisvraag: wat zijn de gevolgen van de structurele veranderingen in een samenleving voor 
de ordening van het samenhandelen? 
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Sociologen maken graag tweedelingen tussen ‘vroeger’ en ‘nu’ (heden als focus van evolutie 
die sterker zal worden)  
à nu: moderne en postmoderne SL 
à eerste generatie sociologen (begin 20e E): voormoderne of traditionele samenleving vs. 
moderne samenleving  
à context: toenemende industrialisering, ‘sociale kwestie’, verstedelijking,… 
=> maatschappelijke wanorde: moderne sociale problemen + nood aan orde 
 

Ferdinand Tonniës: ‘Gemeinschaft’ versus ‘Gesellschaft’ 

‘Gemeinschaft’ of gemeenschap 
= een sociaal verband waarbinnen een grote onderlinge samenhorigheid of solidariteit 
bestaat op grond van een sterke wederzijdse affectieve betrokkenheid  

- ‘wij’ primeert op ‘ik’  

- 3 grote vormen: bloedgemeenschap, plaatsgemeenschap en geestesgemeenschap  
ê in moderne SL 
‘Gesellschaft’ of maatschappij 
= een berekend handelen waarbij mensen uit eigenbelang ruilverhoudingen met anderen 
aangaan  

- ‘ik’ primeert op ‘wij’  

- individualisme => meer contractgeregelde relaties  

- ontstaan van nieuwe maatschappelijke orde gebaseerd op contractueel bezegelde 
ruil- en marktverhoudingen 

 

Max Weber: verdere uitbreiding 

Tonniës vereenzelvigt de moderne maatschappij met de economische sfeer, waarbinnen 
markt- en ruilrelaties domineren 
à hoe zit het met verhoudingen binnen andere maatschappelijke functiesystemen? 

- het berekend egoïstisch optreden is één mogelijke vorm van een bredere categorie, 
nl. doelrationeel handelen  

= de doordachte of berekende, planmatige omgang met middelen en hun gekende 
neveneffecten met het oog op het bereiken van een doel  

- is volgens Weber te vinden in bijna elk functiesysteem 
! niet noodzakelijk egoïstisch 
à bedrijven streven doelrationeel winst na 
à wetenschap streeft doelrationeel de waarheid na  

doelrationalisatie = binnen alsmaar meer domeinen gaat doelrationeel handelen primeren 
à doelrationeel handelen als structuurkenmerk van de SL 

 

Georg Simmel: geldeconomie => doelrationeel handelen 

Doelrationeel handelen hangt samen met een op geld gebaseerde economie 

- meer berekend handelen nodig door geldeconomie => cijferwerk 

- geld = ‘zuiverste werktuig’ of middel dat voor heel uiteenlopende doelen kan 
worden ingezet  

- geld ‘verzakelijkt’ => zorgt daardoor ook voor bevrijding tegenover vaak drukkende 
gemeenschapsverbanden (die Tonniës zeer idyllisch portretteert) 
à vrijer tegenover zichzelf en anderen 

 



 21 

Sociologie na WOII: meer geldeconomie, doelrationalisatie, functionele differentiatie,… + 
meer verstelijking en industrialisering => meer modernisering of moderniteit 
 
Modernisering = het modern worden van een voormoderne of traditionele SL met als 
resultaat een moderne SL 
‘Een verzamelnaam voor een heel complex van onderling verbonden psychische, sociale, 
culturele, economische en politieke veranderingen dat geleid heeft tot de wereld waarin we 
nu leven en waarin in toenemende mate ook volken op de aardbol gaan leven’  
 
Moderniteit = het geheel van structuurkenmerken dat een moderne SL en cultuur 
karakteriseert  
 
Na WOII: transformatie van traditionele SL in zogeheten ontwikkelingslanden 
à ontwikkeling werd gelijkgesteld aan modernisering, en modernisering aan verwestering of 

het overnemen van structuurkenmerken van een modern-westerse SL  

à doel in modernisering is dus m.a.w. zo westers mogelijk worden 
 
In westerse modernisering lag de focus op kolonialisme 
à slechts één variant van het proces van modern worden  

- veelvoudige moderniteiten (‘multiple modernities’)  
 

3.3 Globalisering, of leven in de wereldsamenleving 

 
Er heerst een vooruitgangsgeloof 
à door moderniteit: positieve waardering voor het nieuwe, sterke gerichtheid op 
verandering (toekomst), minder op tradities (verleden),…  
 
Ontstaan van een nieuw structurele verandering (ook wel een structuurkenmerk), nl. 
toenemende globalisering of mondialisering 

= proces van integratie van sociale relaties en verbanden, en vooral van functiesystemen of 
netwerken als de economie, de wetenschap of de massamedia 

(1) meer relaties en bindingen tussen geografisch veraf gelegen actoren  
(2) meer sociale verbanden en netwerken met een transcontinentaal, in tendentie 

mondiaal bereik  
 

Castells: ‘globalisering = alsmaar meer vernetwerking dankzij digitale revolutie’ 

Twee soorten ruimten: 

- ruimte van plaatsen (‘space of places’) = geheel van gescheiden territoria 
waarbinnen mensen samenhandelen vanuit fysieke co-aanwezigheid  

- ruimte van stromen (‘space of flows’) = gelijktijdige verplaatsing tussen 
uiteenlopende plaatsen  

 
Financiële wereldeconomie 

(1) hoogst interactief, hypersnel op elkaar inwerkende beslissingen => onvoorspelbare 
uitkomsten 
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(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  

 
Financiële globalisering speelt binnen één functiesysteem (de economie), maar werkt ook 
door in andere functiesystemen  

- globalisering speelt zich dus ook af in andere soorten van wereldwijde stromen of 
‘spaces of flows’ binnen andere functiesystemen  

- globalisering is een meervoudig proces, omdat het zich afspeelt binnen de voorheen 
al bestaande matrix van functionele differentiatie 

- we kunnen spreken van een functioneel gedifferentieerde globalisering 
à randvoorwaarde: gedeelde wereldtaal of lingua franca  
à ‘global English’ 

- alsmaar meer gebruik van Engels over de hele wereld is een teken van culturele 

homogenisering  

= de uitvlakking van culturele verschillen door de globale distributie en receptie van 
dezelfde cultuuruiting  
à afname in culturele diversiteit  

 
Globalisering, versie ‘links’ 

Globalisering als verdere uitbouw van een mondiaal systeem met een westers centrum en 
een uitgebreide periferie dat tot op zeker hoogte de vroegere koloniale verhoudingen 
continueert  
à ‘the West and the rest’ 
à globalisering als cultureel imperialisme van de kant van het Westen, in he bijzonder de VS 
 
Globalisering, versie ‘rechts’ 

Globalisering gaat samen met het wegdrukken van lokale cultuuruitingen  
à verlies aan culturele eigenheid of identiteit 

- glocalisatie (glocalization – global en local) = het in elkaar grijpen van het globale en 
het lokale niveau, dus van globaal circulerende stromen en meer plaatsgebonden, 
territoriaal afgegrensde cultuuruitingen en culturele praktijken  
à bv: McDonald’s die zijn goederen aanpast aan uiteenlopende regionale of 
nationale contexten  

- glocalisatie  
(1) dezelfde massaculturele artefacten uiteenlopend worden gerecipieerd in 

verschillende plaatsgebonden culturele contexten 
(2) het vermengen van globale formats met lokale vormen van culturele 

expressie = culturele hybridisering (of creolisering) 
 
Doelgerichte aanpassing van koopwaren  
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3.4 Individualisering 

Geïndividualiseerd samenleven = structuurkenmerk  
 
Twee dimensies binnen individualisering: (Beck) 

(1) detraditionalisering (of ontroutinisering) = wegvallen van tradities  

- traditie = een geheel van vanzelfsprekende opvattingen en 
handelingsgewoonten dat ver terugreikt in de tijd en zonder veel reflexiviteit 
van generatie op generatie wordt doorgegeven  

- achteruitgang in invloed van traditionele geslachtsrollen, klassenidentiteiten, 
katholicisme en ideologieën  

(2) ‘vrijmaking’ van individuen, of een toegenomen persoonlijke autonomie of 
beslissingsvrijheid  
à overgang van standaard- naar een keuzebiografie 
à maar in geïndividualiseerde levenscontext is keuzevrijheid vaak gelijk aan 
keuzedwang  
+ keuzestress & keuzepijn (of net geen keuze kunnen maken => keuzevrijheid 
verliezen) 

 
Individualisering ging in Vlaanderen en Nederland samen met ontzuiling  

= afnemende impact van zuilen 

- zuil = netwerk van organisaties met 
dezelfde levensbeschouwing dat is 
aangesloten op een politieke partij  

- 3 grote zuilen: katholieke, 
socialistische en de liberale  

 
 
Kanttekeningen  

(1) individualisering ≠ meer individualisme of egoïsme 

- de nadruk valt op het wegvallen van zekere sociale en culturele 
keuzebeperkingen + toegenomen keuzevrijheid 

(2) individualisering ≠ wegvallen van sociale bindingen 

- veranderde samenstelling van afhankelijkheden: minder van gezin of dorp en 
meer van functiesystemen (onderwijs, economie, politiek,…)  

- zorgen voor een secundaire standaardisering van de levensloop  
(3) historisch: individualisering = sterke democratisering vanaf eind jaren ’50 van de 

voorheen ‘elitaire’ mogelijkheid tot zelfbepaling  

- vroeger was mogelijkheid tot autonoom leven voorbestemd voor kleine 
toplaag  van welgestelde edellieden en burgers  

 
Gevolgen van individualisering 

(1) afnemende impact van collectieve identiteiten op de individuele identiteit of het 
persoonlijk zelfbeeld 

- minder stereotypen, meer variabiliteit in de vormgeving van bv. 
mannelijkheid of vrouwelijkheid  

- identiteit verandert van een gegeven in een opgave  

- onze identiteit zelf creëren: bewuste reflectie en nadenkendheid  
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- voorlopige of vloeibare identiteit, mede op basis van verschuivende 
identificaties (bv: modes en lijfstijlen)  

(2) maar tegelijk speelt bij de vraag ‘wie ben ik?’ het idee van een stabiele 
identiteitskern = waarachtig of authentiek zelf 

- authenticiteitsethos = ‘zichzelf kunnen zijn’ of zelfontplooiing als kernwaarde 
bij individuele levens  

- Inglehart: materialisme à postmaterialisme (overlingswaarden naar 
zelfontplooiingswaarden) 
 

3.5 Het geïndividualiseerde samenleven 

 
Zelfexpressie heeft nood aan sociale validatie + baseert zich mee op sociale vergelijking 
(sociale media)  
 

(3) zichzelf kunnen zijn wordt ook een maatstaf in sociale relaties 

- moraal van authenticiteit en zelfontplooiing kleurt ook het domein van 
intieme relaties en vriendschapsbetrekkingen  
à intieme partnerrelaties: van eerder stroeve sociabiliteit naar meer open en 
vlottende socialiteit  
à verwachtingen tegenover elkaar in intieme verhoudingen zijn gestegen  

(4) wederzijdse verwachtingen worden vooral in persoonlijke relaties de inzet van 
voortdurend overleg 

- in samenhandelen gemaakte sociale orde  

- een verschuiving van een bevelshuishouding naar een 
onderhandelingshuishouding  

- ‘overlegmoraal’ zet een rem op egoïsme 
à er wordt verwacht dat problemen worden uitgepraat, beslissingen worden 
onderhandeld en orders achterwege blijven  

- ook buiten persoonlijke sfeer! 
à inspraak in onderwijs als leerkracht of student  

 
Kanttekeningen 

(1) wat met functionele differentiatie of taakdifferentiatie en algemene afhankelijkheid? 
te weinig sociologische verbeeldingskracht? 

- blinde vlek  
(2) wat met klassendifferentiatie? 

- Beck: individualisering van de sociale ongelijkheid 

= directe doorwerking op individueel niveau, zonder gedeelde levensstijlen of 
klassenidentiteiten  
à klassen ≠ sociaal gedeelde of bewust gedeelde collectieve identiteit  

- maar: mate van individualisering ~ klassenpositie  

- m.a.w.: de sociale ongelijkheid individualiseerde niet alleen, maar fractioneert 
tevens het proces van individualisering  

(3) de traditionele genders (+ sekserollen) blijven doorwerken en blijven sturende rol 
behouden! 
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H4: Voorlopers en grondleggers van de sociologie  

+ H5: Sociologische visies in meervoud 
 
Stroming Grondlegger 

Individugericht Weber, Blumer & symbolisch interactionisme 

Groepsgericht Durkheim, Parsons + Merton & 

systeemtheorie/functionalisme 

Conflictgericht Marx, Bourdieu & de conflictsociologische 

traditie (Dahrendorf) 

 

De ontdekking van het sociale  

 
Sociologie is ‘kind van de moderne tijd’ à 18e E: de eeuw van de verlichting  

- de ontdekking van het sociale = de opkomst van de moderne opvatting dat het 
sociale een aparte realiteit vormt en louter sociale mechanismen daarbinnen voor 
sociale ordening zorgen  

 
Verschilt tweevoudig van het voormodern wereldbeeld  

(1) ontgoddelijking: het opgeven van het idee dat er een religieuze, bovennatuurlijke of 
kosmologische basisorde is, ook voor het sociale  
(bv: opvatting van door God gewilde hiërarchie tussen standen en geslachten) 

(2) ontstaatsing: het opgeven van het idee dat een geordende samenleving = een 
staatsverband waarbinnen Vorst of Soeverein, mede namens God, voor orde zorgt  

 
Geschiedenis van de sociologie  

- 17e + 18e E: de voorlopers op de sociologie als studie  

- Bestaansrecht van sociologie binnen universiteiten vanaf 1890  

- 19e E: voor het eerst stond men open voor de sociologie als wetenschap  
à door August Kolbe: grondlegger 1 
à bijgestaan door Spencer: grondlegger 2 

- 1920: klassieke periode van de sociologie  
 

De uitvinding van de sociologie 

 
Belangrijke figuren in voorgeschiedenis van de sociologie: 

- Thomas Hobbes  

- ‘de Schotse moraalfilosofen’: Adam Ferguson, David Hume en Adam Smith  

- ‘Franse verlichting’: Charles de Montesquieu en Jean-Jacques Rousseau 
 

Charles de Montesquieu (1689-1755) 

- De l’esprit des lois  

- 3 grote staatsvormen: republiek, monarchie en de tirannie  

- trias politica 

- niet enkel belangrijk politieke denker, maar ook belangrijk figuur in de 
cultuursociologie  
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

- Du droit social, ou principes du droit politique  

- hoogst idyllisch portret van de natuurmens: le bon sauvage 

- natuurtoestand kent uit zichzelf geen strijd of sociale ongelijkheid  
à veranderde met de invoering van privé-eigendom: ontstaan burgerlijke 
maatschappij  
=> sociale ongelijkheid => conflictsituatie => ‘oorlog van allen tegen allen’ 

 
1789: Franse Revolutie  
= het praktisch bewijs dat de samenleving niet natuurlijk of door God gewild, maar 
maakbaar is  
 
De conservatieve contraverlichting pleitte voor een restauratie van traditie en religie als 
steunberen van sociale orde 
à Louis de Bonald & Joseph de Maistre 

- chaos na Franse Revolutie a.g.v. het negeren van God en de monarchie  

- hun romantisch-conservatieve opvatting: ordening van een samenleving staat los van 
de beregelde individuen of hun natuur, ze berust op een hogere moraal met een 
sterk imperatief of moet-karakter  
à sterke moraal en gedeelde waarden nodig voor orde  
à ‘het is aan de SL om de mens te vormen’ 

 
Eerste pleidooien voor een ‘sociale wetenschap’  
à kennis aanreiken die nodig was voor de herinrichting van de postrevolutionaire 
maatschappij  

- Claude Henri de Saint-Simon: noodzaak van een systematische wetenschap van de 
sociale organisatie à ‘sociale fysiologie’  

- August Comte: gebruikte als eerste het woord ‘sociologie’ (eerst nog sociale fysica 
genoemd) 
à voorstander van het positivisme = de overtuiging dat alleen een positief-
wetenschappelijke kennis die naar natuurwetenschappelijk model rationeel denken 
met feitenonderzoek combineert, ware inzichten oplevert  
à sociologie omvat 2 luiken: 

(1) sociale dynamica = evolutie van de mensheid  
(2) sociale statica = socialeordevraag  

à geen sociale orde zonder morele consensus (die geformuleerd moet worden door 
de sociologie en verspreid moet worden via het onderwijs) 
à sociologie is geboren uit het positivisme en conservatisme, dus uit een kruising 
van verlichting en contraverlichting  

 

Herbert Spencer, ‘de tweede grondlegger van de sociologie’ (1820-1903) 

- basisidee van een algemene evolutiewet: eenvoudige en ongedifferentieerde 
eenheden tenderen naar een complexere en meer gedifferentieerde toestand 

- dubbele differentiatie van het sociale organisme: taakdifferentiatie en functionele 
differentiatie à wederzijdse afhankelijkheid (gespecialiseerde beroepen ~ 
maatschappelijke sferen 

- aanhanger van het sociaal darwinisme à overheid volgens ‘survival of the fittest’ 
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Marx over klassen   

        
Karl Marx (1818-1883) 

- de denker van klassenongelijkheid als structuurkenmerk van alle maatschappijen + 
de denker van het modern kapitalisme  

- materialistische maatschappijvisie: belang van de economie  

- antropologisch materialisme: de basisgedachte dat de materiële werkelijkheid zowel 
bron als resultaat van menselijke arbeid is  

- de mens verschilt van dieren omdat hij zijn eigen bestaansmiddelen produceert en zo 
de wereld vermenselijkt  

- ‘Geen arbeid zonder arbeidsdeling’ 
à arbeid is gespecialiseerd dus arbeidsverhoudingen (afhankelijkheid) 

- ‘Geen arbeid zonder productiemiddelen als land, grondstoffen, machines,…’ 
à ontstaan van klassenschema: bezitters en niet-bezitters  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marx maakt gebruikt van de dialectische denktrant: these ó antithese  
à vallen samen met de twee verschillende sociale groepen: klassentegenstelling  
 
Meerwaarde = het verschil tussen de hoogte van het gemiddelde loon van de arbeider en de 
economische waarde die hij in de vergoede arbeidstijd creëert (waar de arbeider voor zorgt) 
 
De klassentegenstelling als fundamenteel structuurkenmerk van elke SL 
à hoe die eruit ziet hangt af van de productiewijze 

= de concrete manier waarop economische waarde of rijkdom wordt gecreëerd  
 

Klasse I: bezitters van de 
productiemiddelen  

Klasse II: niet- bezitters 
van de 

productiemiddelen  

↔ 

Th
es

e 
A

n
tith

ese 

Grondbezitters Lijfeigenen/horigen  

Kapitaalbezittenden Arbeidersklasse  

↔ 

↔ 

Klassentegenstelling 
wisselt met 

productiewijze 

M.E. 

Kapitalisme 

Fundamenteel structuurkenmerk van een samenleving 

Economische 
uitbuiting 

Meerwaarde= waarde van de arbeid – geproduceerde waarde 
door de arbeider 

Tegengestelde 
klassenbelangen 

Loon minder 
Productiviteit hoger 

 

Loon hoger 
Productiviteit minder 

 

↔ 

Klassenstrijd= directie confrontatie tussen beide klassen o.b.v. hun tegengestelde 
belangen  
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Marx’ materialistische maatschappijvisie 

 
Het modern kapitalisme 

(1) maakt geld productief via de productie van koopwaren  

à kapitaal: Geld leidt tot Waren die opnieuw G’eld opleveren  
à G’ > G = winst → mede dankzij toe-eigening meerwaarde 

(2) zoekt voortdurend naar nieuwe afzetmarkten  

- ontwikkeling nieuwe koopwaren  

- commodificatie = vervangen van autonoom gemaakte dingen of zelf 

uitgeoefende activiteiten door koopwaren  

(3) kent harde concurrentielogica 

- concurreren → meer uitbuiting + concurrentie → klassenstrijd intensifieert  

=> faillissementen  

- zorgt voor: verarming arbeidersklasse + toenemende kapitaalconcentratie 

=> klassenpolarisatie = verdwijning van alle nog niet tot de bezittende of niet-
bezittende klassen behorende sociale lagen (middenklasse) 

 
Heden: concentratietendens heeft zich doorgezet en gezorgd voor de zogenaamde ‘global 
players’, maar van een klassenpolarisatie is er GEEN sprake 
à Marx had verwacht dat de volledige samenleving zou polariseren en er dus wel sprake 
zou zijn van klassenpolarisatie 
 
 
Marx’ materialistische maatschappijvisie 

‘Kapitaal beïnvloedt direct en indirect de andere levenssferen of functiesystemen’ 
à de klassenverhouding is de basis voor alle andere maatschappelijke sferen (politiek, recht, 
onderwijs,…) en determineert deze bovenbouw ook  
à ‘wat goed is voor de economie, is goed voor het land’ 
 

 Klassenverhouding heeft 2 gezichten: 

- ongelijke machtsverhouding: dominantie van kapitaal  

- die machtsstrijd doet ontstaan: machtsrelatie wordt bestreden 

ð ook de klassenstrijd beïnvloedt bovenbouw  

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

- onbedoeld gevolg klassenstrijd: geen verarming, geen klassenpolarisatie 

 
ZIE SCHEMA VOLGENDE PAGINA 

 
Sociale orde, versie Marx 

- de klassenorde nl. ongelijke verhouding tussen kapitaal en macht 

- + de onenigheid daarvan doorheen de klassenstrijd  

 
 
 
 

 Marx: sociocentristisch → klassenverhouding als onderbouw bepaalt het 

functioneren van de bovenbouw dus “Het maatschappelijk zijn bepaalt de 

mensen hun bewustzijn, niet andersom.”  
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Productiewijze 

Productiekrachten/ 
productiemiddelen  

Productieverhouding/ 
eigendomsrelaties  

+ 

Kapitalisme Grondstoffen, 
transportmiddelen, 

machines, 
menselijke arbeid  

Eigen dom van die 
productiemiddelen   

↔ 

Economische 
machtsrelaties → het 

kunnen/moeten 
uitbuiten  

 Economische perspectief: 

klassentegenstelling binnen 

productieproces 

Spanningsrelatie door vernieuwing van 
productiemiddelen  

Onhoudbare 
tegenstelling productie 

krachten ↔ 
productieverhoudingen   

Inzet vernieuwingen → veel economische rijkdom 

Kapitalistische productierelaties → streven naar 

meerwaarde 

ð Overproductiecrisissen: koopwaren vinden geen 

kopers  
ð Kapitalisme omver: 

revolutie naar 

communistische 

productiewijze   
ð Het maatschappelijk model kan voortgebrachte 

rijkdom niet opvangen 

Recht Politiek Wetenschap Onderwijs Enz.  

Schema van infra- en superstructuur Klassenverhouding is 
basis voor alle 

maatschappelijke 
sferen 

 
Materiële conditioneert 

andere sferen  

Productie- of klassenverhouding  
= ongelijke machtsverhouding! 
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AFTER MARX: 2 grondlijnen, nl. de Kritische Theorie en de conflictsociologie 
à Kritische Theorie is niet te kennen 
à na Marx’ werk: dogmatisering van het marxisme binnen de communistische beweging 
eind jaren 1920  
à conflictsociologische traditie  

- eerste generatie: Dahrendorf (Bendix en Mills) 

- tweede generatie: Bourdieu (en Collins) 
 

De conflictsociologische traditie  

De conflictsociologische traditie combineert de ideeën van Marx met Webers ideeën over 
macht en gezag (zijn politiek sociologische ideeën) 
 
De conflictsociologie = de studie van sociale ongelijkheid of het bestaan van groeperingen 
die in een duurzame relatie van onder- en bovenschikking staan en daarom uiteenlopende 
belangen hebben, wat onderlinge conflicten veroorzaakt 
 
5 grote uitgangspunten 

(1) streven naar een algemene verklaring voor de objectieve en subjectieve ongelijkheid 
tussen groeperingen (en niet enkel naar een empirische beschrijving)  

- ongelijke verdeling van schaarde en hooggewaardeerde goederen + status en 
aanzien 

(2) ongelijkheid is een veelvormig fenomeen (niet enkel economische relaties van 
boven- en onderschikking) 

- contra Marx: niet enkel economische ongelijkheid maar ook qua diploma, 

kennis, macht, affectiviteit,… 
(3) ongelijkheid creëert structurele belangenconflicten tussen meer en 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 om verklaring 

(5) het voortbestaan van sociale ongelijkheid kan niet zonder stabiele 
machtsverhoudingen  

- macht is dé cruciale verklaringsfactor voor de ongelijkheid 
à duurzame ongelijkheid = duurzame machtsverhoudingen of heerschappij 
à privileges omvormen in monopolies  

 
 

Sociale orde, versie conflictsociologie 

Conflictsociologen volgen hierbij grotendeels de ideeën van Max Weber 
à maar hebben toch eigenstandig antwoord op socialeordevraag 
 
Macht = het vermogen om bindend te beslissen verbonden met het bekleden van een 
hogere positie 
à macht, versie Weber = mogelijkheid om de eigen wil door te zetten, ook tegen weerstand 
in (= individu-gerichte definitie) 
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Deze macht kan op heel uiteenlopende machtsbronnen gebaseerd zijn  

- machtsbron = de basis voor het vermogen om macht uit te oefenen  
à alles wat macht geeft in een specifieke relatie 
à bv: geld, kennis, geheime informatie,…  

 
=> sociale orde, versie conflictsociologie = het bestaan van enigszins stabiele 
machtsverhoudingen waarbinnen de machtigere partij haar wil aan een of meer anderen 
oplet (waardoor hun handelingsruimte wordt ingeperkt)  

- machtigere partij: eigen belangen laten voorgaan en persoonlijke privileges 
verdedigen  

- wederzijdse sociale verwachtingen: bovengeschikte verwacht gehoorzaamheid, 
ondergeschikte verwacht orders 

 
MAAR de ondergeschikte kan zich verzetten en een conflict aangaan 

- de kans op conflict wordt groter wanneer de ondergeschikte partij over een 
minimum aan tegenmacht bezit 
à het bezitten van alternatieve machtsbronnen  
à voorwaarde: recht moet hun toestaan te mogen staken en zich te verzetten  

- de kans op conflict wordt kleiner bij transformatie van macht in gezag of autoriteit 

(Weber) 
= geldige of legitieme macht 

 
Max Weber onderscheidt 3 vormen van gezag 

(1) legaal gezag = legitieme macht op basis van formele regels en procedures 
à domineert in de moderne SL 
à vooraf bepaalde regels en procedures geven hen het recht orders uit te delen 
à politiek gezag, organisatorische macht,… 

(2) traditioneel gezag = autoriteit per overgeleverde traditie  
à koningschap, religieuze leiders, (mannelijk gezag),… 
à vooral in voormoderne SL 

(3) charismatisch gezag = individuele ‘uitstraling’ in relatie met zekere waarden waarop 
uitzonderijke individuen zich bij hun handelen beroepen  
à bv: profeet 

 
 

Ralf Dahrendorf: herijking van Marx’ klassenbegrip (1929-2009) 
 
Stap 1: kritiek op Marx’ definitie van de klassentegenstelling  

- Marx: bezitters ó niet-bezitters van productiemiddelen (strikt economische 
invulling) 

- Dahrendorf: ‘bezit’ op juridisch eigendom + feitelijke controlemacht (of dagelijkse 
beslissingsmacht) over geld, machines, grondstoffen, arbeid,… 
à eigendom en controlemacht gaan samen in familiekapitalisme, maar voor de rest 
niet meer  

› eigendom = aandeelhouders 

› controlemacht = managers (beheer van de productiemiddelen) 
werd door Marx samengenomen à door industriële wereld drastisch veranderd 
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Stap 2: herijking van het klassenbegrip vanuit de notie ‘controle’ 

- controlemacht van managers = legitieme macht, dus gezag  

- algemener: de klassentegenstelling, versie Dahrendorf = het verschil tussen de 
bekleders en de niet-bekleders van gezagsposities in economie en politiek (boven- 
en ondergeschikten)  

 
   Soort kapitaal dat voor sociale ongelijkheid zorgt 
   à volgens Marx: heeft een economisch karakter 
   à volgens Dahrendorf: economisch of politiek gezag 
 

 

Bourdieus klassenmodel 

 
Pierre Bourdieu (1930-2002) 

- kritiek Dahrendorf: moeilijk toepasbaar op de klassen a.d.h.v. beroepsposities  

- klassentypologie: laag (arbeidersklasse), midden (kleinburgerij) en hoog (burgerij) 

- deze klassen onderscheiden zich van elkaar in twee dimensies, nl. economisch en 
onderwijskapitaal 
à worden met beroepsposities verbonden 

- toevoeging van 2 assen waarmee klassenruimte wordt gestructureerd 

› kapitaalvolume = totaal aan economisch en onderwijskapitaal  

› kapitaalstructuur = aandeel van economisch en onderwijskapitaal bij een 
beroep of in een cluster van vergelijkbare beroepen  

- a.d.h.v. deze verschillen in kapitaalstructuur worden er binnen de hoogste en 
middenklasse telkens twee klassenfracties onderscheden  

› klassenfractie of subklassen 
à economische klassenfractie (positie te danken aan economisch kapitaal) 
à culturele klassenfractie (positie te danken aan behaalde onderwijsniveau) 

- sociaal traject = beroepen die minder goed of goed liggen op de markt en daarom 
rekenen op sociale stijging of daling  
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Verschillende klassenposities of fracties => verschillende levensstijlen  

- geobserveerde verschillen in levensstijlen verwijzen naar onderling samenhangende 
patronen qua smaak, vrijetijdsbesteding, woninginrichting, consumptie,… 

 
Waarom stemmen de levensstijlen van personen in een bepaalde klassenpositie zo overeen?  
à habitus = een duurzaam geheel van in de primaire socialisatie verworven gewoonten of 
disposities (‘neigingen’)  
 

 

 
 
 
Klassenhabitus  

- onbewust programma dat mensen continu duwt in de richting van welbepaalde 
consumptiegoederen of van sociale situaties waarin men ‘zichzelf’ kan zijn  

- voorbeeld: esthetische habitus 
à ‘vorm boven inhoud’ 
à zorgt voor uiteenlopende vormen van kunstplezier EN zal zelfs de omgang met 
alledaagse objecten mee structureren  

- pointe van klassenongelijkheid: de habitus speelt een rol van een beweeglijke 
verbinding tussen klassenposities en levensstijlen in onze maatschappij  

 
(1) Primaire habitus 

- eerst verworven klassenhabitus via primaire- of gezinssocialisatie  
à individu internaliseert de levensomstandigheden van de eigen klasse in de 
vorm van onbewuste neigingen of gewoonten 

-  er zit dus in elk individu iets collectiefs, iets wat voor meerdere actoren van 
een bepaalde klasse geldt à iedere klasse of klassenfractie kent haar 
kenmerkende habitus  

- MAAR ook bestaan van persoonlijke habitus 
à individueel karakter en persoonlijke stijl van handelen  
à ookal zit je in dezelfde klasse, toch doorloop je een onderscheiden 
opvoedingstraject die kan verschillen van de rest  

- duidelijk elementen van sociologisme terug te vinden: het individuele doen of 
laten is quasivolledig tot sociale factoren te herleiden  

- sterke impact van primaire habitus toch wat relativeren via 2e habitus ê 
 

(2) Secundaire habitus  

- ~ secundaire socialisatie in het onderwijs 

- ! ieder nieuw systeem van disposities werkt verder op de primaire habitus 

- m.a.w.: een tweede of derde habitus zal nooit de sociale achterstand 
goedmaken die voortvloeit uit het eerst verworven geheel van neigingen en 
gewoonten à wel corrigeren, maar niet transformeren 

 

Klassenpositie 
ouders 

Klassenhabitus = 

geheel van verworven 
disposities (neigingen 

of gewoonten) 

Klassengebonden 
levensstijl 
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(3) Tertiaire habitus  

- derde verworven geheel van neigingen en gewoonten die men zich eventueel 
eigen maakt in een professionele context of in werkverband 

 
 
Klassen, versie Bourdieu = verzamelingen actoren die overeenkomstige posities bekleden en 
die, omdat zij in gelijksoortige conditioneringen, naar alle waarschijnlijkheid gelijksoortige 
disposities en belangen hebben en daardoor gelijksoortige praktijken en houdingen zullen 
vertonen  
 

 
 
 

- valt uiteen in een culturele- en economische fractie 

› culturele fractie = culturele burgerij 
à weinig kapitaal, maar hoog gediplomeerd  
à aristocratisch ascetisme als habitus  

› economische fractie = economische burgerij 
à weinig cultureel kapitaal, maar hebben het economisch wel zeer goed 
=> gout de luxe of luxehabitus  

- vrije beroepen met een eerder symmetrische kapitaalstructuur nemen een 
intermediaire positie in binnen de dominante klasse  
à sociaal traject geeft de doorslag: # jaren anciënniteit  

- zowel de culturele als de economische burgerij geniet van kunst 
à ‘hoge cultuur’ is de cultuur van de hoge klasse  

› distinctieprofijt = het sociaal breed erkende onderscheid in levensstijl tussen 
zij die boven aan de ladder staan en alle anderen  
à kunstparticipatie, verfijnd taalgebruik, goede manieren,… worden als 
‘hoger’ erkend  
à ! wordt niet bewust nagestreefd, volgt gewoon uit het habitus-handelen 
(onbewuste handelingen)  

- maar soms zijn culturele en economische burgerij het niet eens over wat de 
erkenning van ‘hoge cultuur’ verdient  

› strijd om de legitieme cultuur = welke cultuur- of kunstuitingen wel of niet 
een algemene erkenningen verdienen  

› klassieke of traditie cultuur ó nieuwlichterij of avant-garde  
(visie Marx: waarderingsstrijd in de bovenbouw kunnen zien als een vorm van 
klassenstrijd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgerij = hoge of dominante klasse = esthetische habitus 



 35 

 
 
 

- 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’  
à spiegelt zich aan de bovenliggende klasse  

› dubbele culturele incorrectheid 
à ‘willen maar niet kunnen’ + omarmen van gezonken cultuurgoed 

- ! belang sociaal traject: kans op sociale daling (bv. kleinhandelaars) of sociale stijging 
(zoals middenkaders)  
à middenklassers zijn er dus in soorten 
à dalende kleinburgerij ó stijgende kleinburgerij ó nieuwe kleinburgerij 

- nieuwe beroepsposities in sfeer van media & creatieve economie + welzijn & 
wellness => ‘nieuwe kleinburgerij’ (alternatief aristocratisch ascetisme)  

 
 
 
 
 

- ‘de keuze van het noodzakelijke’ 

- eenvoudig leven en smaak  
 
 

Kanttekeningen 

(1) wat met verschillen in organisatorische macht (beslissingsmacht)? 

- Bourdieu focust enkel in de verschillen qua cultureel of economisch kapitaal 
à beroepsposities kunnen zich ook onderscheiden qua veel of weinig gezag, 
veel of weinig ondergeschikten,…  

(2) relatieve gedateerdheid van empirisch klassenschema en sommige uitgangspunten 

- hoogopgeleiden doen niet enkel meer aan ‘hoge cultuur’ 

- algemeen aanzien van ‘hoge cultuur’ is gedaald: geen automatisch 
distinctieprofijt meer via kunstparticipatie  

(3) wat met etnische en geslachtsstratificatie?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleinburgerij = middenklasse = puriteins-ascetische habitus 

Arbeidersklasse = lage klasse = realistische habitus die van de nood een deugd maakt 
en ‘het functionele’ laat primeren  



 36 

Durkheims sociale feiten 

 
Emile Durkheim 

- ‘Klassieke fase van de sociologie’: 1890-1920 

› de sociologie geraakt ingeburgerd in universiteiten => ‘disciplinarisering’ van 
de sociologie (eerste academische erkenning)  

› geen disciplinevorming zonder universitaire inbedding = basis voor onderwijs 
+ fundamenteel onderzoek  
à voorvechters: Durkheim, Weber, Tönnies, Simmel, Sumner,… 

 
‘De sociologische methode’ 
à Een socioloog moet tegenover sociale verschijnselen de houding van een fysicus of 
bioloog aannemen, en ze dus van buitenaf bestuderen 

(1) we moeten sociale feiten beschouwen als ‘dingen’  

- sociale feiten = het eigenlijke studieobject van de sociologie  

- ! positivisme: sociale fenomenen zijn net zoals in de natuurwetenschappen 
objecten  

(2) sociale fenomenen als een taal, rechtsregels of een godsdienst zijn écht dingen met 
een eigen werkzaamheid  

- ze zijn sociaal en bovenindividueel: drager = maatschappij of specifieke 
groepering 
à ze bepalen het handelen van een individu  

- extern of voorgegeven aan individuen  

- dwingend, zie sancties + weerstand bij verandering  
à uiterlijke dwang verandert door socialisatie in zelfdwang 
=> solidariteit van sociale feiten  

(3) verklaringsregel: sociale feiten moeten vanuit andere sociale feiten worden verklaard 
(en niet vanuit biologische of psychologische feiten)  

(4) empirische vuistregel: sociale feiten kom je op het spoor via statistiek  
à ontdekken van bepaalde patronen  

(5) Durkheims visie is sterk deterministisch: ‘sociale feiten bepalen individuen’ 

- ze werken bijzonder sterk door in individuele levens  
ê 

(6) Sociologisme = de neiging om al het persoonlijk handelen te verklaren vanuit het 
sociale  
(à ook bij Bourdieu) 

(7) Sociocentrisme = het sociale vormt een zelfstandige realiteit van waaruit je 
individueel handelen moet begrijpen  
(à ook bij Marx: het maatschappelijk zijn (klassenpositie) bepaalt het bewustzijn) 
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Durkheims visie op sociale orde 

 
Sociale orde, versie Durkheim 

- sociale solidariteit = wij-gevoelens of gevoelens van onderlinge verbondenheid en 
samenhorigheid  

- sociale cohesie = sociale samenhang, eenheid 

- sociale integratie = eenmaking van een groep van individuen door hun opname in de 
groep 

 
2 basisvormen van sociale orde: mechanische en organische solidariteit  
 
Mechanische solidariteit 

= een sociale cohesie of integratie die quasi automatisch voortvloeit uit de overeenkomst in 
opvattingen en levenscondities  

- in eenvoudige, primitieve samenlevingen 
 
Solidariteit berust op een sterk collectief bewustzijn 

= het geheel van overtuigingen en gevoelens dat gedeeld wordt door de gemiddelde leden 
van dezelfde samenleving of eenzelfde sociaal verband  
à werkt als een sociaal feit! 
 
Mechanische solidariteit a.g.v. lage taakdifferentiatie 

- weinig complex want beperkte taakdifferentiatie  
=> zet rem op individuele ontplooiing  
à iedereen participeert aan dezelfde groepsgebeurtenissen en leidt een 
vergelijkbaar leven  

- deze sociale uniformiteit wordt weerspiegeld in de gelijkheid in opvattingen: 
gedeelde sociale leven => gemeenschappelijk bewustzijn dat individuele denken 
overstijgt  

 
Organische solidariteit  

= een sociale cohesie berust op wederzijdse afhankelijkheden door een hoge graad van 
taakdifferentiatie  

- in de moderne maatschappij 
 
Organische solidariteit a.g.v. hoge taakdifferentiatie 

- biedt individuen de kans hun eigen capaciteiten te ontplooien  
à zich toe leggen op een specifieke taak waarvoor ze geschikt worden geacht en ook 
het beste van zichzelf kunnen geven 
à (beroepsgericht) individualisme als sociaal feit! 

- zorgt voor gegeneraliseerde afhankelijkheden + geen collectief bewustzijn  
 
Er ontstaan twijfels rond de bindingskracht van de moderne organische solidariteit 

- noodzaak aan minimum van mechanische solidariteit (/ collectief bewustzijn)  
à onder invloed van Comte 

- ook wij als moderne individuen hebben nood aan morele feiten 

= waarden en normen dei als sociale feiten werken  

Belang van collectief 
bewustzijn! 
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à invloed van Kant: moraal = moet- of plichtsgevoel  
à deze aangevoelde verplichtingen berusten volgens Durkheim op gedeelde morele 
ideeën  
à verankerd in een hogere gebiedende instantie: geen God (volgens Kant), maar een 
samenleving of sociaal verband die naleving oplegt en bewaakt  
à Durkheim: ‘tussen God en de samenleving moet men kiezen’  

- Durkheims ideeën liggen binnen de conservatieve traditie  
à gepleit voor een herstel van de onderlinge solidariteit of sociale cohesie door 
meer of minder zware vormen van ‘morele herbewapening’  

 
Moderne organische solidariteit 

- benodigde collectieve bewustzijn is er deels wel… 
à moderne nationalisme en individualisme 

- … en ook deels niet: noodzaak van een nieuwe seculiere moraal die via het onderwijs 
wordt doorgegeven  

 
 
AFTER DURKHEIM 

- na WOI: zwaartepunt van de academische sociologiebeoefening schuift naar Amerika  

- de ‘Amerikaanse dominantie’ blijft bestaan tot eind jaren ‘60 
= systeemtheoretische benadering van Parsons en het functionalisme van Merton 
(en Parsons)  
à één dubbel gelede stroming die nadrukkelijk voortbouwt op Durkheims werk   

 

De sociale systeemtheorie van Parsons 

 
Talcott Parsons (1902-1979) 

- nam basisinzichten van Durkheim en Weber samen in één theoretisch kader 

- grondlegger van de systeembenadering of de systeemtheoretische visie  

= algemene theorie van sociale systemen 
 
De sociale systeemtheorie 

- systeem = bestaat uit basiseenheden + relaties van deze eenheden  

- sociaal systeem, versie Parsons = sociale relaties tussen positiegebonden 
rolhandelingen, dus door verwachtingen geleide handelingen van positiebekleders 
à geordende relaties 
à samenhandelen = sociale systeemvorming  

- rollen zijn geïnstitutionaliseerd (ó Durkheim: ‘rollen zijn sociale feiten’) 
à ze zijn collectief, voorgegeven en dwingend (want gesanctioneerd)  

› institutionalisering = het ingeburgerd raken van collectieve, voorgegeven en 
dwingende denk- en/of handelingswijzen  

- geïnstitutionaliseerde verwachtingen of rollen (m.a.w. wijzen van handelen en 
denken) worden doorgegeven via socialisatie => spontaan rolconform handelen  
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Sociale orde, versie Parsons 

- aspect 1: succesvolle socialisatie van individuen in rollen en verwachtingen is het 
ultieme fundament van ieder geordend samenleven  

- aspect 2: binnen sociale systemen zijn de rollen of verwachtingen altijd verbonden 
met een of meer achterliggende geïnstitutionaliseerde waarden die de betrokken 
actoren delen  

› positiegebonden rolhandelingen (de basiselementen van een sociaal systeem) 
zijn dus waardegeladen  
(bv: in intieme relatie is er de waarde affectiviteit)  

› wanneer positiebekleders rolconform handelen omdat ze succesvol werden 
gesocialiseerd is er sprake van een onderlinge waardeconsensus 

› er wordt solidair of gemeenschappelijk gehandeld vanuit een gedeelde 
definitie van het sociaal wenselijke (gemeenschappelijke waardepatronen) 
=> solidariteit, ze vormen een collectiviteit  

› ~ Durkheim: het sociale als moreel feit + nadruk op belang mechanische 
solidariteit 
à MAAR belangrijk verschil: verschillende waarden in de verschillende 
functiesystemen die in dat functiesysteem zorgen voor solidariteit  
ó idee van overkoepelende waarden en normen op niveau van een nationale 
of regionale samenleving  

 
Functionalisme, versie Parsons 

De systeemtheorie gaat samen met een dubbel geleed functionalisme  
(1) kijken naar het functioneren van sociale systemen vanuit de vraag ‘wat hebben 

nodig?’ = functionele vereisten  
à ! 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 = één 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  
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Mertons functionalisme  

 
Robert King Merton (1910-2003) 

- focus van zijn functionalisme: bestuderen van de mogelijke positieve én negatieve 
gevolgen van een sociaal fenomeen voor een of meer andere sociale fenomenen  
= veralgemeend functionalisme, los van systeemtheorie en idee van functionele 
vereisten van sociale orde  

 
Functionalisme 

(1) een sociaal verschijnsel kan functioneel en disfunctioneel zijn  

› functie, versie Merton = het positieve gevolg van een sociaal fenomeen, in 
brede zin, voor een ander sociaal verschijnsel of verband  

› disfunctie = het negatieve gevolg van een sociaal fenomeen, alweer in brede 
zin, voor een ander sociaal verschijnsel of sociaal verband  

› bv: socialezekerheidsstelsel 
à functie (+): groep mensen voor armoede of bestaansonzekerheid 
behoeden bij werkloosheid of ziekte  
à disfunctie (-): verschil tussen minimumloon en deze vergoeding is klein  
=> minder motivatie om werk te zoeken  

(2) een functie/disfunctie kan zowel bedoeld 
als onbedoeld zijn door de betrokken 
actoren  

› manifeste (dis)functie = bekende, 
bedoelde consequentie 

› latente (dis)functie = onbedoeld 
gevolg  
(à treden meestal op als 
neveneffect bij de bedoelde functie) 
à zie ongelijkheid onderwijs! 

 
 
 
Kanttekeningen 

(1) éénzelfde fenomeen kan zowel functionele als 
disfunctionele gevolgen hebben  

› nettobalans van het geheel van gevolgen 

= totaal van (on)bedoelde functies en 
disfuncties  

› deze ‘kosten en baten’-analyse hangt 
samen met de gebruikte normatieve 
criteria 

(2) er spelen verschillende referentiepunten van waaruit gevolgen worden geobserveerd  
=> mogelijke selectiviteit (in het bijzonder het onderkennen van latente (dis)functies: 
niet de betrokken actor, maar de externe waarnemer kiest ze  
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‘Elke poging om een bestaande sociale structuur te elimineren zonder alternatieve 
structuren voor de vervulling van de functie te voorzien die voorheen werd vervuld door de 
afgeschafte organisatie, is tot mislukking gedoemd’  
à beleidsregel 
 
Politiek dienstbetoon 

- disfunctioneel: ondergraaft de efficiënte werking van overheden + zelf gemaakte 
regels inzake sociale woningen, overheidsbanen,… 

- functioneel voor achtergestelde groepen, lokale bedrijven, partijen,… 
 
 

Kritische kanttekeningen  

(1) systeemtheorie à la Parsons focust op het systeembehoud en waardeconsensus à 
sterke onderbelichting van machtsverschillen en belangenconflicten  
à 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 
nettobalans van gevolgen  

 

Sociale systeemtheorie, versie Luhmann 

Mogelijk alternatief: equivalentenfunctionalisme à la Niklas Luhmann 
(1927-1998) 
 
Niet: van een sociaal fenomeen naar de gevolgen ervan in relatie tot een of meer 
referentiepunten 
 
Wel: kies een referentiepunt of probleem en ga na welke fenomenen dat actueel en 
mogelijkerwijs kunnen oplossen 
= bestaande en mogelijke oplossingen als gelijkwaardig of equivalent beschouwen  
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Webers ‘begrijpende’ sociologie 

 
Max Weber (1864-1920) 

- ‘de sociologie richt zich op het begrijpen (verstehen) van het zin- of betekenisvol 
sociaal handelen van individuen  

- grondlegger van de interpretatieve of hermeneutische sociologie, gericht op het 
‘uitleggen’ van individuele motieven of bedoelingen  

- gedrag = ‘buitenkant’, uiterlijk waarneembare fysieke realiteit 
ó handelen = ‘binnenkant’ = intenties of motieven die werken als beweegredenen 
of oorzaken (handelen omdat) = te begrijpen zinsamenhang die gedrag betekenisvol 
maakt 

- achter ieder handelen zijn er dus motieven of bedoelingen die het handelen zin- of 

betekenisvol maken, en die werken als beweegredenen of oorzaken 
 
Twee hoofdvormen van begrijpen 

(1) actueel begrijpen van de algemene of gangbare betekenis van handelen  
à student neemt notities en let op 

(2) verklarend begrijpen van de achterliggende motieven of bedoelingen die werken als 
oorzaken  
à … omdat ze willen slagen en een diploma behalen  

 
3 gevolgen van de begrijpende sociologie / verschillen met Durkheim 

(1) verschillende opvatting over verklaren  

- D: voorgegeven en dwingende ‘sociale feiten’ als een rol verklaren wat 
mensen doen (positivisme) 

- W: verklaren = begrijpen van de individuele motieven om bijv. een rol te 
spelen  
à methodologisch individualisme = bij het bestuderen van het sociale 
moeten de verklaringen op het niveau van individuele, betekenisgeladen 
handelingen worden gevonden  

(2) verschillende benadering van sociale verbanden of netwerken (als bv. ‘de 
universiteit’ of ‘het onderwijs’) 

- D: ze bestaan ‘as such’ = verdinglijking of reïficatie  

- W: het zijn ‘lege namen’ voor het samenhandelen van gemotiveerde 
individuen  
à nominalisme  

(3) verschillend uitgangspunt 

- D: ‘van het sociale naar het individu’ = sociocentrisme 

- W: ‘van het individuele naar het sociale’ = actorcentrisme 

 
à conservatieve anti-Verlichting ó Verlichting + liberalisme: geloof in autonome 
individu met eigen bewuste wil of beweegredenen/bedoelingen  
à Marx: links of progressief georiënteerd à nadruk op economische 
belangentegenstelling (handelen vanuit eigen belang) 
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Hoe doe je aan verklarend begrijpen? 
(1) correct begrijpen van de achterliggende motivatie van de achterliggende motivatie of 

bedoeling = eis van zin- of betekenisadequaatheid  
(2) effectief verklaren = eis van causale adequaatheid = kunnen aantonen van een hoge 

kans of statistische waarschijnlijkheid van de causale relatie tussen het handelen en 
een bepaald motief  

 
! Niet ieder individu houdt er strikt exclusieve motieven of bedoeling op na  
à het verklarend begrijpen focust op de typische (doorsnee), sociaal gedeelde motivaties in 
het onderling vergelijkbare handelen van categorieën van individuen  
=> constructie van een ideaaltype = ‘overdrijving’ = het selectief uitvergroten van één motief 
of bedoeling tot de verklarende beweegreden  
 
Enkele aanvullingen 

(1) een ideaaltype kan meerdimensionaal zijn 
à twee of meer motieven in de uitvergroting nemen 

(2) bij afwijkingen tussen ideaaltype en feiten: ofwel een nieuw ideaaltype construeren, 
ofwel ‘uitzonderingsverklaring’ 
à bv: kunstenaars handelen niet primair artistiek in economische noodsituaties 

(3) ideaaltypen sluiten wel of niet aan bij expliciete of bewuste motieven: belang andere 
observaties dan wat respondenten in interviews zeggen  

(4) er zijn ook ideaaltypen mogelijk van grootschalige verbanden of fenomenen  
à het doorsnee-handelen daarbinnen met een doorsnee-motief van de betrokken 
individuen verbinden  

 

Weber over typen van handelen en sociale orde 

 
Typen van handelen  

 
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)  
à Weber als grondlegger van het interactionisme (interactionistische visie op het 
sociale) 

 
4 vormen van handelen naargelang de basismotivering (ideaaltype) 

(1) doelrationeel handelen = middelen op een berekende, efficiënte manier inzetten bij 
het nastreven van een doel zoals winst, waarheid, macht, aanzien,…  

- letten op gekende neveneffecten (kosten-batenanalyse) 

- kan resulteren in strategisch handelen = berekend handelen naar anderen toe  

- Webers tijdsdiagnose: we handelen in alsmaar meer domeinen doelrationeel 
(= doelrationalisatie) 
à functiesystemen zijn dus volgens hem sferen waarin telkens een specifiek 
doel op een doelrationele wijze wordt nagestreefd  

 



 44 

(2) Waarderationeel handelen = gaan voor een hoger doel dat zo waardevol is dat de 
actor helemaal niet let op mogelijke neveneffecten  
à doel bezit dus een absolute waarde 
à idealisme: niet efficiëntie maar consequent zijn primeert  

(3) affectief handelen vanuit emotionele opwelling  
à momentane impulsen en gemoedstoestanden   

(4) traditioneel handelen = gewoonte-handelen vanuit een weinig-reflexieve trouw aan 
een traditie  

 
 Zitten heel dicht bij de grens van datgene wat men in het algemeen nog handelen kan 
noemen dat zinmatig is georiënteerd  
à beide zijn weinig subjectief of betekenisgeladen  
 
 

Sociale orde, versie Weber 

‘Sociale relaties kunnen ook zonder wederzijdse gevoelens van solidariteit of gedeelde 
waarden’ 
à contra Durkheim 
 
Uitgangspunt: sociale orde ontstaat uit de wederzijdse oriëntatie van actoren op de 
veronderstelde zingeving of motivatie in het handelen van de ander(en) à die wordt 
verwacht, en de verwachte beweegredenen richten mede het eigen sociale handelen en 
samenhandelen  

- door Ego gekende en veronderstelde betekenisgeving (motivatie, bedoeling,…) van 
Alter  
=> zorgt voor verwachtingen over hoe Alter zal handelen die mee het eigen handelen 
richten  
à dus eigen handelen oriënteren op de verwachting die je hebt van de ander 

- wat wordt verwacht is geen positiegebonden doen of laten overeenkomstig een 
sociale rol, maar een betekenisvol handelen vanuit een gekende of veronderstelde 
beweegreden of intentie  
à MAAR het kan wel zijn dat verwachtingen van een welbepaalde motivatie en een 
daarbij aansluitend handelen inhaakt op de sociale positie die iemand inneemt  
(bv: verwachtingen leraar tegenover student à motivatie die gewoon past bij de  
positie van student, nl. willen slagen en daarvoor opletten)  

 
! Hoe strikter doelrationeel iedereen handelt, des te gelijkvormiger allen op gegeven 
situaties zullen reageren => ontstaan van overeenkomsten, regelmatigheden en 
continuïteiten van handelen (orde) 

- doelrationeel handelen: door calculaties beregeld en daarom voorspelbaar en 
verwachtbaar gedrag => gemakkelijker om als Ego je handelen erop te oriënteren  
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Kapitalisme volgens Weber 

 
Marx 
Kapitalisme = productief maken van geld (G-W-G) door een bezittende klasse via de 
uitbuiting (meerwaarde) van de niet-bezittende klasse  
 
Weber 
Burgerlijke bedrijvenkapitalisme = doelrationele of berekende omgang met kapitaal vanuit 
winststreven  
à ideaaltype van de doelrationeel handelende kapitalist   
 
Doelrationeel winst nastreven  

(1) economisch doelrationeel handelen = berekend productiemiddelen inzetten met het 
oog op winst  

- voortdurend kosten/baten afwegen op basis van boekhouding 

- letten op factoren zoals arbeid, prijs grondstoffen, verkoop,… 

- handelingen georiënteerd aan de kapitaalrekening  
(2) berekend winst herinvesteren met het oog op nieuwe winsten = ‘kapitalistische 

geest’ als ideaaltype 

- typische mentaliteit van een kapitalist in de moderne SL  

- winsten niet opgebruiken, maar spaarzaam en onthecht leven  
= ascetische levensstijl  

- de kapitalistische geest van spaarzaamheid en herinvesteren wortelt in de 
religieuze, protestantse ethiek  
à werd dus mede in het leven geroepen door een religieus moraal 

 
Waarom waren zoveel succesvolle kapitalisten van de eerste generaties protestanten? 

- de predestinatieleer van Calvijn: de mens is door God uitverkoren of niet, maar er is 
geen mogelijkheid om te weten of men nu wel of niet uitverkoren is  
=> onzekerheid  

- de protestantse pastoraal maakte deze leer leefbaar à ‘protestantste ethiek’  
=> men ging dus zijn handelen richten op heilszekerheid in de hoop uitverkoren te 
zijn  

- er waren wel tekenen van uitverkorenheid = economisch succes  

› God verwachtte een sobere levensstijl en toewijding aan het beroep 

› beroep volgens Weber: combinatie van de professionele activiteit met de 
gedachte ‘geroepen te zijn’  

› de heiliging van het beroep was dus een ‘Goddelijke opdracht’ met mogelijke 
tekens van geroepen zijn  

› uitkomsten eigen inspanningen ~ notie van uitverkorenheid  
! SELF-FULFILLING PROPHECY 
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‘Verschil vroeger en nu: de puritein wilde beroepsmens zijn, wij moeten het zijn’ 

- vroegmoderne protestanten handelden niet met het oog op herinvestering en 
nieuwe winsten, maar beschouwden nieuwe en grotere opbrengsten als een teken 
van goddelijke uitverkorenheid  
à primair religieus gemotiveerd, niet economisch 

- het religieus (=waarderationeel) handelen als kapitalist is veranderd tot een seculier, 
puur doelrationeel handelen  

 
Het verzelfstandigde kapitalisme is een machtige moderne kosmos die dwingt tot 
doelrationeel nieuwe winsten nastreven 
à het kapitalisme verschijnt net zoals de protestantse leer als een sociaal feit à la Durkheim! 
Maar: contra Marx’ materialistische benadering die ideële of culturele factoren tot de 
bovenbouw rekent 
à ook die factoren kunnen als causale factor van bepaald handelen gezien worden 
à multi-causaal: beide zijn mogelijk! 
 
 
AFTER WEBER 

Symbolisch interactionisme volgens Blumer 

 
Herbert Blumer (1900-1987) 

- ‘de sociologie bestudeert symbolische interactie’ 
 
Uitgangspunten 

- net zoals Weber gaat hij ervan uit dat mensen actieve 
betekenisgevers of interpretatoren zijn 

› ze geven hun omgeving, het gedrag van anderen 
en het eigen gedrag voortdurend betekenis of 
interpretatie  

› ‘begrijpende sociologie’ 

- MAAR verschilt ook met Weber: individuen handelen niet allen vanuit zekere 
beweegredenen of motieven 

› ze beschikken over een zelfbewustzijn en interpreteren hun eigen doen of 
laten terwijl ze handelen 
=> zelfinterpretaties  
à kunnen aan sociaal handelen voorafgaan en de vorm van motieven hebben  

  
Samenhandelen = elkaars handelen interpreteren  

- gedragingen veranderen in voertuigen van betekenis = symbolen  
=> symbolische interactie = de deelnemers beschouwen hun eigen gedragingen en 
die van anderen als betekenisgeladen of zinvol  

- samenhandelen, versie Blumer: een lopend proces van het aan elkaar aanpassen of 
op elkaar afstemmen van handelingen van de deelnemers  
à ‘fitting together’  
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Weber: focus op symbolisering 

van handelen (beweegredenen) 

ó Blumer: focus op 

betekenisgeving binnen 

interacties (interpretaties) 
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Samenhandelen verloopt in 3 stappen 
(1) eigen situatiedefinitie die anderen bevestigen 

- situatiedefinitie: geeft de actor een algemene richtlijn over de situatie voor 
verdere interpretatie (achtergrondkennis speelt een rol)  

- open karakter van samenhandelen: er is zoals als een interactiedynamiek  
à maakt interacties tot op zekere hoogte onvoorspelbaar 
à binnen de globaal gedefinieerde situatie duiken nieuwe ‘mini-situaties’ op 
die ook een definitie krijgen  

(2) samenhandelen binnen een gedefinieerde en door anderen bekrachtigde situatie 
kent 2 dimensies: 

- de eerste actor maakt duidelijk wat hij wilt doen a.d.h.v. indicaties 

= aanwijzingen die te kennen geeft hoe een actor zo dadelijk zal handelen  

- ook sprake van indicaties aan de kant van de andere deelnemers over hun 
voorgenomen handelingen  

=> leidt tot symbolische interactie: indicaties in de vorm van symbolen die 
anderen interpreteren  

(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 individuele ‘handelingslijnen’ als kern van ieder 
samenhandelen  
 

Webers ideeën bevatten af en toe scherpe kritiek op de Durkheimiaanse traditie  
(1) sociale feiten volgens Durkheim determineren het verloop van het interactieproces 

niet, maar conditioneren dat alleen: leveren een frame of kader dat dynamisch 
samenhandelen mogelijk maakt en vereist  

(2) Weber: schijnbaar vaste sociale patronen, situatiedefinities of interpretaties bestaan 
dankzij hun herhaaldelijke bevestiging 

› ze blijven bestaan door het herhaaldelijk gebruik van dezelfde 
interpretatieschema’s  

› ! geen uit zichzelf voortzettende patronen, maar zijn voor hun continuïteit 
afhankelijk van een herhaaldelijk bevestigende definitie  

› er bestaat dus op ieder moment een mogelijkheid om ze te doorbreken of te 
herdefiniëren (ó Durkheim en Parsons)  

 

 

 

 

Basistegenstellingen  

binnen de sociologie 
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H6: Cultuur als gedachtegoed 
 

6.1 Het mentalistisch cultuurbegrip 

 
 
 

  
H6 

 
       Het sociologisch gebruik van 
het       culturele begrip  
 
      H7 
 
 
 
Dominante sociologische benadering van cultuur draagt een Durkheimiaanse stempel  

- collectief bewustzijn als kern van iedere cultuur: een collectief gedeeld geheel van 
opvattingen, voorstellingen en representaties  
à bij Durkheim ligt er een sterke nadruk op gedeelde emoties (wij-gevoelens) 
à naoorlogse 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  
à bovenindividueel, voorgegeven en dwingend  
à sociaal feit: geïnstitutionaliseerde cultuur 

 
3 soorten opvattingen binnen elk collectief bewustzijn in een cultuur 

(1) overtuigingen = definities van de werkelijkheid of opvattingen over ‘wat is’ (models 
of reality)  

- worden als waar beleefd (‘beliefs’) => mogelijke botsingen tussen culturen  
 

(2) waarden = opvattingen over het wenselijke, over wat moet en 
nastrevenswaardig is 

- sluiten aan bij overtuigingen 

- ! ze werken als handelingsmotieven: samen met 
overtuigingen tot een algemene levensstijl aanzetten en 
concrete gedragingen of beslissingen motiveren  

 
(3) normen = regels of handelingsvoorschriften over wat wel of niet hoort  

- praktische vertaling van waarden  

- formele vs. niet-formele normen  

- normen worden vertaalt in verwachtingen!  
 

 

Weber: ideaaltype van 

waarderationeel handelen 

Durkheim: belang van moreel 

geladen opvattingen voor 

sociale integratie / 

solidariteit  

Parsons: waarden in rollen & 

verwachtingen => ordening 
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Cultuurpatroon in de moderne SL: 

- kernovertuiging dat individu tot autonomie of zelfbepaling in staat is 
à mensen als vrije en zelfbewuste wezens, dus subjecten 
=> individuele vrijheid als waarde 
=> eigen opinie als norm 

- overtuiging dat ieder mens een quasi-heilig, sacraal persoon is (bezit een ziel) 
=> ieder menselijk leven bezit daarom een absolute waarde 
=> krijgt vertaling in zowel formele normen (bv. mensenrechten) als informele regels 
(bv. beleefdheidsnormen) 
 

6.2 Geïnstitutionaliseerde cultuur 

 
Cultureel patroon = een zekere mate van consistentie of samenhang tussen de verschillende 
componenten (overtuiging, waarde en norm) 
à Maar: over de vertaling van overtuigingen in waarden en vooral van waarden in normen 
is er vaak discussie  
 
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 

- tegen- of contracultuur = minderheidscultuur waarvan de centrale opvattingen 
ingaan tegen / volledig afwijken van de dominante cultuur  

  
De opvattingen binnen minderheidsculturen en meerderheidsculturen zijn bovenindividueel, 
voorgegeven en dwingend (want gesanctioneerd)  

- geïnstitutionaliseerde cultuur = overtuigingen, waarden en normen met een 
bovenindividueel, voorgegeven en dwingend karakter  
à de geïnstitutionaliseerde cultuur werkt dus als sociaal feit en wordt via socialisatie 
verinnerlijkt  

 
Indeling van geïnstitutionaliseerde normen volgens afdwingbaarheid en ontstaanswijze 
à William Sumner 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durkheim: 

moreel 

individualisme 

≠ egoïsme 
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Onderscheid binnen gewoonten:  

- zeden = relatief sterk bewaakt en gesanctioneerd 
à bv: gehuwd zijn en overspel plegen => reacties omgeving  

- gebruiken = milderen sanctionering  
à bv: het niet groeten van elkaar  

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

veranderingsprocessen 

- de-institutionalisering = het sociaal voorgegeven en vooral dwingende en 
gesanctioneerde karakter erodeert of verdampt helemaal 
à van zeden naar gebruiken of afzwakken  + verdwijnen van rechtsregels  

- versterkte institutionalisering = een sociaal gedragen opvatting wordt méér 
voorgegeven, dwingender en sterker bewaakt via sancties  
à van gebruiken naar zeden of aanmaak rechtsregels  
à bv: inburgering ‘groene waarden en normen’ 

 
Juridisering = de aanmaak van rechtsregels  
à rondt het proces van institutionalisering af  

- de wetgever volgt meestal bredere culturele evoluties 
à zie milieurecht, verandering huwelijksrecht,… 

- cultuursociologisch belang van recht! 
 
‘Moderniteit’: de juridisering van de waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit 

- grondwettelijke rechten en vrijheden 

- sociale rechten en verzorgingsstaat  
 
 

Kanttekeningen 

(1) juridisering = sterke bescherming van waarden en normen, meer dan (informeel) 
‘collectief bewustzijn’  

(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  

- cultureel conflict = een geschil tussen verschillende geïnstitutionaliseerde 
opvattingen die leven binnen uiteenlopende sociale groepen of verbanden 
à bv. discussies over regulering: ‘vrijheid van ondernemen’ vs. ‘sociale en 
ecologische bescherming’  

- sprake van culturele diversiteit = het bestaan van verschillende 
geïnstitutionaliseerde opvattingen in verscheiden sociale verbanden  

(3) een minderheidscultuur kan juridisering als een onterechte ‘dwang’ ervaren  

- culturele macht, mentalistisch gezien = het opleggen van overtuigingen, 
waarden en/of normen  

- bv. hoofddoekenverbod  
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6.3 Durkheim over zelfdoding  

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

(1) een geordend sociaal verkeer kan niet zonder een minimum aan 
geïnstitutionaliseerde normen 
à regelgeoriënteerde visie op sociale orde 
à de-institutionalisering zal dus meer sociale wanorde opleveren  
à haperende ‘solidariteit’ 

(2) bij het niet aanwezig zijn van sterke normen kunnen mensen zichzelf niet in de hand 
houden  
à krachtige normen zijn nodig om ‘het slechte in de mens’ in bedwang te houden  
à 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 waarden en normen, maar ook het individu 
à visie sociale orde: geen sociale integratie of cohesie zonder een collectief bewustzijn  
à dit is ook nodig bij de beregeling van de menselijke natuur 
à normloosheid of anomie bevordert de kans op zelfdoding ê 
 
 

Zelfdoding 

(1) Zelfmoord is een sociaal feit 

- sociaal dwingende en voorgegeven neiging (niet om individuele 
wanhoopsdaad)  

- ‘collectieve tendensen’ met ‘eigen bestaan’ bij het kijken naar de 
zelfmoordcijfers binnen welbepaalde sociale categorieën  
à cijfers blijven relatief stabiel voor een bepaalde periode  

(2) Zelfmoord heeft sociale oorzaken 

- ‘sociale feiten volgen uit andere sociale feiten’  

- er bestaat een bovenindividuele druk tot zelfdoding  
 
4 typen van zelfdoding 
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Type 1: de egoïstische zelfmoord 

- kans op zelfmoord varieert met: 

› religie: protestanten ó katholieken en joden 

› gezinstoestand: ongehuwden en weduwen ó gehuwden  

› politieke toestand: vrede ó (burger)oorlog  

- 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 
à reden: onvoldoende bestaansgrond, want levenszin is een sociaal gedeeld leven  

 
Type 2: altruïstische zelfmoord 

- bv: 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  
à 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 
à anomie of normloosheid 

- hogere zelfmoordkans bij: 

› economische crisis of plotse welvaartstijging  

› 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 door de norm van het monogame huwelijk 
valt weg bij scheiding  

- ‘het kwaad van de oneindigheid’ = steeds nieuwe genoegens najagen  
=> anomische zelfmoord = de zelfdoding die samenhangt met een situatie van 
normloosheid en de daaruit volgende onderregulering van het menselijk verlangen 
à reden: enkel kortstondige ervaringen, geen diepere levenszin of doel   

 
Type 4: fatalistische zelfmoord 

- spiegelbeeld van anomische zelfmoord: zelfmoord door overregulering  
à zelfdoding om aan hun lot te ontkomen  
àbv: slaven 
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6.4 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 à ‘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 

 
Acute anomie = tijdelijke en uitzonderlijke normloosheid  
ó chronische anomie = een blijvende of structurele onderregulering van de menselijke 
verlangens  

- twee grote tekenen die wijzen op een evolutie in de richting van een anomische 
maatschappij met een chronische anomie 
à voorspelling van een duurzame de-institutionalisering 
(1) wettelijke reglementering van echtscheiding  

à man kan hierdoor relatief gemakkelijk verbondenheid door huwelijk 
stopzetten  

(2) onbeperkt nastreven van economische groei en welvaart  
à motor van economische groei: het grenzeloze verlangen naar méér en andere 
dingen  
à economische ontwikkeling ~ materialisme 

 
Kanttekeningen 

(1) samenhang tussen sterke (zwakke) sociale cohesie en sterke (zwakke) normatieve 
regulering 
à een hecht geïntegreerd sociaal verband zal ook sterk geïnstitutionaliseerde 
normen kennen  

(2) discutabel mens- en maatschappijbeeld stuurt mee Durkheims interpretatie van 
anomie à mens is natuurlijk ‘onderbepaald’, niet tot zelfregulering in staat  
(conservatieve visie) 
à zelfregulering is het effect van een sociaal opgelegde regulering 
 
 

6.5 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 à dus geen sprake van doelloosheid 
 
‘De technisch effectiefste procedure, of ze nu wel of niet cultureel legitiem is, wordt steeds 
meer verkozen boven het institutioneel voorgeschreven handelen’ 
à wanneer dit proces van verdunning zich voortzet => “anomie”  
à normloosheid slaat enkel op ingezette middelen: ‘de-institutionalisering van de middelen’ 

Durkheim: anomie zorgt voor zin- 

of doelloosheid 

ó 

Merton: belang van doel resulteert 

in anomisch handelen 
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Mertons’ anomietypologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformisme: wanneer men zich beweegt binnen de cultureel afgebakende krijtlijnen, ook 
wanneer deze tegenzitten 

- de succeswaarde en de normen om deze te realiseren worden verinnerlijkt  
 
Innovatie (anomie): komt voor wanneer het individu het doel dat hij voor ogen heeft 
verinnerlijkt, maar niet perse de institutionele normen die voor deze realisatie zorgen  

- anomisch individu: zo efficiënt (/doelrationeel) mogelijk financiële winst najagen  
=> illegale handelingen 

- deviant of normafwijkend handelen 
à 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 
à ‘het opgeven van het verheven culturele doel van groot financieel succes en snelle 
sociale mobiliteit  
à men gaat verder met het dwangmatig volgen van de institutionele normen 
à 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 is gefaald is het 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 
à anders dan bij de terugtrekker  
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In zijn typologie betrekt Merton de duurzame sociale ongelijkheid tussen uiteenlopende 
klassen 

- 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 
à aangezien ze niet perse samenlopen  

› waarde-integratie = een geïnstitutionaliseerde kernwaarde of omschrijving 
van het sociaal wenselijke internaliseren  
à anomische vernieuwer 

› normatieve integratie = de geïnstitutionaliseerde normen of de voorschriften 
die zeggen ‘wat hoort’ verinnerlijken  
à ritualist 

› overtuigingsintegratie = een of meer geïnstitutionaliseerde overtuigingen 
verinnerlijken  
 

6.6 Cultuur als ideologie 

Switch in theoretisch kader… (groepsgericht à 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 
à 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’ 
à omvatten een mens- en maatschappijbeeld  

 
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 
à de bezittende klassen bepaalt het denken en handelen van de niet-bezittende 
klasse 
à zij die macht hebben in de economische sector, zullen ook kunnen beslissen over 
andere functiesystemen of domeinen  
à hoe? ideeën verspreiden zodat ze ingeburgerd geraken via medium, nl. MEDIA 

- de heersende materiële macht is ook heersende geestelijke macht  
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Media = cultuurindustrie 
à cultuur = ideologie + koopwaar 

- het verspreidt onware clichés over bijvoorbeeld de individuele vrijheid op een 
clichématige manier  

- winstgerichte ideeën: via koopwaren (bv: film) 

- ideeën worden niet enkel winstgericht aangemaakt, maar delen ook een ideologische 
functie (bv: in een film de verheerlijking van individuele vrijheid vertonen) 

- massamedia speelt dus een cruciale rol! 
 
Antonio Gramsci 
Alternatief voor het ideologiebegrip: hegemonie 

= het op- en uitbouwen van culturele dominantie vanuit het oogpunt van de legitimatie van 
sociale ongelijkheid  

- geslaagde hegemonie: creëert ‘common sense’ of vanzelfsprekendheid  

- door ideeën dominant te maken via een breed vertakt netwerk van kanalen 
à niet enkel via media, maar ook via kerk, onderwijs, verschillende organisaties,… 

 
Verschil hegemonie ó ideologie 

(1) minder nadruk op het onware karakter van ideeën: belang van het herformuleren 
van, of voortbouwen op al gegeven evidenties  

- 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  

- via alternatieve ‘common sense’  

- bv: arbeidsklasse à ‘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 at 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  
à bij deze visie komt een ideologie neer op een collectieve identiteit, een wij-beeld 
dat vooral door de dominante klasse wordt gekoesterd  
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H7: Cultuur als betekenisgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 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 
mogelijkheden om de werkelijkheid actief betekenis te geven of te interpreteren en 
om zinvol met anderen te communiceren  

 
Clifford Geertz (1926-2006) 

- basisaxioma’s voor de interpretatieve cultuurvisie na de implosie van het 
functionalisme 

 
Cultuur is een historisch doorgegeven patroon van betekenissen die zijn belichaamd in 
symbolen ( ~ Blumer) 

- symbolen = ‘materiële voertuigen’ die immateriële betekenissen representeren  
à symbolische communicatie: communicatie met door betekenisdragende symbolen  
à kunnen zowel talig als niet-talig zijn 

- symbolen kunnen meerzinnig zijn à eenzelfde symbool (bijvoorbeeld een vlag of een 
woord) kan voor uiteenlopende individuen of groepen verschillende betekenissen 
bezitten  

- ‘geen betekenissen zonder symbolen, maar ook geen symbolen zonder actieve 
interpretaties die deze met concrete betekenissen verbinden’ 

› o.b.v. codes = sociaal gedeelde conventies over de band tussen symbolen en 
hun mogelijke betekenissen  
à interpreteren van symbolen komt dus neer op het decoderen  

› interpretatiegemeenschappen = groepen van mensen die dezelfde codes in 
de omgang met symbolen handteren en daarom tot gelijkaardige 
interpretaties komen  
à binnen die gemeenschappen: codes die sociaal voorgegeven en vaak 
dwingen zijn => werken als geïnstitutionaliseerde regels of normen voor 
decodering 
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Onderzoek vanuit interpretatieve cultuurvisie: geldende codes binnen een 
interactiegemeenschap achterhalen 
à gebruikte symbolen binnen die gemeenschap kunnen lezen (decoderen)  

=> ‘verstehen’ à la Weber: het innemen van een binnenstaanders- of 
actorperspectief (‘going native’) 

Maar: de gevonden interpretaties, symbolen en codes worden verder op hun beurt 
theoretisch of conceptueel geduid = interpretaties van interpretaties  

 

7.2 Taal als cultuur 

 
‘Taal is 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  
à 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) 
à zowel denotaties als connotaties hangen samen met de sociale conventies binnen een 
interpretatiegemeenschap 
=> denotatieve of connotatieve codes  
 
Maar: tekens hebben ook een referent = wat ze aanduiden in de realiteit 

- semantische of betekeniswaarde ó referentiële of waarheidswaarde  

- de waarheidswaarde wisselt met de werkelijkheidsopvattingen binnen een 
interpretatiegemeenschap (à mentalistisch cultuurbegrip)  

- vooral op te merken bij uitdrukkingen die op het bovennatuurlijke slaan 

 

2de 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 werkelijkheid 
verbindt of, mentalistisch gezien, met haar overtuigingen  
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Terug naar taal… 
(1) taal is een primair medium van symbolische communicatie 

- betekenis wisselt met codes én de context op zinsniveau of binnen paragrafen 
à openheid!  

(2) taal is een primair medium van individuele betekenisgeving  

- belang van de ‘ik’-categorie 

- relatie taal en bewust denken: we denken niet ‘met’ maar ‘in’ taal 

- relatie taal en zinvolle waarneming: we zien niet dé werkelijkheid, maar een 
betekenisvolle realiteit  

- taal = een bril die we niet kunnen afzetten  
 

7.3 Interpreteren als classificeren 

 
Elke taal = een sociaal gedeeld fonds, repertoire of potentieel van mogelijke betekenisgeving  
à interpretatieve cultuurvisie  
à niet iets dwingend of voorgegeven, maar een potentieel met een aantal individuele 
selectiemogelijkheden  
à culturele bronnen die we als potentiëlen selectief actualiseren  
 
2 consequenties 

(1) contra het idee van sociale feiten: culturele bronnen zijn ‘beperkend én mogelijk 
makend’ (bv: specifieke vocabulaire 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  
(bv: spreken, eten, tv kijken, zich kleden,…) 
à cultuur is geen quasiautonome, opzichzelfstaande sector van collectieve 
opvattingen, maar een altijd aanwezig concept van menselijk handelen en 
samenhandelen, actie en interactie 
à MAAR handelingsvermogen is ook gestructureerd, er zijn bepaalde beperkingen ê 

 
Maar: tegelijk ook culturele of symbolische structuren  

= sociaal dominante patronen van aaneengeschakelde of geassocieerde symbolen en hun 
betekenissen  
à patronen van gekoppelde symbolen of betekenissen 
=> inperking van het aantal mogelijkheden 
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Het structuralisme als studie van cultuur-als-betekenisgeving 

 
Betekenisgeving = classificeren of categoriseren (of typeren)  

- het particuliere onderbrengen in een algemene klasse of categorie 
à zo identificeren of benoemen 
à bv: man, werk, feit,… 

- EN het particuliere zo ook differentiëren of onderscheiden van andere klassen of 
categorieën  
à bv: vrouw, vrije tijd, verzinsel,… 

 
=> classificatieschema’s of geïnstitutionaliseerde tweedelingen  

(of duale onderscheidingen)  
à dominante cultuur, interpretatieve versie = vaak gebruikte classificatieschema’s bij het 
interpreteren van de werkelijkheid 
 
 

7.4 Culturele interpretatiestrijd of cultureel grenswerk 

 
Pointe interpretatief cultuurbegrip: mensen interpreteren zichzelf en geven betekenis aan 
de hen omringende werkelijkheid met behulp van algemene categorieën of 
classificatieschema’s  
à het gebruik van zo een classificatieschema kan binnen een interpretatiegemeenschap 
aanleiding geven tot conflict ê 
 
Maar: ook bij dominante classificatieschema’s kan er soms onenigheid zijn 
=> culturele interpretatie- of definitiestrijd  
 

(1) zelfde schema, maar uiteenlopende betekenissen 

- onenigheid over de juiste duiding van een fenomeen bij gebruik van 
eenzelfde classificatieschema waarvan de twee polen verschillend worden 
geïnterpreteerd   

- bv: kunst vs. niet-kunst  
à kunstwerk ‘urinoir’ van Duchamps: kunst? 

 

(2) uiteenlopende classificatieschema’s bij de duiding van eenzelfde fenomeen  

- er bestaat niet langer een minimale overeenstemming  

- discussie over het gebruik van classificatieschema’s, dat meteen ook een 
bepaalde manier van kijken of interpreteren vastlegt  

- ‘framing’ in de politieke sfeer 

 

Symbolisch, betekenis-, of interpretatiekader = meeromvattend en samenhangend geheel 
van symbolen of betekenissen  
à politieke ‘-ismen’, subculturen of sociologische kaders  
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Kanttekeningen 

(1) bij discussies over kunst, gender, ‘Vlaams cultuur’,… speelt nogal eens essentialisme 

= veronderstellen dat eigen betekenisgeving de reële essentie vat  

- koppeling semantische waarde en waarheidsgehalte 

- specifieke variant: naturalisering of biologisering = verwijzen naar natuurlijke 
of biologische verschillen die de eigen betekenisgeving zou weergeven 

 
(2) interpretaties, classificatieschema’s of betekeniskaders worden ook actief 

‘waargemaakt’ = betekenisrealisatie 

- bv: man/vrouw, formeel/informeel,… 

- specifieke variant: symbolisch of cultureel grenswerk 

= fysiek de grens stabiliseren of ‘hybridiseren’ tussen twee realiteiten die met 
een classificatieschema samenhangen  

7.6 Tekenwaarde en interpretatie- of definitiemacht  

 
Bijvoorbeeld: de twee polen van het geslachtsschema worden actief gerealiseerd of 
waargemaakt door zich naar de betekenissen te gedragen, zich op een bepaalde manier te 
kleden,… 
=> voortdurend herhaald en geraakt dus ingeburgerd  

- bepaalde objecten en gedragingen gaan vrouwelijkheid/mannelijkheid signaleren  
 
Ook in de consumptiesfeer is er sprake van betekenisrealisatie 

- aangeboden koopwaren helpen mee de dominante geslachtsidentiteiten te 
realiseren 

- zowel waren zelf als begeleidende reclamevoorstellingen à ze denoteren + 
connoteren betekenissen  

=> gefabriceerde goederen bezitten het statuut van symbolen: ze functioneren als materiële 
voertuigen van 1 of meerdere betekenissen  

- we kopen ze meer omwille van hun semantische waarde, we gebruiken ze als middel 
om te communiceren naar anderen ‘wie we zijn’  

 
Tekenwaarde van koopwaren (Baudrillard) = de bijbetekenissen die consumptiegoederen 
door hun uiterlijke vormgeving en de ondersteunende publiciteit bezitten  

- koopwaren connoteren via design en reclame  

- bv: een auto heeft als bijbetekenis 
sociale status 

=> vele marktgoederen in 
consumptiemaatschappij zijn dus 
warentekens = koopwaren die tevens 
functioneren als tekens met een zekere 
semantische of tekenwaarde 

- ó ruilwaarde = economische 
waarde op de markt  

- ó gebruikswaarde = nut of 
bruikbaarheid om behoeften te 
vervullen (functie) 
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à ruilwaarde & gebruikswaarde worden steeds meer afhankelijk van de tekenwaarde  
 
Switch in theoretisch kader 

Culturele (of symbolische) macht, interpretatief bekeken = het bezitten van interpretatie- 
of definitiemacht, of het vermogen om interpretaties of bijbetekenissen, of categorieën en 
classificatieschema’s aan anderen op te leggen 
à bv: aan consumenten   
 
Bourdieu: ‘mensen interpreteren of geven voortdurend betekenis aan de werkelijkheid op 
basis van hun klassenhabitus  

- betekenis van een sociaal verschijnsel is niet altijd meteen duidelijk  
à bepaalde woorden of categorieën worden selectief ingezet, welbepaalde 
classificatieschema’s en betekeniskaders worden gemobiliseerd 

=> strijd om de legitieme interpretatie of definitie van de sociale werkelijkheid = welke 
betekenisgeving legitiem of geldig is bij de duiding van 1 of meerdere sociale fenomenen  

- actoren strijden onderling over de betekenis van de sociale wereld EN hun positie 
daarbinnen (hun sociale identiteit)  

- sommige mensen hebben meer te zeggen over betekenissen van sociale zaken dan 
anderen = cultureel of symbolisch gezag  

 

7.7 Kennis is macht  

Bourdieu & andere conflictsociologen: beklemtonen verschil tussen leken en 

deskundigen/specialisten bij de aanmaak van definities of interpretaties die legitimiteit of 
geldigheid claimen  

- autoriteit vaak thema- of domeingebonden 

- moderne SL: professies of kennisberoepen beschikken vooral over symbolisch 
aanzien en culturele macht  
~ verbonden met een dwingend bezit van een universitair diploma  
à diploma: werkt als directe bron van legitimiteit in de wisselwerking met de 
maatschappelijke status van wetenschappelijke kennis   
=> kennisgezag = door scholing en wetenschappelijke inzichten gelegitimeerd gezag 
(als specifieke vorm van culturele autoriteit)  

 
Becker: labeling of etikettering bij de officiële definiëring van individuen  
à bv: depressief gelabeld door psychiater  
 
Normdoorbrekend gedrag = gebaseerd op feiten  
ó deviantie = ‘publicly labeled wrongdoing’  
à deviantie overlaten voor diegenen die zo worden geëtiketteerd door een bepaald 
segment van de samenleving  

à professionele definitiemacht maakt meermaals betwistbare onderscheidingen tussen 
‘normaal’ en ‘abnormaal’ (deviant)  
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H9: Sociale rollen en relaties  

9.1 De mens als rollenspeler  

 
De roltheorie: verschillende invulling binnen de twee grote sociologische tradities  

(1) Durkheim-lijn: Dahrendorf  
(2) Weber-lijn: Turner, Goffman 

 
‘Homo sociologus’ (Dahrendrof) = de mens als rollenspeler  
à gaat gegeven een bepaalde positie aan bepaalde verwachtingen proberen tegemoet te 
komen 
 
Dahrendorf over rollen en posities  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij ieder positiesegment of specifieke relatie wordt er telkens een andere sociale rol 
afgebakend met bepaalde verwachtingen  

- rollenspel = het geheel van rollen dat de focuspositie in een positieveld te spelen 
heeft (de rollen die je inneemt in een positieveld)  

- positieset = het geheel van posities die we tijdens een bepaalde levensfase 
regelmatig innemen  
 toegeschreven posities: vallen ons toe om biologische of biografische redenen 
 à bv: geslacht, leeftijd  
 verworven posities: verkregen door eigen inspanningen 
 à bv: beroep 

 
! Geen posities zonder sociale rollen = verwachtingen van de tegenpositie inzake… 

- rolhandelen = de verwachtingen vanuit een tegenpositie over het handelen van een 
positiebekleder  

- rolattributen = verwachtingen over het uiterlijk en het ‘karakter’ van de 
positiebekleder  

=> we leren de verwachtingen die de tegenpositie over ons heeft via rolsocialisatie: 
verwachtingsverwachtingen  

- ego moet kunnen verwachten van Alter wat hij/zij verwacht om handelen erop te 
kunnen afstemmen 

 
Binnen positieveld controleren tegenposities of er sprake is van rolconformiteit 

Positieveld = een samenhangend 
geheel van posities waarmee een 
actor regelmatig samenhandelt 
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à negatieve sancties bij een rolovertreding 

~ zwaarte hangt af van de soort verwachting 
(1) moet-verwachting: hun naleving wordt formeel of juridisch gesanctioneerd  

à meestal negatief karakter  
(2) plichtsverwachting: relatief sterke +/- informele sanctie 
(3) kan-verwachting: meestal positieve informele sanctie bij optionele verwachting  

 
≠ soorten verwachtingen (graad van verplichting) => DUS verschillende mate van 
institutionalisering  
 

9.2 Over rollenconflicten  

 
Dahrendorf: sterk ‘mechanische’ visie op sociale controle  
ó excuusregelingen = ingeburgerde ‘verklaringen’ die het momentaan niet inlossen van een 
verwachting op een sociaal aanvaardbare manier verontschuldigen 

- excuus voor ondermaatse rolprestaties  

- het niet inlossen van verwachtingen resulteert dus niet altijd in negatieve sancties of 
straffen 

 
Alter kan kiezen om wel of niet te leren uit deze handeling van Ego, en dus zijn verwachting 
aan te passen 

- geen leerbaarheid (verwachting niet bijstellen) = normatieve verwachting   
ó wel leerbaarheid (bijstellen in het licht van de overtreding) = cognitieve 

verwachting 

- MAAR tegenpositie niet altijd vrij om hierover te beslissen  
- sociale verbanden leggen vaak vooraf vast hoe een positiebekleder kan omgaan 
met rolovertredingen  
- bekleders van de tegenpositie weten ook vaak of er normatief dan wel cognitief 
wordt veracht en zo kunnen ze zich hierop instellen  

 
Rolambivalentie = het bestaan van tegenstrijdige normatieve verwachtingen binnen één rol, 
horend bij één enkele sociale positie  

- dubbelzinnigheid vanuit één tegenpositie 

- bv: dokter moet afstand nemen van patiënt, maar ook aandachtig zijn  
 

Rollenincongruentie = het bestaan van tegenstrijdige (normatieve) verwachtingen die 
samenhangen met verschillende rollen  

- bv: professor moet onderzoek doen, maar ook les geven  
=> wanneer deze incongruentie aanhoudt leidt het tot een rollenconflict = een relatief 
duurzame, niet gemakkelijk op te lossen situatie van rollenincongruentie 
 

Intern rollenconflict Extern rollenconflict  

= de bekleder van een positie ziet zich 

geconfronteerd met onderling tegenstrijdige 

verwachtingen van de kant van twee of meer 

positiebekleders binnen 1 positieveld (of met 

tegenstrijdige rollen binnen 1 rollenstel) 

= vloeit voort uit de tegenstrijdige 

verwachtingen of rollen die horen bij twee (of 

meer) posities in twee (of meer) positievelden 
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Merton: ‘Empathie van de tegenposities vermijdt vaak dat de rollenincongruenties 
veranderen in een rollenconflict’  
à Er zijn 4 manieren om met rollenincongruenties en rollenconflicten om te gaan: 

(1) uiteenlopende verwachtingen of rollen gescheiden houden 
- bv: werk/privé 

(2) voorrang geven aan één van de rollen  
a) rollen hebben niet hetzelfde gewicht dus daarom prioriteit aan de belangrijkste 
b) zelf prioriteiten stellen en dus zelf gewicht toekennen aan rollen  
c) voorrang geven aan de verwachtingen van de machtigste tegenpositie met het 
grootste sanctievermogen  

(3) exit of het verlaten van een positieveld  
(4) hardop thematiseren van tegenstrijdigheid  

- oog op compromisoplossing 
 

9.3 ‘Role making’, of de actieve homo sociologus  

 
Van de passieve rollenspeler… 

Durkheimiaanse traditie: sociale verwachtingen hebben een sociaal voorgegeven, dwingend 
en dus geïnstitutionaliseerd karakter = sociale feiten  

- de individuele positiebekleder heeft bijgevolg weinig manoeuvreerruimte bij het 
spelen van de rollen die horen bij de posities  

- sociale rollenspelers zijn passieve marionetten  
=> paradox van de ontdubbelde mens: tegelijk vrij (individueel) en onvrij (sociaal)  

 
… Naar de actieve rollenmaker 

Weberiaanse traditie of het symbolisch interactionisme 

- autonome individu & sociologische mens die rollen speelt zijn geen twee 
verschillende wezens  

- rollen bakenen slechts een globaal kader van samenhandelen af dat conditioneert en 
niet determineert (er is speelruimte)   
à actor moet zelf interpreteren of betekenis geven en dient deze persoonlijke 
definities vervolgens voortdurend af te stemmen op de feitelijke situatiedefinities  

 
Turner: onderscheid tussen ‘role taking’ en ‘role making’ 

- role taking = opnemen van een geïnstitutionaliseerde rol 

- role making = het actief definiëren en vormgeven van een rol door een individuele 
positiebekleder  
! eigen rolopvatting (own role concept) = de individuele interpretatie door een 
positiebekleder van verwachtingen vanuit de tegenpositie  
à voorgegeven rolverwachtingen zijn te algemeen en nopen daarom net tot een 
persoonlijke visie  

- maar ook sprake van alter rolopvatting = een individuele interpretatie van de 
algemene verwachtingen tegenover de ander met wie men samenhandelt  
à via interactie getoetst en eventueel bijgesteld  
=> rollenspelers bezitten zekere vrijheid, maar rolbepaling moet sociaal gevalideerd 
worden! 
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=> rollen zijn niet enkel synoniem voor gesanctioneerde plichten: ze zijn meestal ook 
interpretatieschema’s waarbinnen het handelen van anderen op basis van verwachtingen 
betekenis krijgt  
à dus beter de uitdrukking ‘voorbereid zijn op’ dan ‘verwachting’  
 
Rollen zijn sociale structuren die zorgen voor ordening en voorspelbaarheid in sociale 
relaties, verbanden en netwerken  

- er speelt dus een verwachting van consistentie: noodzaak van voorspelbaarheid  
à daarom bestaan er normatieve verwachtingen van relatieve duurzaamheid of 
consistentie bij processen van role making  

- de voorspelbaarheid is tweedelig: 
(1) eis dat de actor consistent is bij de rolbepaling en het handelen  
(2) de mogelijkheden tot role making variëren met de ingenomen sociale posities en, 
daarbinnen, met de concrete situaties 
~ machtsafhankelijk => sociale ongelijkheid in de mogelijkheid tot role making  

 

9.4 Goffmans dramaturgisch perspectief 

 
Goffman: ‘Een rol spelen = acteren = voor anderen/publiek een geloofwaardige voorstelling 
ensceneren’  
à ‘de indruk geven’ dat we opgaan in onze rol  
= dramaturgisch perspectief of theaterbenadering over het spelen van sociale rollen  
 
Rolbekleders gedragen zich als zelfbewuste strategische actoren (of doelrationeel, berekend 
handelende individuen) die geloofwaardige voorstellingen proberen te ensceneren door een 
gericht indrukkenbeheer of ‘impression management’  
à bv: arts die klant ontvangt in witte doktersjas, propere ruimte, op een vriendelijke 
manier, met efficiënte bewegingen tijdens vaststellen probleem,… => indruk wekken dat hij 
betrouwbaar is en presenteert zich dus op een berekende wijze  
 
Het individu bakent een façade af = standaardinstrumentarium voor indrukkenbeheer  
 
Frontstage of façadegebied = plaats van de voorstelling  

- vereist een hoge mate van expressiebeheersing en dramaturgische principes 
Backstage of achteraf-gebied = plaats zonder voorstelling of publiek  

- een voor het publiek afgesloten plaats waar expressief masker uit kan 
~ verandering in gedrag  

 
Geloofwaardigheid en prestatie rollenspeler hangt vaak af van het handelen van andere 
rollenspelers 
=> team = verzameling mensen die samenwerken bij het in scène zetten van een voorstelling  

- bv: het gelukkig gezinnetje 
 
Dahrendorf ó Goffman: beschouwt individuele positiebekleders als reflexieve acteurs die 
relatief doordacht, zelfs strategisch omgaan met sociale verwachtingen en die anderen de 
indruk willen geven dat ze eraan tegemoetkomen 
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Kritiek: cynisch 
à Goffman: mensen spelen vaak ook routineus rollen of ‘vaste nummers’, er is niet altijd 
sprake van een strategisch indrukkenbeheer  
 
Zelfpresentatie = doorheen rolhandelen ook de indruk creëren (naast voldoen aan 
verwachtingen) dat men zekere moreel hooggewaardeerde eigenschappen bezit  

- bv: intelligentie, humor,… 

- via indrukkenbeheer een zo goed mogelijk zelfportret aan anderen presenteren  

- het ‘zelf’ dat de leden van het publiek aan de figuur op het podium toeschrijven is 
niet de oorzaak maar het product van de scène  
=> publiek geconstrueerde zelf vs. individueel zelf 
=> een sociaal rollenspel is altijd ook een sociaal zelfspel  

- als antwoord op individugerichte interpretaties en het bestaan van 
persoonsverwachtingen  

= verwachtingen over iemands zelf of individualiteit  
! verwachting van consistentie en voorspelbaarheid + net als sociale structuren perken 
persoonsverwachtingen iemands handelingsmogelijkheden selectief in  


