
Wie? Redenering? Wat? 

Jean Baudrillard -Bouwt voor op het onderscheid tussen 
ruil- en gebruikswaarde van Marx 
 
-Behoorde niet echt tot een 
denkstroming 

Tekenwaarde van koopwaren: Bijbetekenissen die consumptiegoederen door hun 
uiterlijke vormgeving en de ondersteunende publiciteit bezitten 
Warentekens: Koopwaren die tevens functioneren als tekens met een zekere 
semantische waarde (tekenwaarde) 

 Herijkt Marx onderscheid tussen ruil- en gebruikswaarde, ruilwaarde = 
economische waarde, niet n arbeidsuren  voor product  

 Tekenwaarde overstijgt de ruilwaarde en gebruikswaarde 
 Men probeert aankoop te rechtvaardigen met gebruikswaarde 

Ulrich Beck 
 

 Methodologisch nationalisme: Het bestuderen van de klassen ongelijkheid binnen 
regionale en vooral nationale samenlevingen. 

 Blind voor transnationale verwevenheid vd effecten vd objectieve sociale 
ongelijkheid in rijke landen met tegenhanger in armere landen 

 Meer mondiale benadering = Methodologisch kosmopolitisme 
Vb. Import uit lageloonlanden van kleren verkleint de inkomensongelijkheid in 
het Westen  
 

Globalisering is ook de toegenomen legale en vooral illegale migratiebeweging, de 
instromende populatie komt onderaan de sociale ladder terecht  
Etnie – Dixit Max Weber: een sociaal verband waarbinnen een zeker wij-gevoel leeft 
vannwege gemeenschappelijk taal, collectieve opvattingen en gewoonten, daarnaast 
speelt religie, huidskleur een verbinden factor spelen  

 
 Etnische stratificatie: de opdeling van een maatschappij in onderling ongelijke 

lagen die worden bevolkt door uiteenlopende etnische groepen 
 Geslachtsstratificatie: de veelvormige obj ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen 
- Seksuele arbeidsdeling met een dubbel karakter 

1) De vrouw is toegewezen op de basisverantwoordelijkheid binnen de privé 
(schaduwarbeid) 

2) Het opgelegde thuiswerk kleurt hun beroepsposities  
- Glazen muur: vrouwen worden in de rechting van minder gewaardeerde en 

slechtere banen geduwd 



- Glazen plafond: wanneer vrouwen opklimmen op de ladder stoten ze op het 
glazen plafond, wat hun ondervertegenwoordiging in topfuncties verklaart 

De mannelijke dominantie toont zich ook in het domein van huishouden of de intieme 
relaties, ruimer op het vlak van seksualiteit 

- Vrouwen zijn significant meer het slachtoffer van partnergeweld evenals 
ongewenste activiteiten 

 Feministische sociologen wettigt dit de notie van het patriarchaat: oudere 
mannen domineren zowel jongere mannen als vrouwen 

 
- Geslacht of gender, brede zin, de gevarieerde en complexe arrangementen 

tussen mannen en vrouwen die de organisatie van de reproductie, de seksuele 
arbeidsdeling en culturele definities van vrouwelijkheid en mannelijkheid 
omvatten 

- Geslacht of gender, specifieke zin, de sociaal dominante definities van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid 
 

Naast globalisering is de notie van individualisering gemeengoed geworden => we leven 
een geïndustrialiseerde samenleving 

 Individualisering komt neer op een detraditionalisering van het individuele leven  
 geïndividualiseerde individuen handelen minder overeenkomstig voorgegeven 

waarden en normen  
Vb: Traditionele genderrollen verloren vanzelfsprekend karakter, minder 
stereotypen, band tussen klassenpositie en levensstijl losser geworden 
 

Detradtionalisering duidt op erosie van culturele referentiekaders: Katholieke, 
socialistische en liberale zuil 
Individualiseringstrend : Door naoorlogse onderwijsrevolutie en verbetering materiële 
omstandigheden 
Individualisering van sociale ongelijkheid: Er hangt geen collectieve identiteit vast aan 
klassen, sociale ongelijkheid werkt rechtstreeks door op individueel niveau 
 

Howard Becker Symbolisch interactionisme  Labeling of etikettering: de officiële definiëring van individuen 
Vb: Rechters labelen een persoon als crimineel bij het oordelen van wetsovertredingen 



 - Maar onderscheid maken tussen een regel doorbreken en als crimineel of 
deviant beschouwd te worden  

 Wetovertredend gedrag = normdoorbrekend gedrag 
 Deviant = als deviant beschouwd door een bep deel vd samenleving ‘public 

labeled wrongdoing’ 

Herbert Blumer 
 

Symbolisch interactionisme: vertrekt 
van de motivaties en intenties, de 
interpretaties of de manieren van 
betekenisgeving van de kant van 
individuele factoren 

- Verwijst heel vaak naar Webers 
werk 

 
- Tegen het functionalisme van 

Talcott Parsons  
 

 

Chicago school 
Mensen reageren niet op prikkels, maar geven hun omgeving, gedrag van anderen en 
eigen gedrag voortdurend betekenis 
Vb: Een boom is verschillend voor een tuinier, timmerman of dichter  

 Mensen zijn actieve betekenisgevers of interpretatoren  
 

 
Men handelt niet enkel uit beweegredenen of motieven 

 Zelfinterpretaties: men beschikt over zelfbewustzijn, dus interpreteren ze 
voortdurend eigen doen en laten terwijl ze handelen, en ook wie ze zijn en hoe 
ze overkomen 

*Terwijl Weber de zinvolheid van handelingen in achterliggende motieven situeert, 
focust Blumer veel sterker op het bewust betekenis geven voor, tijdens en na 
handelingen 
 
Een handeling, meer specifiek een waargenomen object verandert in symbool omdat 
het als een voertuig van een of meer betekenissen wordt geobserveerd, geen 
betekenissen zonder materiële voertuigen of symbolen 

 Symbolische interactie: de deelnemers beschouwen hun eigen gedragingen en 
die van anders als betekenisvol 
Vb: Vraag stellen als prof  

- Ook niet-symbolische interactie: Vechten 
- Bij betekenisvol handelen is er sprake van ‘Joint action’  

 
Samenhandel, versie Blumer: een lopend proces van het op elkaar afstemmen van de 
handeling van de deelnemers (continue proces) 



Interactieproces omvat 3 stappen 
1) Iedere actor moet de globale situatie interpreteren waarin hij zich bevindt 

(Situatiedefinitie) 
2) Een eerste actor laat zien wat hij wil doen (indicatie), dit wordt actief 

geïnterpreteerd door de anderen ‘in the eye of the beholder’ 
3) Wederzijdse afstemming van individuele handelingslijnen (eigen bedoelingen, 

verlangens, gevoelens en houdingen, dempen, herorganiseren of aanpassen) 
 
Tegen het functionalisme van Talcott Parsons  

 Durkheims sociale feiten, zoals geïnstitutionaliseerde rollen determineren het 
verloop van een interactieproces niet, maar conditioneren dat alleen: ze leveren 
een kader dat dynamische samenhandelen mogelijk maakt, het zijn 
uitgangspunten 
Vb: Dit is een les, er is een prof en studenten, maar het geven en volgen van een 
college zorgt altijd opnieuw voor een interactieproces en daarom telkens anders 

 
Niet mono maar multicultureel: we maken in sociale verbanden actief gebruik van 
verschillende culturele hulpbronnen voor het interpreteren van onszelf, handelen van 
anderen of van de werkelijkheid 

- Deze opvatting heeft 2 consequenties 
1) Andere visie op institutionalisering dan Durkheim of Parsons; niet enkel een 

sociaal feit  
2) Een cultuur vormt geen opzichzelfstaande realiteit (Geertz) 

 
‘Role making’ vanuit de Weberiaanse traditie zijn het autonome individu en de 
sociologische mens geen twee verschillende wezens, verwachtingen en rollen enkel een 
kader voor samenhandelen 



Pierre Bourdieu 
 

 

Niet-mentalistische cultuuropvatting = 
interpretatieve cultuurbegrip 
 
Conflictsociologie 

Primaire, secundaire & tertiaire socialisatie 
 

1) Primaire socialisatie: Gezin en familie zijn de eerst belerende instanties, sturen 
als het waren de primaire socialisatie 

 Gewoonten inzake spreken, eten, zich kleden en bepaalde voorkeuren en 
waarderingen worden meegegeven 

- primaire habitus = het eerst verworven geheel van neigingen en disposities in de 
primaire socialisatie 

- Het sociale milieu waarin iemand opgroeit, kleurt de globale opvoedingsstijl 
 Onderaan ladder = autoritaire opvoedingsstijl, bovenaan = democratische 

opvoedingsstijl 
2) Secundaire socialisatie: Het onderwijs scherpt de algemene sociale 

competenties zoals taalvaardigheid en zelfdwang verder aan 
- Diploma certificeert het bezit van professionele competenties 
- Onderwijs centrale positie in proces positietoewijzing 
- Onderwijs kwalificeert op een dubbele manier: direct voor beroepsposities en 

indirect voor plaats op sociale ladder (School van de ongelijkheid) 
3) Tertiaire socialisatie: alle socialisatieprocessen naast primaire of secundaire 

socialisatie 
- In peergroupverband: ‘Becoming a marihuana user’ (Becker) 
- We doorlopen vele socialisatieprocessen 

 
Bourdieus klassenmodel 

- 3 klassen: Hoge klasse, middenklasse, arbeidersklasse (de basiseenheden v 
klassen zijn beroepsposities)  

 Vergelijkbaar vanuit economisch kapitaal (inkomen,eigendom) en 
onderwijskapitaal (diplomaniveau)  

- Kapitaalvolume: de globale hoeveelheid aan economisch en onderwijskapitaal 
- Kapitaalstructuur: het relatieve aandeel van eco kapitaal dan wel onder kapitaal  
- Onderscheidt binnen hoogste en middenklasse twee klassenfracties : 

Economische en culturele klassenfractie 
- Sociaal traject: beroepen liggen goed of minder goed in de markt, kunnen 

daarom rekenen op sociale stijging of daling 



Verschillende klassenposities hangen ook met uiteenlopen levensstijlen samen door 
onderling gedifferentieerde smaken (muziek, kleding , voedsel, woninginrichting, sport..) 

 Habitus: duwt mensen continu in de richting van welbepaalde 
consumptiegoederen en sociale situaties waarin ze zichzelf kunnen zijn 

- Esthetische habitus: vorm primeert boven inhoud, wordt afstand genomen van 
nut van goederen 
Vb: Manager koopt geen jeans, maar een maatpak, loopt kalm en waardig  
Eten is meer dan aan een behoefte voldoen: men neemt het tot zich met stijl 

- Klassenhabitus: In elk individu iets collectiefs dat elk individu van een bep klasse 
heeft (transindividueel)  

- Persoonlijke habitus: individueel karakter en een persoonlijke handelsstijl 
Ook secundaire en tertiaire habitus: neigingen of gewoonten die iemand zich eigen 
maakt in een professionele context  

 
Klassenhabitus en cultuur 
Hoge klasse valt uiteen in eco fractie en culturele fractie, delen esthetische habitus maar 
realiseren op andere manier 

 Culturele burgerij (weinig eco kapitaal): ascetische levensstijl 
- Geven niet veel om uiterlijk betoon want leven voor hogere waarden 

(aristocratisch ascetisme) 
 Economische burgerij (veel eco kapitaal): luxehabitus, het demonstratief 

verspillen van geld en vermogen 
 Intermediaire positie: symmetrische kapitaalstructuur, sociaal traject geeft 

doorslag 
 
De strijd om de legitieme cultuur: welke cultuuruitingen wel of niet algemenen 
erkenning verdienen 

- Vanuit Marx’ werk vormt deze waarderingsstrijd een bijzondere vorm van 
klassenstrijd: Het is niet tussen de bezittende en niet-bezittende klasse  

Distinctieprofijt: sociaal breed onderscheid in levensstijl tussen zij boven en onder de 
sociale ladder 
Middenklasse probeert te stijgen op sociale ladder, vereist spaarzaamheid en discipline 



 puriteins-ascetisch habitus= zich hypercorrect, punctueel en deftig gedragen, 
spiegelen t.o.v. hoge klasse 

- 3 soorten middenklasser: dalende kleinburgerij, stijgende kleinburgerij en 
nieuwe kleinburgerij 

Arbeidersklasse berust op een realistische habitus: men probeert er het beste van te 
maken, eenvoudig leven en dito smaak 
 
Kanttekeningen : 

1) Model negeert organisatiegebonden beslissingsmacht, geen onderscheid in 
gezagshoeveelheid 

2) Empirisch materiaal is gedateerd  
3) Discutabel of levensstijl in hoge klassen hoog aanzien geniet 
4) Blind voor de geslachtstratificatie en etnische stratificatie 
 

Culturele interpretatiestrijd 
- Classificatieschema’s kunnen waardegeladen en daarom hiërarchisch zijn 
- Vb: classificatie rocksong: wordt enerzijds erkent als heavy metal anderzijds 

positief gewaardeerd 
 Bij duale classificatieschema’s is er sprake van waarnemings- en 

waarderingsschema’s, waarbinnen betekenis en appreciatie samengaan 
- In interpretatieconflict kan harde betekenissen optreden: betekeniswaarde en 

waarheidswaarde schuiven in elkaar, ze zijn dus overtuigt dat hun interpretatie 
de enige correcte is (essentialisme) 

- Biologisering  
- Symbolisch, betekenis- of interpretatiekader: meeromvattend en 

samenhangend geheel van symbolen of betekenissen 
 
Tekenwaarde en interpretatie- of definitiemacht 

- Culturele macht: het bezitten van interpretatiemacht of het vermogen om 
interpretaties, betekenissen, en classificatieschema’s aan anderen op te leggen 

- Zijn visie op culturele macht sluit aan bij de conflictsociologische traditie 
 Mensen interpreteren voortdurend de werkelijkheid obv hun klassenhabitus 



- Maar sociale verschijnselen zijn vaak ondoorzichtig: betekenis niet altijd meteen 
duidelijk => vraagt om duiding = verschillende perspectieven (politici, 
colluministen…) = interpretatiestrijd (strijd om de legitieme interpretatie) 

 In deze strijd om legitieme visie geen gelijke wapen: sommigen hebben letterlijk 
en figuurlijk meer te zeggen, dit komt omdat ze over cultureel of symbolisch 
gezag beschikken 

- In lijn met Weber onderscheidden we legaal, charismatisch en traditioneel 
gezag, maar er bestaat ook een vorm van culturele autoriteit die maakt dat 
iemands interpretatiemacht voor legitiem doorgaat 

 
Kennis is macht 
Bourdieu en andere conflictsociologen belkomen sterk verschil tussen leken en 
deskundigen, loopt samen met het wel of niet kunnen beschikker over culturele macht, 
specifieker cultureel gezag 

- Kennisberoepen beschikken een groot cultureel (symbolisch) aanzien en gezag 
- Deze beroepen zijn verbonden met het dwingende bezit van een univ diploma 

(directe bron van legitimiteit)  
 Kennisgezag: door scholing en wetenschappelijke inzichten gelegitimeerd gezag 
- Aanvulling door Becker met labeling of etikettering 
 Maar vaak ook sprake van het opleggen van betwistbare interpretaties 
 Cultureel of symbolisch geweld: cultureel gezag maakt culturele 

machtsuitoefening relatief onzichtbaar juist omdat ze voor legitiem doorgaat 
 

Auguste Comte  Voorstander van positivisme  Gebruikte als eerste het woord sociologie  
- Voorstander positivisme: alleen een wetenschappelijke kennis die naar 

natuurwetenschappelijk model rationaal denken met feitenonderzoek 
combineert, levert ware inzichten 

- Noodzaak van een sociale fysica: deelt studiedomein in twee grote domeinen op 
 Sociale dynamica: ontwikkeling van de samenleving, sociale statica: sociale 

ordevraag 
- Geordende maatschappij kan niet zonder een geheel van universele ideeën en 

morele waarden, over ‘wat moet’ 



 - Paradoxaal karakter: enerzijds strikt wetenschappelijke benadering, anderzijds is 
een hogere moraal naar religieus voorbeeld onontbeerlijk voor een samenleving 

 De sociologie is geboren uit de kruising van de verlichting en de 
contraverlichting 

- Comtes ideeën beïnvloeden onder meer Herbert Spencer 
- Durkheim treed ook in de positivistische voetsporen van Comte 

 

Ralf Dahrendorf 

 

Conflictsociologische traditie 
continueert aantal basisprincipes van 
Marx en verrijkt die met inzichten van 
Max Weber 
 
Conflictsocioloog 
Bij homo sociologicus verandert hij van 
perspectief en volgt hij de 
durkheimiaanse denklijn  
 

Onderschrijft Marx idee dat conflicten niet weg te denken zijn uit de samenleving, dat ze 
ontspruiten aan een structurele breuklijn en dat we daarbij klassen vinden. Maar 
kritiseert hij de strikt economische invulling van de klassentegenstelling (bezit en niet-
bezitters)  

- Eigendom en controlemaat gaat niet altijd meer samen in de bedrijfswereld 
Vb: aandeelhouders superviseren via raden van bestuur wel de managers, maar 
niet langer bezig met het beheer van de productiemiddelen 

- Macht en gezag zijn onherleidbare factoren: de klassentegenstelling 
onderscheidt hen die met gezag zijn bekleed van de gezagslozen 

 Beperkt klassenbegrip in 2 grote maatschappelijke domeinen, waarbinnen 
uitgesproken gezagsrelaties bestaan = de economische en de politieke sfeer 

 Klassenverhouding, versie Dahrendorf: het verschil tussen de bekleders en niet-
bekleders van gezagsposities in economie en politiek 

 
De mens als rollenspeler 
De mens van de sociologie is het individu dat sociale posities bekleedt en de 
bijbehorende rollen speelt    

- Posities en de ermee verbonden rollen zijn meestal complementair (geen 
leerlingen zonder leraar) Maar heeft ook bindingen met met collega’s etc.. 

- Positieveld: het geheel van sociale posities waarmee regelmatig wordt 
samengehandeld, bestaat uit centraal referentiepunt gekozen focuspositie en 
meerdere tegenposities (leraar is de focuspositie; leerlingen, collega’s… de 
tegenpositie)  

 Vanuit de focuspositie lopen meerdere relaties naar telkens 1 tegenpositie = 
positiesegment (leraar-leerlingen, leraar-collegas) 



 In ieder positiesegment krijgt de focuspositie te maken met andere 
verwachtingen dus andere sociale rol (leraarsrol omvat meerdere verschillende 
verwachtingen dus hoort bij de positie van leraar een rollenstel: het geheel van 
rollen dat de focuspositie in een positieveld te spelen heeft) 

- We veranderen meermaals per dag van sociale positie en dus ook van rol en 
positieveld (les = student, winkelen = consument, bellen naar moeder = zoon, 
uit eten met vriendin = lief)  

 Deze verzameling posities die een individu regelmatig inneemt is een positieset 
 Toegeschreven positie: man of vrouw zijn en verworven positie: bekleed op de 

grond van individuele inspanningen 

 Vraag in hoeverre verworven onderwijs- of beroepsposities te danken hebben 
aan individuele inspanningen 

Bij een sociale positie hoort een rol 
- Rolhandelen: verwachtingen vanuit een tegenpositie over het handelen van een 

positiebekleder  
- Rolattributen: verwachtingen over het uiterlijk en het karakter van 

positiebekleder (manager moet strak in pak komen niet met jeansbroek) 
Om een rol goed te spelen moet de actor de bijbehorende verwachtingen aanleren = 
rolsocialisatie 

 Verwachtingsverwachtingen: men verwacht als positiebekleder bepaalde 
verwachtingen van de andere positiebekleder met wie men samenhandelt 
(Dokter verwacht dat patient een diagnose verwacht, docent verwacht dat 
studenten een college verwachten)  notie gemunt door Luhmann 

 Men moet kunnen verwachten wat de ander van hem verwacht om zo zijn 
handelen aan de verwachting van de ander te kunnen afstemmen  

- Rolconformiteit: het al dan niet inlossen van de verwachtingen over de 
rolhandelingen en -attributen door positiebekleder (rolprestaties worden met 
beloningen en straffen gesanctioneerd)  

- 3 soorten verwachtingen (gebaseerd op geïnstitutionaliseerde normen van 
Sumner) 
1) Moet verwachtingen: naleving wordt formeel of juridisch gesanctioneerd, 

verplichting is absoluut, de sancties zijn uitsluitend negatief van aard 



2) Plichtverwachtingen: relatief sterke informele sancties als sociale mijding of 
positief grote sociale waardering 

3) Kan verwachtingen: verwachtingen waaraan men optioneel aan kan voldoen 
 

Over rollenconflicten 
- Dahrendorf nogal eenzijdig omdat het enkel focust op sanctionering bij het niet 

vervullen van verwachtingen 
- Bestaan van excuusregelingen: ingeburgerde verklaringen die het niet inlossen 

van verwachting verontschuldigen  
 Het niet vervullen van verwachtingen leidt dus niet altijd tot negatieve sancties, 

het met de voeten treden van een verwachting (op tijd komen) kan ook 
aanleiding geven tot herformulering van de verwachting 

- Normatieve verwachting: bij overtredingen geen leerbereidheid, aan de 
verwachting vastgehouden  

- Cognitieve verwachting: wel de bereidheid om verwachting bij te stellen 
 

Soms is verwachting niet helemaal eenduidig =>rolambivalentie: het bestaan van 
tegenstrijdige normatieve verwachtingen binnen 1 enkele rol, horend bij 1 enkele 
sociale positie 
Vb: Patiënt verwacht professionele distantie maar tegelijk ook aandacht en warmte 

- Verschilt van rollenincongruentie: want dat is het bestaan van tegenstrijdige 
verwachtingen die samenhangen met verschillende rollen 
Vb: dokter niet enkel verwachtingen van patiënten, ook afdelingshoofd vd 
verpleegsters 

 Tussen 2 vuren, als de rollenincongruentie aanhoudt of toeneemt, groeit dit uit 
tot een rollenconflict  

- Intern rollenconflict: bekleder van 1 positie zit geconfronteerd met onderling 
tegenstrijdige verwachtingen binnen 1 positieveld 

- Extern rollenconflict: tegenstrijdige verwachtingen die horen bij posities in 
meerdere positievelden 

Emile Durkheim Durkheimiaanse visie: de sociaal 
sturende rol van breed gedeelde 

Durkheims sociale feiten 
De socioloog moet tegenover sociale verschijnselen de houding aannemen van de 
fysicus: van buitenaf bestuderen 



 

opvattingen, over sociale scheidslijnen 
heen, collectief bewustzijn 
 
Onder direct invloed van Comte  
Positivist 
Reïficerende denktrant 
Deterministische denktrant 
Sociale feiten: voorgegeven, 
bovenindividueel , dwingend en 
sanctioneerbaar 

 

 Sociale feiten beschouwen als dingen  
 Sociale fenomenen bestaan buiten het individu om, voorgegeven  

3 grote kenmerken  
1) Sociale feiten zijn bovenindividueel want sociaal, bezitten collectief karakter 
2) Sociale feiten zijn voorgegeven, wanneer men de aangegane verbintenis 

nakomt, vervult men de verplichtingen die buiten zijn handelen om bepaald 
werden, door recht of gewoonte (rechts rijden op de baan) 

3) Sociale feiten zijn dwingend en dus sanctioneerbaar: men krijgt negatieve 
sancties bij het schenden van de rechtsregels of normen (ik rij liever links dan 
rechts) 

- We voelen de dwang van sociale feiten niet omdat we het ons eigen hebben 
gemaakt (hoe te kleden, taalregels, etiquette..) in primaire en secundaire 
socialisatie  

- Oorzaak van sociale feiten moet gezocht worden in de voorafgaande sociale 
feiten en niet in de individuele bewustzijnstoestanden  

Allerhande sociale bindingen houden iedere mens in een zodanig harde greep dat de 
idee van individualiteit niets meer is dan een sociaal gedeelde illusie  

 Gevaar van sociologisme: de neiging om alle persoonlijke handelen te verklaren 
vanuit sociale 

Typerend in Durkheims werk is de hoge mate van sociocentrisme: Het sociale is een 
zelfstandige realiteit en van daaruit redeneert men richting het individu 
 
Durkheims visie op sociale orde 

- Sociale solidariteit: wij gevoelens of gevoelens van onderlinge verbondenheid 
en saamhorigheid 

- sociale cohesie of sociale samenhang 
- sociale integratie of het 1 maken tot een hogere sociale eenheid van 

afzonderlijke eenheden 
 Sociale orde = het bestaan van sociale solidariteit, cohesie en integratie 
- 2 grote vormen van sociale ordening  

1) Eenvoudige/primitieve samenlevingen => berust op krachtig collectief 
bewustzijn = sociaal feit want bovenindividueel, gegeven en dwingende 
opvattingen 



- Gevolg van lage graad van arbeidsdeling, eenvoudige samenleving weinig 
complex , want kleine taakdifferentiatie 

- Bescheiden taakdifferentiatie zorgt voor een rem op de individuele ontplooiing 
- Gedeelde sociale leven resulteert in een gemeenschap bewustzijn = 

Mechanische solidariteit: of een sociale cohesie of integratie die voortvloeit uit 
de overeenkomst in opvattingen en levenscondities  
2) Moderne maatschappij => solidariteit bezit als de gevolg van de hoge mate 

van arbeidsdeling heel ander karakter 
- Men kan eigen capaciteiten ontplooien  
- Uitgesproken individualisme: men kan zich beroepshalve toeleggen op een 

specifieke taak, MAAR verschilt van nastreven eigenbelang  
- Krachtige mechanische solidariteit niet mogelijk  
- Gegeneraliseerde afhankelijkheid, voelen zich afhankelijk maar hebben elkaars 

arbeid wel nodig  
- Organische solidariteit: wederzijdse afhankelijkheden door een hoge graad van 

taakdifferentiatie  
 

 Comte: een ordentelijke sociale omgang kan niet zonder breed gedeelde 
voorstellingen over wat moet, dus geen sociale orde zonder een morele 
consensus 

 Durkheim: noodzaak aan een minimum mechanische solidariteit via collectief 
bewustzijn dat moreel geladen opvattingen aan individuen oplegt  

 Kant: enkel een bovenindividuele instantie maakt morele moet- of 
plichtgevoelen mogelijk, maar volgens Durkheim is dit niet een god maar een 
sociaal verband  

 Dit brengt durkheim in het licht van de  conservatieve traditie (waardenverval of 
tanend normbesef) , MAAR in zijn geschriften onderschrijft hij voluit de idealen 
van de Franse republiek 

 In moderne samenlevingen verliezen religieuze opvattingen aan bindingskracht 
wat voor sociale wanorde kan zorgen => Daarom streeft durkheim naar een 
bovenaf ontworpen seculiere sterk republikeinse moraal om impact verlies op te 
vangen 



- In moderne samenlevingen kunnen ook nieuwe vormen van collectief 
bewustzijn ontstaan: nationalisme, patriottisme  

Basistegenstellingen binnen de sociologie 
Durkheim en Parsons benadrukken de rol van een integrerend collectief bewustzijn of 
gedeelde opvattingen 

1) Conflict versus consensus: bij studie van de samenleving ofwel klemtoon op 
(on)zichtbare groepsverschillen in belangen en macht die samengaan met 
ongelijke verdeling van privileges, ofwel klemtoon op collectief ideeëngoed 
waarover binnen een sociaal verband een brede overeenstemming bestaat  

 Conflicttraditie en de consensustraditie beklemtonen wel beide de sterke 
impact van het sociale richting individuen (Bij Weber vertrekken we vanuit 
motivaties en intenties van individuele actoren 

2) Agency versus  structure = handelingsvermogen vs structuur: het vertrekpunt 
van samenhandelen is ofwel het persoonlijk gemotiveerde handelingsvermogen 
van individuen, ofwel de bepaling daarvan door sociale structuren of 
maatschappelijke structuurkenmerken  

3) Begrijpen versus verklaren: Bij de studie van het sociale primeert ofwel het 
begrijpen van binnenuit, ofwel het verklaren vanuit externe factoren 

4) Kwalitatief versus kwantitatief: begrijpende aanpak = kwantitatieve date, 
verklarende aanpak = kwalitatieve data 

5) Micro versus macro = het verschil in focus binnen onderzoek en theorievorming: 
ofwel kleinschalige interactie tussen individuen, ofwel de structuurkenmerken 
van samenlevingen 

6) Cultuur versus structuur: De socioloog richt zich op de structurerende kracht 
van ofwel ideeëngoed of kader van betekenisgeving, ofwel sociale structuren en 
structuurkenmerken 

 
Mentalistisch cultuurbegrip 
Dominante sociologische benadering van cultuur draagt Durkheimiaanse stempel  
Volgens durkheim omvat een collectief bewustzijn naast gedeelde opvattingen ook 
gemeenschappelijke emoties die mede zorgen voor een geordend functioneren van een 
sociaal verband. Maar dit specifieke accent viel weg door functionalisme => volle 
gewicht op gedeelde opvattingen  



 Dit zorgt voor het spreken over de cultuur van jongeren samenvalt met de 
algemene mentaliteit van alle jeugdigen  

 Daarom spreken we van een mentalistisch cultuurbegrip: cultuur is een mentaal 
iets, want het gaat om gedeelde opvattingen of gedachten 

- Het collectief bewustzijn is een sociaal feit en we onderscheiden tussen 3 grote 
soorten opvattingen (Overtuigingen, waarden en normen) 

1) Overtuigingen: de voorstellingen die zeggen hoe de wereld in elkaar zit, 
definities van de werkelijkheid of opvattingen over wat is, zowel op natuurlijke, 
sociale of individuele werkelijkheid  

- Overtuiging dat individuen autonome wezens zijn is de hoeksteen van de 
egocentrische maatschappijbeeld, dit kleurt ook in grote mate de sociale 
omgang (negatieve waardering van bvb positie vrouwen in islamitische geloof)  

2) Waarden: opvattingen over het wenselijke, over wat moet en 
nastrevenswaardig is, veronderstelt ideeën van over hoe de realiteit in elkaar zit 
(wie gelooft in een tweede leven zal het veiligstellen van het persoonlijke 
zielenheil belangrijk vinden en ernaar handelen) 

- Collectieve overtuigingen vormen mede de grondslag voor gedeelde waarden 
3) Normen: opvattingen die zeggen hoe het hoort en die de vorm van concrete 

gedragsregels en handelingsvoorschriften hebben  
- Formele en informele sociale normen 
- Vele van de gedragsregels zijn informele normen  
- Voorstelling van individu geeft aanleiding tot 2 interpretaties: homo economicus 

en moreel individualisme: dat elke mens als een quasi heilige worden 
beschouwt 

 Overtuigingen stutten waarden, en waarden worden op hun beurt 
geconcretiseerd door normen: dit is volgens de mentalistische 
cultuurbenadering de crux van iedere cultuur, de onderlinge aansluiting toont 
het bestaan van een cultuurpatroon   

 Maar er bestaat onenigheid over het vertalen van overtuiging in een waarde of 
een waarde in een norm (persoonlijk eigendom enkel overdraagbaar uit vrije wil 
-> eigendom (overtuiging) niet stelen (norm) , Maar een crimineel zal dit anders 
zien)  



 Er bestaan dus meerderheids- en minderheidsopvattingen en dus 
meerderheids- en minderheidsculturen 

- Meerderheidscultuur = dominante cultuur: het cultuurpatroon dat binnen een 
breder sociaal verband toonaangevend is  

- 2 soorten minderheidsculturen 
1) Subcultuur: geheel van collectief gedeelde opvattingen dat deels verschilt 

van de dominante cultuur 
2) Tegencultuur: geheel van collectief gedeelde opvattingen die ingaan tegen 

de dominante cultuur 
 Bij de 3 soorten culturen is er een sprake van geïnstitutionaliseerde cultuur: 

overtuigingen, waarden en normen die een bovenindividueel, voorgegeven en 
dwingend karakter bezitten 

 
Durkheim over zelfmoord: ‘Individuen hebben nood aan sterke regeling om hen tegen 
hun eigen natuur te beschermen’ 

- Bij ontstentenis van sterke normen zullen steeds meer mensen zich niet in de 
hand kunnen houden: geen voldoende zelfdwang 

- Het is de menselijke natuur die iedere mens potentieel suïcidaal maakt (Anomie, 
normloosheid) 

- Zelfmoord is een sociaal feit: sociaal voorgegeven, dwingende neiging geen 
individuele wanhoopsdaad 

- Er zijn sociale factoren die men dwingt richting zelfmoord -> structureel 
eenzame mensen plegen sneller zelfmoord 

- Egoistische, altruistische, anomische en fatalistische zelfmoord  
 

1) Egoïstische zelfmoord: De kans op zelfmoord varieert met iemands 
o Godsdienstige toebehoren: protestanten vaker zelfmoord dan katholieken; 

protestantisme is een meer individualistisch geloof 
o Gezinstoestand: ongehuwd en verweduwde individuen vaker zelfmoord, neemt 

af met het aantal kinderen (sociale isolatie en sociale integratie) 
o Politieke situatie: Meer zelfmoord in vredestijd, dan bij conflicten; meer 

eenheidsgevoel (nationalisme) 



 In deze 3 contexten 1 factor: de mate van sociale cohesie, het al dan niet 
opgenomen zijn in een hecht geïntegreerd sociaal verband 

 Bij een sociaal verband met weinig solidariteit zijn de leden meer op zichzelf 
aangewezen  

 => Egoïstische zelfmoord: het gevolg van overmatig individualisme door een te 
zwakke sociale cohesie 

 Niet enkel sociale isolatie of vereenzaming, beslissender is dat het solidaire 
samenleven een hogere zin of bestaansreden biedt: het individu vindt de zin van 
het bestaan niet in zichzelf maar door oriëntatie op anderen en de integratie in 
een collectief verband 

 
2) Altruïstische zelfmoord: Het zichzelf letterlijk verliezen in een bijzonder hecht 

geïntegreerd sociaal verband, individuele leven is dan weinig waard, alleen 
groepsleven telt 

- Individu heeft in een te hecht sociaal verband geen weerstand tegen sociale 
afwijzing  

- Sociaal verband is te zeer bestaansgrond geworden  
- In het leger zijn er hogere zelfmoordkansen 
- Bovenmatig sterke sociale cohesie  

 
3) Anomische zelfmoord: zelfdoding die samenhangt met een situatie van 

normloosheid en daaruit onderregulering van het menselijke verlangen 
o Durkheim merkt op dat in tijden van crisis of plotse welvaartsstijging, zelfmoord 

toeneemt -> uitvallen van de sociale normen die samenhangen met wat men 
legitiem kan verlangen (‘zoveel verdien ik, dus dit verlang ik’) 

- De normering zorgt voor een evenwicht tussen eigen eco positie en persoonlijke 
verlangens  

 Wanneer men plots meer of minder verdient, vergaat de balans tussen eco 
positie en persoonlijke verlangens, de vroegere begrenzing van het verlangen 
naar welstand past niet meer bij het inkomen, en er is nog geen nieuwe norm 
die aangeeft welk levensniveau nastrevenswaardig is 

 Men komt in een toestand van ontregeling of anomie die suïcidebevorderend is 



o Maar ook zien we verhoogde zelfmoordcijfers bij gescheiden mannen: ze 
hebben geen rem op hun seksuele verlangens en kunnen daarom niet zonder 
een monogaam huwelijk 

- Zonder sociale normen, geven we ons over aan de natuurlijke 
onverzadigbaarheid van de seksuele drift of hebzucht: ‘het kwaad van de 
oneindigheid’: een doelloze en dus zinloze begeerte 

 Acute normloosheid: het opeens wegvallen van regulering, maar herstelt zich na 
korte tijd (na echtscheiding al snel opnieuw de ware vinden) 

 Chronische normloosheid: een blijvende of structurele onderregulering van de 
menselijke verlangens 

 Ongebreideld nastreven van eco groei en welvaart: hierdoor valt de maat weg 
voor het onverzadigbare verlangen naar meer luxe en comfort  
 

4) Fatalistische zelfmoord: Zelfdoding waarbij het individu geen andere uitweg ziet 
(slaven)  

 
Kritiek op de zelfmoordstudie 

- Egoïstische zelfmoord en anomische zelfmoord gaan feitelijk hand in hand: 
sociale cohesie gaat samen met sterk geïnstitutionaliseerde normen  

- Algemene mens- en maatschappijbeeld: Durkheim gaat ervan uit dat mensen 
gaan grenzen kennen en dat ze niet in staat zijn zichzelf in de hand te houden 

- Gehlen: De mens is een Mängelwesen: anders dan dieren weten mensen niet 
wat wel of niet eetbaar, Het is de cultuur die moet zeggen hoe te gedragen (in 
deze positie verdien je zoveel en doe je dit of dat) 

- Durkheim: mensen houden zichzelf enkel in de hand omdat het sociaal moet: 
zelfregulering is het effect van sociaal opgelegde regulering  



Norbert Elias 

 

 Afhankelijkheidsverhouding of sociale binding: de actoren hebben elkaar nodig (De 
docent is voor zijn werk afhankelijk van studenten, en studenten afhankelijk van de 
docent voor les)  

- Docent is evenwel afhankelijk van zijn collega’s, bestuur, administratie… => hij is 
dus gevat in een specifieke configuratie aan afhankelijkheden: Sociaal verband 
ofwel een samenhangend geheel aan van sociale bindingen met een zekere 
duurzaamheid (vriendschapsgroepen, schoolklassen, gezinnen, families…)  

- Binnen afhankelijkheidsverhoudingen domineert meestal een motief, waardoor 
we 4 soorten sociale bindingen en verbanden kunnen onderscheiden 
1) Cognitieve (sociale binding) en een cognitief verband: draait rond 

kennisoverdracht (bvb. De schoolklas) 
2) Economische binding en economisch verband: het kopen van een brood bij 

de bakker 
3) Politieke binding en politiek verband: tussen burgers en politici 
4) Affectieve binding en affectief verband: tussen vrienden en geliefden en 

krijgen verder vorm in gezinnen of communes 
 
Sociologische verbeeldingskracht 
Het egocentrisch maatschappijbeeld: Daarbinnen verschijnt de samenleving als een reek 
van concentrische cirkels van anderen rondom een ik of ego, met elke cirkel groeit de 
sociale afstand en daalt de individuele betrokkenheid wat resulteert in sociale blindheid: 
het niet onderkennen van relaties of afhankelijkheden 

- De ‘ik’ is het centrum waaruit sociale relaties vertrekken 
- De dominantie van de egocentrische denkwijze verklaart de neiging om 

problemen te individualiseren of te psychologiseren 
 Dit kan ook uitmonden in victim blaming of slachtofferblamage: het slachtoffer 

krijgt de schuld en is daarom geen slachtoffer meer maar de dader, of minstens 
even verantwoordelijke 

 Sociologische verbeeldingskracht spreekt het egocentrisch denken tegen 
 
Zelfdwang en socialisatie  
In sociale situaties houden de deelnemers gewild of ongewild rekening met elkaars 
aanwezigheid, dit komt neer op een minimum aan zelfdwang 



- Wederzijdse dwang tot zelfdwang: Automobilisten houden elkaar voortdurend 
in het oog, anders gebeuren er ongelukken. Het eigen rijdgedrag wordt 
automatisch op dat van andere bestuurden afgestemd, dat vereist wederom 
een hoge mate van zelfdwang 

 Zelfdwang komt neer op drift-en affectcontrole  
 Vanwege sterk doorgedreven arbeidsdeling, die ons van velen een beetje 

afhankelijk maakt, moeten we heel wat zelfbeheersing voorleggen 
- Reflexieve zelfdwang (we onderdrukken de dwang om bij de dokter weg te 

lopen wanneer hij ons lichaam betast, maar dat kan niet want diagnose nodig) 
Automatische zelfdwang zonder zelfbesef: onszelf zonder veel nadenken in 
bedwang houden => onze persoonlijk is ingesteld op afhankelijkheid van 
anderen 

 Samenleven vereist dus zelfdwang, maar er zijn plaatsen voorzien om stoom af 
te blazen, nl in de vrijetijdssfeer (café,discotheek, sport, film) 

- Toch blijft ons ontspannen handelen ook sociaal getekend: er wordt verwacht 
dat men zich laat gaan, en niet iedere zelfdwang valt weg: men houdt rekening 
aanwezigheid van anderen op de dansvloer, zodat men niet tegen elkaar 
opbotst 

- In de vrijetijdssfeer betonen we ons in de omgang met anderen kortom geremd 
ongeremd: ‘controlled decontrolling’: De zelfcontrole wordt op een 
gecontroleerde manier versoepeld 

Clifford Geertz 

 

Interpretatief cultuurbegrip Interpretatief cultuurbegrip: cultuur van een sociaal verband is gelijk met de daarbinnen 
gegeven mogelijkheden om de werkelijkheid actief betekenis te geven en om zinvol met 
anderen te communiceren 
Geertz: Net als weber overtuigd dat de mens verstrikt zit in betekeniswebben die hij zelf 
heeft gesponnen  
 
Blumer: geen betekenissen zonder materiele voertuigen of symbolen 

 Geertz: Het cultuurbegrip verwijst naar een historisch doorgegeven patroon van 
betekenissen die zijn belichaamd in symbolen  

 Symbolische communicatie: Door betekenisdragende symbolen bemiddelde 
communicatie 

- De gebruikte symbolen hebben een talig of niet-talig karakter  



- Vb. Bij verbale communicatie presenteren de klanken de gebezigde 
betekenissen 

- Vb. Kleren hebben een niet-talig karakter: zenden betekenissen uit van 
vrouwelijkheid, jeugdigheid, modieusheid…  

 Symbolen zijn dus vaak meerzinnig: eenzelfde symbool kan meerdere 
betekenissen hebben (Meaning is in the eye of the beholder: Blumer) en is dus 
een kwestie van eigen interpretatie (interpretatiegemeenschappen) 

 Geen betekenissen zonder symbolen, maar ook geen symbolen zonder actieve 
interpretaties die deze met concrete betekenissen verbinden 

- Bij het duidingswerk maken we gebruik van codes: sociaal gedeelde conventies 
over de band tussen symbolen en betekenissen, het interpreteren van symbolen 
komt neer op decoderen  

- Binnen een interpretatiegemeenschap werken gebruikte codes tot op zekere 
hoogte als geïnstitutionaliseerd regels of normen, dus als sociaal voorgegeven, 
dwingend – Durkheim 

- Interpretatieve cultuurvisie is erop gericht de geldende codes binnen een 
interpretatiegemeenschap te achterhalen – Verstehen à la weber  

Anthony Giddens 

 

Vult Weber aan bij de eigenschappen 
van samenhandelen 

Over sociale relaties, bindingen en verbanden 
Eigenschappen van samenhandelen 

1) Zelfreferentialiteit: in een sociale verhouding verwijst elke nieuwe sociale 
handeling naar een voorgaande of toekomstige handeling (A: Hallo B: Hoe gaat 
het? A: goed met jou?) 

2) Een dynamisch tijdsgebonden proces: sociale relaties veranderen voortdurend, 
want telkens nieuwe handeling  

3) Een open, onvoorspelbaar karakter: het is normaal dat er na een vraag een 
antwoord komt, maar de actor weet niet wat de ander precies zal mededelen 

4) Participerende actoren: geen wederzijdse oriëntatie zonder een minimum aan 
bewuste of psychische betrokkenheid 

- Tijdens gesprek luisteren we, en tegelijkertijd observeren we de alter, bereiden 
voor op moeilijke antwoorden, hebben we gevoelens over de sfeer van de 
conversatie… 

 Giddens: Reflexieve monitoring van handelen: Het voortdurend succesvol sturen 
en controleren door de actor van zijn eigen activiteit 



Erving Goffman 

 

Symbolisch interactionisme 
 

Goffman’s dramaturgisch perspectief 
Turner: Role taking: louter opnemen van een geïnstitutionaliseerde rol die hoort bij een 
positie, Role Making: Het actief definiëren en vormgeven van een rol door een 
individuele positiebekleder  
 
Het sociale leven is een écht schouwtoneel waarop actoren altijd acteurs zijn die een 
bep rol aan anderen presenteren 

 Het spelen van een rol komt neer op het ensceneren van een zo geloofwaardig 
of overtuigend mogelijke voorstelling voor publiek (Een docent wil tijdens een 
college niet enkel degelijk les geven, maar ook haar studenten de indruk geven 
dat ze bezig is dat te doen) 
 Dahrendorf: de sociale rollen gaan aan de haal met de individuen die ze 
spelen, ze werken als keurslijf=> Deterministisch perspectief 

 Goffman: De individuen doen alsof ze marionetten zijn => Dramaturgisch 
perspectief 

- Mensen zijn geen passieve uitvoerder van rollen, ze gedragen zich als 
zelfbewuste strategische actoren die geloofwaardige doelstellingen proberen te 
ensceneren door gericht indrukkenbeheer of ‘impression management’ 

1) Frontstage: De plaats van een voorstelling: hierbinnen wordt het rolhandelen 
beregeld in functie van het beoogde imago 

- Vereist een hoge mate van alertheid en zelfcontrole of in Goffman’s woorden 
expressiebeheersing en dramaturgische discipline 

- Bij een echt geslaagde voorstelling wordt er zo goed geacteerd dat het publiek 
helemaal niet doorheeft en denkt iemand spontaan te zien handelen 

2) Backstage: Rollenspelers kunnen in de backstage hun dramaturgisch discipline 
laten varen 

- Het is voor het publiek afgesloten plaats, dus is er een gedragsverandering 
 
- In vele sociale situaties is het creëren van de gewenste indruk afhankelijk van 

meerdere rollenspelers = Team (Dokter die samen met enkele verpleegsters 
werkt) 



- Dramaturgisch perspectief is heel geschikt voor het bestuderen van 
dienstverlenende beroepen, waarbij indrukkenbeheer een belangrijk onderdeel 
van het beroep vormt 

- Zelfpresentatie: In het rollenspel ensceneren individuen altijd ook een beeld van 
zichzelf als een ‘personage’ met bepaalde moreel geladen eigenschappen  

  Bij het interpreteren en vormgeven van een rol komt indirect de 
positiebekleder als individu in beeld, de bekleder weet dit en wil daarom via 
indrukkenbeheer een zo goed mogelijk beeld presenteren van zichzelf 

- Dit publiek geconstrueerde zelf verschilt dus van het strikte individuele zelf  
- Wie goed wil overkomen als individu handelt doorgaans rolconform 

 Niet altijd: jongens die een mannelijk zelfbeeld willen ophouden, praten 
luidruchtig, willen het woord, poseren als tough guy 

- Waar mensen met elkaar samenhandelen, vormen ze ook altijd verwachtingen 
over elkaars individualiteit 
Vb. Manager en secretaresse hebben wederzijdse ideeën over karakter en 
persoonlijkheid, na enige tijd heeft de secretaresse goed doordachte 
verwachtingen over hoe de manager reageert bij een moeilijk te halen deadline 

 Zulke verwachtingen over iemands individualiteit = Persoonsverwachtingen 
- Persoonsverwachtingen zijn consistent en voorspelbaar (de vriendin die zich in 

grote groepen afzijdig houdt is al snel introvert) Hierdoor perken 
persoonsverwachtingen iemand handelingsmogelijkheden selectief in (als de 
vriendin zich op een feestje opeens heel open gedraagt, zal er commentaar 
komen als: ‘je gedraagt je zo anders vandaag?’) 

 



John Goldthorpe  

 

  

Objectieve en subjectieve sociale ongelijkheid 
- Objectieve maatschappelijke ongelijkheid: De sociaal ongelijke verdeling van 

schaarse en algemeen hooggewaardeerde zaken als inkomen of vermogenstitels 
(eco kapitaal), diploma’s (onderwijs kapitaal) en macht (organisatiegebonden 
beslissingskapitaal) 

 Zie Klassenmodel Bourdieu  
 Bij de OSO hoort het beeld van de sociale ladder, men wil hogerop komen en 

niet lager = Sociale mobiliteit  
1) Intragenerationele mobiliteit: individuele levensloop bekijken 
2) Intergenerationele mobiliteit: Inkomen,diploma en eventueel macht 

vergelijken met de ouders of gelijkaardige 
- Voortdurende concurrentiestrijd om meer inkomen, macht en opleidingsniveau 
- Mensen organiseren zich collectief, bv vakbonden, omdat ze samen met 

anderen sterker staan om meer inkomen of zeggenschap af te dwingen 
 Wie 1 of meer van deze begeerde zaken kan claimen, zal meestal ook toegang 

hebben tot enig sociaal aanzien (een goed draaiend bedrijf heeft een beter 
imago dan een slecht boerende onderneming)  

 
Subjectieve sociale ongelijkheid: de ongelijke waardering en behandeling van individuen 
of algemener, sociale actoren  

- Wie veel sociaal aanzien geniet, staat hoog op de status- of prestigeladder  
Sociale ladder 

- Omdat hooggewaardeerde zaken niet gelijk verdeeld zijn, zal wie er meer van 
bezit ook meer sociaal aanzien hebben 

 Obj en subj ongelijkheid gaan vaak hand in hand 

 Sociaal aanzien is een opzichzelfstaand fenomeen dat niet te herleiden valt tot 
macht, eco kap of diploma’s  
1) Sociale prestige hangt per definitie samen met het tonen van achting, dus 

sterk waardegeladen (De CEO van een groot bedrijf die zijn macht misbruikt 
kan misschien wel veel angst inboezemen maar zal niet veel aanzien 
hebben, Drugsbaron mag zwemmen in het geld, maar zal niet hoog staan op 
de prestigeladder) 



2) Nog andere waardegeladen criteria spelen zoals sociale afkomst, geslacht en 
etnische achtergrond 

 De Subj soc ong is dus meerdimensionaal, wat kan leiden tot 
statusincongruentie: het innemen van uiteenlopende posities binnen de 
verschillende hiërarchische dimensies die sociaal aanzien definiëren, dat kan 
dan weer leiden tot statusonzekerheid bij bv mensen van lage komaf die het 
financieel gemaakt hebben 

De hedendaagse klassenmaatschappij 
Objectieve maatschappelijke ongelijkheid: de objectieve sociale ongelijkheid in een 
nationale of regionale samenleving  

- In modern-westerse samenleving: Obj maat ong hangt sterk samen met 
beroepsposities: Inkomen, diploma en macht zijn nauw verweven met elkaar => 
Wie hoog staat aan maatschappelijke ladder, heeft hoog inkomen, is hoog 
opgeleid en heeft uitgebreide beslissingsmacht 

- Groep van sociale posities die binnen de objectieve dimensie van sociale 
ongelijkheid op eenzelfde hoogte zitten = sociale laag of sociaal stratum 

- Sociale stratificatie: de opdeling van een maatschappij vanuit obj soc ong in 
ongelijke lagen  

- Klasse (algemene zin) : Sociaal stratum van onderling vergelijkbare 
beroepsposities en klassenpositie (algemene zin) is een beroepspositie binnen 
een bepaalde klasse  

 Bepalen van gelijksoortige beroepen obv eco bezit, scholingsgraad, 
organisatiegebonden macht en individuele beroepen obv inkomen, diploma en 
beslissingskapitaal  

 Klassenongelijkheid of -stratificatie  
 
John Goldthorpe: Schema voor klassenindelingen 

- We nemen beroepen samen waarvan de beoefenaren min of meer gelijke 
markt- en werksituaties delen 

- Marktsituatie: 1) De bron en hoogte van inkomen 2) De mate van economische 
zekerheid 3) De mogelijkheden tot verbetering van de economische positie  

- Werksituatie: 1) de gemiddelde positie van een beroepscategorie binnen 
organisatieverbanden 2) De mate van autonomie bij de uitoefening van taken 



 
Kritiek:  

1) Historisch relativiteit van elk klassenmodel: technische evoluties specifiek 
digitalisering heeft routinewerk sterk verandert: men moet bijna niet meer 
nadenken, van taakautonomie is nog nauwelijks sprake 

 De-skilling: bij de gedeeltelijke of volledige automatisering van taken verlagen of 
verdwijnen de bijhorende competenties en skills  

2) Goldthorpe zwijgt over economisch kapitaal die niet voortvloeien uit een 
professioneel verworven inkomen 

3) Wat is de klassenpositie van parttimers en niet beroepsactieve individuen? 
Waar plaatsen we de gepensioneerden? 

 Sommige sociologen hebben het dan over een onderlaag van structureel 
overheidsafhankelijke individuen en gezinnen  

4) Het bestaan van ‘typische vrouwelijke’ beroepen als secretaresse of 
verpleegster 

- Ook de etnische factor is behoorlijk krachtig: ‘gekleurde’ beroepen 
 Wijst op een geslachts- en etnische stratificatie  
5) Mensen leven vaak samen in huishoudens met 1 of twee kostwinners, hun 

levensstijl en – kansen hangen af van de globale gezinssituatie  
 Klasse (specifieke zin): Relatief duurzaam stratum van huishoudens die 

vergelijkbaar zijn vanuit het oogpunt van de obj soc ong, en van klassenpositie 
(specifieke zin) als de positie van een leefeenheid binnen een bep klasse 
 

 

Niklas Luhmann Functionalist  construeren van een universele theorie waarin 'al het sociale' kon worden behandeld en 
beschreven. 
Globalisering, of leven in de wereldsamenleving 

- In een traditioneel sociaal verband geldt: ‘zo hebben we het altijd al gedaan’, 
dus doen wet vandaag en morgen zo’  In moderne samenleving domineert de 
nieuwsgierigheid naar andere mogelijkheden  

- Een moderne maatschappij is een samenleving in verandering en ziet er daarom 
morgen deels anders uit dan gisteren, ‘de moderniteitskenmerken van vandaag 



 

zijn niet die van gisteren en ook niet die van morgen, en precies daarin ligt hun 
moderniteit 

- 1 nieuw structuurkenmerk: Toenemende globalisering van sociale relaties en 
verbanden, en vooral van functiesystemen of netwerken als de economie, de 
wetenschap of de massamedia 



Manuel Castells 

 

 Globalisering, of leven in de wereldsamenleving 
- Globalisering wettigt de notie van wereldmaatschappij, maar verplicht ook om 

tot een algemene herziening te komen van het verband tussen territorialiteit en 
sociabiliteit 

- Ruimte van plaatsen: geheel van gescheiden geografische plaatsen of territoria 
waarbinnen mensen met elkaar omgaan obv fysieke copresentie (voetpaden, 
cafés, woonkamers, collegezalen, kantoren…) Een stad is een goed voorbeeld 
van een ruimte van op elkaar betrokken maar tevens gescheiden plaatsen 
(space of places)  

- Met het proces van globalisering is niet alleen belang van indirect communicatie 
toegenomen via bv internet of gsm, dankzij digitale ICT-evolutie is het mogelijk 
om productie van uitlopende auto-onderdelen op verschillende continenten op 
elkaar af te stemmen, zodat ze gelijktijdig aankomen op gewenste locatie om te 
assembleren 

 Dat vereist continue en vooral gelijktijdige verplaatsingen van de diverse 
componenten tussen uiteenlopende plaatsen   = Ruimte van stromen (space of 
flows)  
Vb. de belangrijkste globale ruimte van eco stromen is de wereldmarkt van 
financiële transacties  

- De crux van de huidige financiële wereldmarkt bestaat uit 3 dingen 
1) Het is een hypersensibel mondiaal netwerk van transacties  
2) Samengaan van globalisering en neoliberale deregulering zorgde voor een 

hiërarchische ontkoppeling van financiële en reële economie  
3) Niemand controleert de financiële wereldeconomie, maar alles en iedereen 

voelt wel de uitwerking ervan  
 

Karl Marx Grondlegger van de 
conflictsociologische benadering: focust 
op gespannen relaties tussen sociale 

Marx’ materialistische maatschappijvisie 
- Modern kapitalisme, versie Marx: productief maken van geld door koopwaren 

te fabriceren en die vervolgens op de markt voor geld te ruilen (G-W-G’)  



 

groepen wier belangen aan macht sterk 
uiteenlopen 

 Werkgevers willen zo laag 
mogelijke lonen, werknemers 
niet  

 Klassenstrijd is onvermijdelijk  
 
 

 

1) Het geld (G) wordt geïnvesteerd in grondstoffen, machines, arbeid om de waren 
(W) te fabriceren. De aanmaak gebeurt met een oog op meerwaarde (G’) en 
gaan ze op zoek naar afzetmarkten waar die meerwaarde te halen valt 

- Het maakt dus geld productief door uitbuiting van arbeid en de fabricatie van 
koopwaren 

2) Commodificatie: de vervanging van autonoom gemaakt dingen of activiteiten 
door koopwaren 

3) Kapitalisme is synoniem voor markteconomie 
- Bij eco crisis neemt de onderlinge concurrentie en daarmee ook de uitbuiting 

toe, de klassenstrijd intensifieert, meer bedrijven worden overgenomen; bij 
herhaalde crisissen verpaupert de arbeidersklasse en is er een toenemende 
kapitaalconcentratie via overnames  

 Marx dacht dat dit uiteindelijk voor een opstand van de arbeidersklasse zou 
zorgen die het kapitalistische systeem omver zouden werpen, maar vanaf de 
19de eeuw konden de arbeiders met succes wettelijke maatregelen ter 
bescherming van het arbeidersbestaan afdwingen  

 Er vond geen klassenpolarisatieplaats  
 
Marx’ analyse van het kapitalisme zegt dat Iedere productiewijze een kenmerkende 
combinatie is van haar productiekrachten of productiemiddelen en productieverhouding 
of eigendomsrelaties  

- Productiekrachten: een geheel aan productiefactoren dat wordt ingezet om 
economische waarde te creëren  
In de middeleeuwse productiewijze: productiekracht beperkt tot fysieke 
arbeidskracht, grond en elementaire landbouwwerktuigen   
Het industriekapitalisme mobiliseert pak meer productiekrachten, uiteenlopend 
van grondstoffen en verkeersmiddelen via technische kennis en machines tot 
menselijke arbeid 

 Menselijke arbeid doorslaggevend, altijd arbeid nodig om bepaalde handeling 
uit te voeren 

- Productieverhoudingen bakenen sociale kader af waarbinnen de 
productiekrachten aan het werk worden gezet, relatie van boven- en 
onderschikking tussen kapitaalbezitters en arbeiders binnen bedrijven 



 Gaat om eco machtsrelaties, want productiekrachten in handen van weinig 
daarom kunnen ze anderen voor hen laten werken en uitbuiten  

 Productieverhoudingen en klassenverhoudingen vallen dus samen 
In modern kapitalisme: tegenstelling tussen productiekrachten en 
productieverhoudingen 

 Mede door de inzet van machines zijn de productiekrachten zodanig sterk 
ontwikkeld dat er enorm veel eco waarde wordt voortgebracht, tegelijk vereisen 
de kapitalistische productierelaties en streven naar meerwaarde lage lonen: 
hierdoor ontstaan er geregeld overproductiecrisissen: koopwaren vinden geen 
kopers meer  

 Hieruit valt enkel te ontkomen door het kapitalisme omver te werpen en 
vervangen door communistische productiewijze waarbij productiemiddelen 
gemeenschappelijk bezit worden  

 
Sluitstuk van marx’ maatschappijanalyse: schema van basis en bovenbouw (infra- en 
superstructuur): de klassenverhouding is de basis voor alle andere maatschappelijke 
sferen (politiek, recht of onderwijs) en determineert deze bovenbouw ook  

- De klassenrelatie werkt ook in alle ander levenssferen door, maar hoe concreet 
maken? 

 Verschil tussen de bezitters en niet-bezitters van de productiemiddelen is een 
sociaaleconomische machtsverhouding 

- De bezittende klasse heeft meer zeggenschap binnen de eco sfeer  
- Kapitaal kan ook zijn eco macht in andere domeinen inzetten, bv om politieke 

maatregelen af te dwingen, politici omkopen 
- Bezittende klasse is ook instaat welvaart en werkgelegenheid te creëren, de 

staat is dus afhankelijk van het kapitaal (‘wat goed is voor de economie, is goed 
voor het land’) daarom neemt de staat economiebevorderende maatregelen 
(onderwijs aangepast aan arbeidsmarkt, innovatief onderzoek) => dit is volgens 
Marx een bevoordeling van de kapitalistische klasse   

 
Marx wordt verwijt in zijn denkwijze voor economisme of economisch reductionisme: 
herleiding van alle maatschappelijke kwesties naar economische kwesties 



 Minder waardegeladen geformuleerd kunnen we spreken over materialistische 
maatschappijvisie die in het verlengde ligt van Marx’ antropologie: de mens is 
een arbeidend wezen en schept zijn eigen materiële omgeving 

 
Sociale orde, versie Marx: is synoniem voor zowel klassenorde als klassenconflict  

 De ondernemer is de machtige partij en kan zijn visie en beslissingen opleggen 
(bevelen aan arbeiders, beloning aan arbeiders,…) De ondernemer heeft dus 
steeds een stok achter de deur, aangezien hij werknemers kan ontslaan 

 Anderzijds verzetten arbeiders zich daar ook tegen (stakingen of andere 
actievormen breken ze momentaan de macht van de kapitalist)  

 Gevolg van deze klassenstrijd is een sociaal conflict, dat echter zit ingebakken in 
klassenorde (werknemer drukt hoger werkritme door = klassenorde, na een 
tijdje vinden de werknemers de druk niet meer haalbaar en komt een staking = 
klassenconflict 

 
De conflictsociologische traditie 
1950 – Koude oorlog 

 Wie in het Westen met Marx’ werk flirtte , dreigde al snel ‘een vriend van het 
communistische Rusland’ gebrandmerkt te worden 

- In de VS domineerde het durkheimiaans getinte functionalisme  
 
Conflictsociologie: de studie van sociale ongelijkheid of het bestaan van groeperingen 
die in een duurzame relatie van onder- en bovenschikking staan en daarom uitlopende 
belangen hebben, wat voor conflicten zorgt  

- 5 uitgangspunten voor conflictsociologisch eigenstandig referentiekader 
1) De bestaande obj en sub ong in algemene termen verklaren en niet enkel 

empirisch beschrijven  
2) Elke ietwat duurzame sociale ong heeft winnaars en verliezers  

- Dit verschilt is de basis van belangenconflicten  
3) Men bestudeerd niet enkel economisch getinte relaties van onder -en 

bovenschikking (Marx), maar verruimd tot alle mogelijke 
hooggewaardeerde goederen wier ongelijke distributie conflictgeladen is  

4) Conflicten zijn geen uitzondering meer eerder de regel in het sociale leven 



5) Het voortbestaan van sociale ongelijkheid kan niet zonder relatief stabiele 
machtsverhoudingen of dixit Weber: zonder heerschappij  

 
De conflictsociologie hanteert een visie op macht die aansluit bij Weber: Macht is de 
mogelijkheid om binnen een sociale betrekking de eigen wil door te zetten, tegen 
weerstand in, onverschillig waarop deze mogelijkheid op berust 

- Telkens wordt er een specifieke machtsbron gebruikt dat is de basis voor het 
vermogen om macht uit te oefenen (kennis, dwang, geld, liefde,…)  

- Sociale orde, versie conflictsociologie: het bestaan van een enigszins stabiele 
machtsverhouding waarbinnen de machtigere partij haar wil aan een of 
meerdere oplegt 

- Als de machtsbetrekking duurzaam is, zal die ook voorspelbaar zijn binnen het 
samenhandelen  

- Wederzijdse verwachtingen: de bovengeschikte rekent op gehoorzaamheid, de 
ondergeschikte verwacht orders van de machthebber MAAR ondergeschikte kan 
ook tegenwerken of verzet plegen  

 De conflictsociologie wil nagaan waarom mensen zich eerder gehoorzaam 
gedragen dan wel een conflict te riskeren  

- 2 beweeggronden 
1) De kans op conflict wordt groter wanneer de ondergeschikte partij over een 

minimum aan tegenmacht beschikt (werknemers verenigen tijdens staking) 
2) De kans op conflict tussen de machtigere en minder machtige verkleint bij 

de transformatie van macht in gezag (dixit Weber- legitieme macht) 
- Mensen gehoorzamen vaak aan een wilsuiting omdat ze komt van de kant van 

een actor die juridisch het recht heeft om te iets te zeggen (Stop! Agent) 
3 soorten gezag 

1) Legaal gezag: hun autoriteit berust op formeel vastgelegde regels en procedures  
- Ze zijn vastgesteld aan de juridische reikwijdte van hun bevoegdheid  
- Vooraf bepaalde regels of procedures geven de actor het recht om legitiem 

orders uit te delen, maar hierdoor ligt hun macht ook aan banden  
- Domineert binnen de moderne maatschappij  
2) Traditioneel gezag: berust op het toekennen van legitieme macht aan een of 

meer individuen door een onaantastbaar geachte traditie  



- In voormoderne maatschappij dominant 
- Koningschap en positie van de paus binnen de kerk 
3) Charismatisch gezag: autoriteit als gevolg van hun individuele uitstraling 

 
 De conflictsociologische traditie continueert een aantal basisprincipes van Marx 

en verrijkt die met inzichten van Weber 
Vb. Dahrendorf (ook 1 van de grondleggers van conflictsociologie) onderschrijft 
Marx’ stelling dat conflicten niet weg te denken zijn uit een samenleving, dat ze 
vaak opkomen uit een structurele breuklijn, maar kritiseert Marx’ strikt 
economische invulling van de klassentegenstellingen. Marx trekt 2 dingen 
samen die beter gescheiden kunnen blijven: Eigendom in juridische zin en 
controle van productiemiddelen, dit komt steeds minder voor (aandeelhouders 
hebben eigendom maar de manager controleert de productiemiddelen) 

- Marx: Macht en gezag laten zich tot het aandeel aan dienstdoende eigendom 
herleiden  Dahrendorf: Macht en gezag zijn onherleidbare factoren 

 De klassentegenstelling onderscheidt hen die met gezag bekleed zijn van de 
gezagslozen. De heersende klasse zijn allen die binnen gezagsrelaties het voor 
het zeggen hebben: Vooral in economische en politieke sfeer bestaan 
gezagsrelaties  

 Klassenverhouding, versie Dahrendorf: het verschil tussen de bekleders en niet-
bekleders van gezagsposities in economie en politiek 

 
Cultuur als ideologie 

Zij die zich bovenaan de sociale ladder bevinden zullen hun hoge positie en 
persoonlijke voorrechten proberen te rechtvaardigen obv hen welgevallige 
opvatting. wanneer zit dit breed kunnen verspreiden , creëert dat een sociaal 
draagvlak voor hun voorrechten 

 Dan gaan de minder fortuinlijken geloven dat de positie van de meer 
fortuinlijken legitiem is 

- Maar dit lukt niet meteen met ideeën die een ware afspiegeling geven van 
maatschappij 

 Opvattingen die dus de bestaande sociale ongelijkheid goedpraten, zijn onjuiste 
ideeën  



 Ideologie: een geheel van onware ideeën dat een of meer vormen van sociale 
ongelijkheid goedpraat  
Vb. Meritocratie: de hoogste sociale posities gaan naar degenen die ervoor 
hebben gepresteerd, vallen hen toe omwille van hun merites (verdiensten) 

- Marx zegt dat onware opvattingen bewust worden aangemaakt en verspreid, 
want als de kapitaalbezittende klasse ook de dominante klasse is, vertaald zich 
dat in een heersende positie binnen de bovenbouw en culturele sfeer: De 
ideeën van de heersende klasse zijn in elk tijdperk de heersende ideeën  

- Er zijn 2 instrumenten ter beschikking om de onware ideeën uit te bouwen 
1) Men kan direct of indirect ideeënproducenten financieren die haar 

welgevallige voorstellingen voortbrengen (door kapitaalbezitters 
gefinancierde denktanks die bv pleiten voor afbouw klimaatwet) 

2) Men kan ook kranten, radio, tv financieren met het oog op een brede 
impact van de ideeën die zij voorstaan 

 Wie over de middelen tot materiële productie beschikt, beschikt ook over de 
middelen tot geestelijke productie 

- Antonio Gramsci: Hegemonie als gedeeltelijk alternatief voor ideologie  
 Geslaagde hegemonie creëert common sense 
- De creatie van vanzelfsprekendheden komt tot stand door ideeën dominant te 

maken via een breed vertakt net werk van kanalen 
Vb. Onderwijs: men leert de gedachte van het kapitalisme 

- Iets wordt vanzelfsprekend als het continue herhaalt wordt en nog sterker als 
het door verschillende media verspreid wordt  

- Hegemonie en ideologie verschillen op 2 dingen 
1) De nadruk op het onware verdwijnt, hegemoniale opvattingen zijn niet 

perse leugens, ze kunnen half waar zijn en aansluiten bij al bestaande 
ideeën 

- Je maakt een ideologie vanzelfsprekend door verder te bouwen op een 
vanzelfsprekendheid  
2) Vakbonden of socialistische partijen kunnen ook tot zekere hoogte 

tegenhegemonie of situatie van alternatieve culturele macht met contra-
evidenties creëren  



- Politieke hegemonie : het dominant maken van opvattingen met het oog op 
politieke macht 

 
Kritiek:  

1) Het achterliggende idee bij zowel ideologie als hegemonie van manipulatie: het 
is weinig waarschijnlijk dat een kleine elite haar ideeën weet op te dringen aan 
een brede massa  

Robert King Merton 

 

Functionalisme 
 

Goede bedoelingen en hun onbedoelde gevolgen 
Een overheid weet nooit precies hoe de actoren die zij op het oog heeft op de genomen 
maatregelen zullen reageren 

 Onbedoelde gevolgen: ze produceren uitkomsten die anders uitvallen dan werd 
bedoeld door de handelende actor 

 Soms produceren overheidsinterventies exact het tegenovergestelde dat werd 
beoogd: Perverse effecten 
Vb. Toegangskansen voor de lagere sociale groepen verbeteren door de 
individuele kost te verlagen, maar het was vooral de middenklasse die ervan 
profiteerde 

 Mattheüseffect, ‘aan hem die heeft, zal gegeven worden’ 
Extra vb. beroemde wetenschappers genieten meer geloofwaardigheid dan 
onbekende, ook al ligt het niveau van hun werk even hoog, de bekende zal dus 
sneller gepubliceerd worden en credits krijgen voor zijn werk  

Paradox van de sociologische verbeeldingskracht: men kan leren afhankelijkheden en 
hun effecten te doorgronden, maar men verkrijgt tegelijkertijd een verhoogd bewustzijn 
van de weerbarstigheid van het sociale, wat de eventuele sociale veranderingszin 
tempert 

 Men heeft het vermogen om persoonlijke moeilijkheden als sociale problemen 
te duiden, maar beseft dat hun aanpak wellicht onbedoelde gevolgen uitlokt 

Onbedoelde gevolgen zijn er in veelvoud  
- Self-denying prophecy: een aanvankelijk correct voorspelling zorgt onbedoeld 

voor een handelen dat de voorspelling tenietdoet 
Vb. VDAB concludeert dat er binnen 5 jaar tekort aan ict is => 1 of meerdere 
studenten ziet dat een ict-studie een goede toekomstinvestering is, alleen zijn 



dat er niet enkele maar heel veel => heel veel studeren af in die richting en gat is 
al snel opgevuld => meer werkloosheid of een slecht betaalde job  

- William Thomas: Thomas-theorema: wanneer mensen situaties als reëel 
definiëren, heeft dit reële gevolgen  

 Wanneer men afziet van het waarheidsgehalte van een situatiedefinitie en een 
objectief gebrekkige situatiedefinitie voor waar houdt, handelen we ernaar en 
heeft dit reële consequenties 
Vb. Zwarte woensdag: gerucht had zich verspreid dat de banken de klanten niet 
meer zouden kunnen terugbetalen (feitelijk klopte dit niet) => alle klanten 
gingen hun geld opeisen => hierdoor kwamen de banken pas écht in 
moeilijkheden en crashte wall street  

 Selffulfilling prophecy: een aanvankelijk onware situatiedefinitie resulteert 
onbedoeld in handelen dat de onware voorstelling van zaken  

- Stereotypen: geschematiseerde collectieve voorstelling van een sociale 
groepering en haar leden (‘de boer’ ‘de student’…)  

- Handelen op basis van een vooroordeel kan leiden tot het effectief waarmaken 
van dat vooroordeel  
Vb. Leraar gaat ervan uit dat de zwarte leerlingen niet al te slim zijn en weinig 
interesse hebben, hierdoor zal hij hen minder aandacht geven => de meest 
zwarte leerlingen haken af waarop de leraar besluit dat zijn inschattingen 
correct waren 

- Selffulfilling prophecy kan stoelen op een toekomstige mogelijkheid die voor 
waar of zeer waarschijnlijk wordt gehouden 
Vb. Student met stress vd examens zal meer piekeren dan studeren en 
uiteindelijk ook buizen: ongegronde angst wordt legitieme angst  
Vb. Lied X zal een nieuwe zomerhit worden, dit is onbewijsbaar, maar als media 
dit uitgebreid gaat beschouwen als een juiste vaststelling, zal lied x zijn verkoop 
idd de hoogte in schieten (meesleureffect; ook veel te zien bij modespotters) 

- Dit effect speelt sterker wanneer het van geloofwaardige voorspellers komt 
(Kunstenares wordt snel bekend omdat enkele bekende verzamelaars zeggen 
dat ze op het punt staat om door te breken)  

 Niet de inhoud van de voorspelling maar het sociaal aanzien geeft de doorslag 



 Sociale geloofscirkel: de onbewijsbare definitie van een toekomstige situatie is 
geloofwaardig omdat ze van geloofwaardige voorspellers komt, en zal daarom 
ook uitkomen, waardoor de geloofwaardigheid vd voorspellers weer toeneemt 

 
Sociologie en theorie 
Glaser en Strauss: Grounded theory, het inductief ontwikkelen van begrippen en 
conceptuele uitspraken vanuit concreet onderzoek 
Merton: Middle-range theory: een empirisch toetsbaar geheel van abstracte concepten 
en uitspraken dat zich situeert tussen de empirische beschrijving en een alomvattende 
theorie 
Grand theory: een theorie die het sociale in 1 theorie kan uitleggen 

- Luhmann: het zijn theorieën met universalistische aanspraken 
- Het is een totaaltheorie  
- Start uit grondslagenonderzoek: ‘Wat is een maatschappij’ ‘Wat is een sociale 

verhouding’ (beginselen)  
 Theoretisch pluralisme: het gegeven van uiteenlopende referentiekaders binnen 

de sociologie  
 Theoretisch referentiekader: globale visie op de basiselementen van het sociale 

en hoe die moeten worden bestudeerd 
 
Mertons functionalisme 

- Parsons: Het verinnerlijken van geïnstitutionaliseerde verwachtingen of rollen 
heeft een positief effect op de werking van sociale systemen 
1) Iedere maatschappij moet voor haar geordende functioneren in bepaalde 

opgaven voorzien, sociale systemen hebben behoefte aan orde, dat 
samenhandelen gestructureerd verloopt = functionele vereisten  

2) Functionele differentiatie= 1 gespecialiseerde sfeer per functionele vereiste  
 Iedere sfeer heet een positief gevolg voor de maatschappelijke orde = functie  

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

- Algemene maatschappelijke opgaven en daarop geënte functiesystemen: 
handhaven van normen (het rechtssysteem), het nemen van collectief bindende 



beslissingen (de politiek), productie van goederen en diensten (De economie) en 
aanmaken van ware uitspraken en inzichten (de wetenschap) 

 
De belangrijkste functionalist naast Parsons was Merton  

- Werk: Manifest and latent functions. Toward the codification of functional 
analysis in sociology’  

 Redeneren in functies al te vinden in Durkheims werk  
- Mertons pleidooi voor pro functionele analyse  

1) Een sociaal verschijnsel kan functioneel of disfunctioneel zijn, daarbij 
gebruikt hij een losse definitie van een functie 

- Een functie is het positieve gevolg van een sociaal fenomeen, in brede zin, voor 
een ander sociaal verschijnsel of sociaal verband 

- Een disfunctie is het negatieve gevolg van een sociaal fenomeen, in brede zin, 
voor een ander sociaal verschijnsel of sociaal verband 
2) Het positieve of negatieve gevolg is wel of niet bedoeld door de betrokken 

actoren  
 Bij een gewild gevolg = manifeste (dis)functie 
 Bij een onbedoeld gevolg= latente (dis)functie  

Vb. Reproductie van de sociale ongelijkheid binnen het onderwijs: het wil 1: 
jongeren kennis bijbrengen en klaarmaken vd arbeidsmarkt (manifeste functie), 
maar geeft kinderen uit hogere strata een voordeel omdat hun primaire habitus 
betere aansluit bij het gegeven onderwijs (latente disfunctie) 

- Eenzelfde fenomeen kan zowel functioneel als disfunctioneel zijn  
- Ook niet-functionele gevolgen  
- Nettobalans van het geheel van gevolgen: totaal van manifeste en latente 

functies of disfuncties 
 Hoe moeten we het onderwijsbestel beoordelen dat goed scoort op het ene en 

slecht op het andere? = hangt af van de gebruikte normatieve criteria 
 De nettobalans is positief voor wie het ene belangrijker vindt (performantie v 

onderwijs) dan het andere en omgekeerd 
 De bepaling van manifeste of latente (dis)functies veronderstelt dus altijd 

specifieke sociale referentiepunten van waaruit wordt geobserveerd 
(selectiviteit van ieder referentiepunt) 



Mertons herformulering van het anomiebegrip  
Durkheim heef al snel het anomiebegrip laten vallen, en is toentertijd op een 
sociologische zolder terecht gekomen, in 1950 revived Merton het begrip, maar 
herformuleert het wel heel sterk 

 Anomie versie Merton: wanneer de geïnstitutionaliseerde normen die de 
mogelijke middelen voor het bereiken van een doel reguleren, aan impact 
inboeten en een louter doelrationele logica van efficiëntie de overhand krijgt 

 De technisch meest efficiënte procedure, of ze nu wel of niet legitiem is, wordt 
steeds meer verkozen boven het institutioneel voorgeschreven handelen  

 Als dit proces zich doorzet wordt de samenleving instabiel en krijgen we anomie 
of normloosheid  

 
Bij Durkheim komt de visie op anomie neer op het wegvallen van de normen die de 
menselijke natuur en daarin besloten verlangens reguleren -> Individu komt in toestand 
van normloosheid (het kwaad van de oneindigheid, doelloosheid) 
 
Bij Merton slaat de normloosheid ENKEL op de ingezette middelen bij het nastreven van 
een waarde dus op een de-institutionalisering van de middelen  

- Van doelloosheid is er dus geen sprake: het anomisch individu probeert zo 
efficiënt mogelijk een doel te bereiken 

 
Merton is vooral geïnteresseerd in het bestaan van anomie in de Amerikaanse 
samenleving 

- In de VS is er een dominante vorm v financieel succes, nl monetair succes ofwel 
veel geld verdienen = geïnstitutionaliseerde waarde  

- Hiervoor zijn er 2 acceptabele middelen: 1) Goed in onderwijs doen, hard 
werken en carrière maken (legitieme weg), maar niet iedereen volgt deze weg = 
anomietypologie  

- We kunnen via Mertons benadering 5 verschillende typisch van anomie 
onderscheiden  
1) Conformisme: men beweegt zich binnen de cultureel afgebakende lijnen, de 

succeswaarde en normen werden verinnerlijkt  



2) Innovatie: Door de grote maatschappelijke druk handelen sommige ook 
innovatief, men heeft het doel eigen gemaakt zonder de institutionele 
normen te internaliseren  

- Dit individu zal – dixit Weber, zo doelrationeel mogelijk financieel succes 
najagen 

- Illegale handelingen (belastingontduiking, witwas, afpersing) gebruiken 
- Men handelt dus niet enkel normloos maar ook normdoorbrekend = 

deviantie (normafwijkend gedrag)  
- Men bewandelt een andere weg om hetzelfde dominante doel binnen de 

Amerikaanse cultuur te bereiken  (je moet ‘innovatief’ zijn om nieuwe 
wegen te bedenken tot succes) 

3) Ritualisme: De sociale ritualist streeft niet langer rijkdom na, maar blijft 
zonder grote ambities met mate presteren  

- Hoewel men ‘het te moeten maken’ op financieel vlak verwerpt, volgt men 
haast dwangmatig de institutionele normen volgen  

- ‘ik ben tevreden met wat ik heb’ ‘mik niet te hoog of je zal ontgoocheld 
worden) 

- Iemand die zich aan de regels houdt en doet wat moet gedaan worden 
heeft geen doel voor ogen -> herhalen zonder verandering 

4) Terugtrekking: Men heeft geprobeerd er iets van te maken, maar hij faalde 
en keert zich daarom van de dominante cultuur af 

- De marginaal, de dronkaard, de drugsverslaafde 
- Liever lui dan moe, geven niets om de regels of het doel 
5) Rebellie: men verwerpt het dominante cultuurpatroon en (anders dan bij de 

terugtrekker) formuleert de rebel alternatieve waarde of doelen en nieuwe, 
legitiem geachte middelen om die te bereiken 

- De hippie cultuur 
Conformisme = Bovenste treden van de sociale ladder  
Innovatie = karakterisitiek voor het hoogste stratum van de arbeidersklasse 
Ritualisme = middenklasse 
Terugtrekking = lage lage klasse  
Rebellie = de sociale groep die hun ambitie ziet gedwarsboomd worden door 
maatschappelijk stratificatie  



 
Kanttekening 

- Anomische individuen behoren dus eerder tot een sub- dan tot een 
tegencultuur, ze zijn deels wel en deels niet geïntegreerd met de dominante 
cultuur  

 Culturele integratie: de mate waarin individuen of groeperingen de dominante 
cultuur onderschrijven, dus geïnternaliseerd hebben  

- Bij de anomische vernieuwer = waarde-integratie, want de waarde werd als 
wenselijk geïnternaliseerd  

- Bij de ritualist = normatieve integratie, want de normen werden verinnerlijkt 
maar niet de waarde  

- Overtuigingsintegratie: een of meer geïnstitutionaliseerde overtuigingen zijn 
verinnerlijkt en motiveren het individuele handelen 

 



C wright Mills 

 

Conflictsocioloog 
  

Sociologische verbeeldingskracht 
- Kennismaken met de sociologie is de egocentrische bril gaandeweg leren 

afzetten en zien dat onze individuele levens ook door sociale bindingen met 
volstrekt onbekenden worden beïnvloed  

 Decentrering: het sociale is niet langer een reeks concretische cirkels met ‘mij’ 
in het centrum  

 Sociologische verbeeldingskracht komt ervoor in de plaats, in brede zin = het 
vermogen om zichzelf te observeren als een knooppunt van én in menigvuldige 
sociale bindingen, verbanden of netwerken die het eigen denken mede 
vormgeven 

 Sociologische verbeeldingskracht, in specifieke zin = het vermogen om 
persoonlijke problemen met sociale feiten of verandering te verbinden 

- Zo is een sociaal geduid probleem niet langer een individuele aangelegenheid 
maar een gedeelde situatie 

- Zorgt voor een ander perspectief op de mogelijke oorzaken  
De dominantie van de egocentrische denkwijze verklaar de algemene neiging om 
problemen te individualiseren, ook al is het effectief een structureel probleem  

 Sociologische verbeeldingskracht weerspreekt het dominante egocentrische 
maatschappijbeeld (victim blaming, slachtofferblamage)  

Talcott Parsons 

 

Functionalisme  
- Grondlegger van de 

systeembenadering of de 
systeemtheoretische visie 

- Doordrongen door 
durkheimiaanse opvattingen 
over sociale feiten en sociale 
orde 

- Durkheim en Parsons willen de 
rol van een integrerend 
collectief bewustzijn of 
gedeelde opvattingen 
benadrukken 

Sociale systeemtheorie, versie parsons  
- Hedendaagse sociale wetenschappen  
- Bracht basisinzichtingen van Durkheim en Weber samen tot 1 enkel theoretisch 

kader 
- Probeerde de sociologie in 1 alomvattend begrippenkader te voorzien en zo 

theoretisch te unificeren, als een algemene theorie van sociale systemen 
 Niet gelukt maar verdunde versie van zijn gedachtegoed is standaardsociologie 

geworden  
 
Systeem: er zijn basiseenheden enerzijds en relaties tussen deze basiseenheden 
anderzijds  
Vb. in menselijke bloedsomloop: basiseenheden zijn bloedcellen die elkaar wederzijds 
beïnvloeden  



 Sociaal systeem, versie Parsons: de basiselementen van een sociaal systeem zijn 
positiegebonden rolhandelingen, dus door verwachtingen geleide handelingen 
van positiebekleders  

- Gestructureerd systeem: verwachtingen zorgen voor sociale orde  
- Individuen kunnen rollen staan kant-en-klaar in hun sociale omgeving 

aantreffen, en hebben een dwingend karakter:  wie de verwachtingen bij een 
bep positie niet inlost, wachten sancties  
Vb. Een student vindt haar rol niet zelf uit, maar houdt zich aan voorgegeven 
verwachtingen wanneer ze tijdens een college aandachtig luistert, of doet dat 
niet en krijgt en praat met haar buur waardoor een opmerking van de docent 
volgt 

- Rollen zijn dus sociale feiten, maar Parsons gebruikt geïnstitutionaliseerde rollen  
 Institutionalisering is het ingeburgerd raken van collectieve, voorgegeven en 

dwingende denkwijzen of handelingswijzen 
- Geïnstitutionaliseerd = sociaal verfeitelijkt 
- Sterke nadruk op socialisatie: individuen kunnen zich immers alleen maar 

houden aan een geïnstitutionaliseerde rol indien hun de kennis daarvan via 
socialisatie wordt doorgegeven: geïnstitutionaliseerde manieren van handelen 
en denken moeten worden bijgebracht middels socialisatieprocessen  

- Wie zich een rol heeft eigen gemaakt, zal quasi automatisch handelen conform 
verwachtingen  

‘geen geordend samenleven zonder verplichtende opvattingen’ – Durkheim 
Parsons: de activiteiten van bv een koper en verkoper zijn echter ook 
georiënteerd op meer algemene waarden of definities van het sociaal 
wenselijke en onwenselijke -> Ze spelen beide een rol, rol van koper en 
verkoper, maar streven tegelijk hun eigen belang na ->  de koper wil een 
optimale prijs-kwal verhouding, de verkoper wil dat de client een effectieve 
koper wordt 

- Binnen een economische binding is dit soort houding toegelaten, maar is not 
done in een affectieve binding want daar is de wij-oriëntatie de regel  

 Parsons: binnen sociale systemen zijn de rollen altijd verbonden met een of 
meer achterliggend geïnstitutionaliseerde waarden die de betrokken actoren 
delen  



 Rollen zijn dus waardegeladen, en omdat individuen rolconform handelen, 
getuigt hun handelen ook van een onderlinge waardeconsensus: ze handelen 
solidair  

- Niet alleen een collectief bewustzijn dat voor sociale cohesie of integratie zorgt 
 Binnen verschillende sociale systemen zijn er andere algemene waarden die de 

toon zetten via concrete rollen die vasthangen aan sociale posities (de 
economie, het thuisverband…)  

Mertons functionalisme 
- Parsons: Het verinnerlijken van geïnstitutionaliseerde verwachtingen of rollen 

heeft een positief effect op de werking van sociale systemen 
1) Iedere maatschappij moet voor haar geordende functioneren in bepaalde 

opgaven voorzien, sociale systemen hebben behoefte aan orde, dat 
samenhandelen gestructureerd verloopt = functionele vereisten  

2) Functionele differentiatie= 1 gespecialiseerde sfeer per functionele vereiste  
 Iedere sfeer heet een positief gevolg voor de maatschappelijke orde = functie  
3) Functiesystemen, want iedere sfeer = sociaal systeem met aparte posities, en 

dus specifieke rolhandelingen   
- Algemene maatschappelijke opgaven en daarop geënte functiesystemen: 

handhaven van normen (het rechtssysteem), het nemen van collectief bindende 
beslissingen (de politiek), productie van goederen en diensten (De economie) en 
aanmaken van ware uitspraken en inzichten (de wetenschap) 

 
Parson’s patroonvariabelen 
Goffman: persoonsverwachtingen: verwachtingen over iemand zelfs of individualiteit 

 Persoonsverwachtingen zijn niet louter persoonlijke verwachtingen over 1 
iemand: integendeel,  in een sociaal verband bestaat vaak een 
minimumconsensus over de individualiteit van de verschillende leden (Jan is 
introvert, Anna een flapuit, Jos is ernstig…)  

 Parson’s patroonvariabelen: een serie van keuzes die een actor moet maken 
voor de situatie een bepaalde betekenis voor hem heeft 

- De actor moet bij het samenhandelen de situatie eerst interpreteren, pas 
daarna is een gericht handelen mogelijk (Kan ik mijn emoties tonen?, Moet ik 
serieus zijn?)  



- Sociale verwachtingen zijn verbonden met achterliggende waarden of definities 
van het sociaal wenselijke => De rol van client vraagt om een zakelijke instelling 
en emotionele zelfbeheersing 
1) De patroonvariabele affectiviteit vs. affectieve neutraliteit: een actor kan 

wel of niet emotionele impulsen tonen   
- Affectieve neutraliteit vereist zelfdwang en discipline  

2) Zelforiëntatie vs. collectieve oriëntatie:  
- Bij zelforiëntatie heeft de actor de sociale toelating om eigen doelstellingen te 

verwerkelijken (Bij de situatie van koper-verkoper is het standaard dat men zich 
zelfgeoriënteerd opstelt.  

- Bij Collectieve oriëntatie wordt er verwacht dat de positiebekleder in de eerste 
plaats rekening houdt met de waarden en belangen van sociaal verband 

- Vereist veel zelfbeheersing: men moet zich kunnen wegcijferen  
3) Particularisme vs. Universalisme: hoe een actor een relatie beoordeelt en 

navenant samenhandelt  
- Particularisme: men handelt vanuit de particuliere relatie die men met de ander 

heeft (zijn individualiteit wordt mee in rekening gebracht) 
Vb. Moeder heeft bijzonder emotionele band met zoon dus moeder past haar 
handelen aan op de persoonlijkheid van zoon 

- Universalisme: men handelt vanuit universele standaarden ‘zonder aanzien des 
persoons’  
Vb. Een leraar die het examen van een bekende verbetert, moet een sociale 
blinddoek opzetten en haar gelijk beoordelen als de rest 
4) Toewijzing vs. Verwerving: toegewezen en verworven sociale posities 

- Wanneer een rol een toewijzingsgericht samenhandelen voorschrijft, verwacht 
men dat men zekere biologische/biografische kenmerken mee laat tellen  
Vb. In een drukke bus wordt er verwacht dat jongeren hun plaats afstaan aan 
bejaarden  

- Bij een verwervingsgericht handelen domineert de rolverwachting dat de 
positiebekleder in zijn oriëntatie op anderen in de keuzesituatie prioriteit geeft 
aan hun huidige of verwachte prestaties 



Vb. de examinerende leraar moet dus niet alleen blind zijn voor particuliere 
relaties, maar ook voor het feit dat iemand van rijke komaf is of kind is van een 
invloedrijke politicus  
5) Diffuusheid vs. Specificiteit: reikwijdte van een relatie en de ermee 

samenhangende rollen  
- Diffuusheid: binnen de verhouding kan alles van de ander relevant zijn of 

worden 
- Specificiteit: heeft een beperkte sociale reikwijdte, met specifieke rollen die 

maken dat men elkaar uiterst partieel bejegent. (dokter-patiënt) 
De linker- en de rechterkant in het schema verwijzen duidelijk naar eerder persoonlijk 
en onpersoonlijke verhoudingen  

- Persoonlijke verhoudingen: relaties waarbinnen op een sociaal voorgegeven 
dwingende manier een persoonsgerichte instelling wordt verwacht  
 

Georg Simmel 

 

Weberiaanse visie 
 

Eigenzinnige combinatie van filosofie, economie en sociologie: de maatschappelijke 
verbreiding van een doelrationele houding met de veralgemening van een op geld 
gebaseerde economie samenhangt (filosophie des geldes)  
 

- Letterlijk méér berekenend handelen: geldeconomie = 

cijferwerk (boekhouding, kosten/baten-analyse, etc.) (wat zijn 

de middelen die mij ook de meeste winst kunnen brengen?) 

- geld = zuiverste werktuig of middel dat voor heel uiteenlopende 

doelen kan worden ingezet (en juist daarom doel-op-zich kan 

worden…) 

- Geld verzakelijkt – maar meer onpersoonlijke verhoudingen laten 

ook meer ‘innerlijke vrijheid’ toe. (door geld wordt iets louter een 

monetaire transactie = onpersoonlijk, maar dus niet per se slecht) 

De Mc Donalds = hypervoorbeeld van doelrationaliteit van Mensen 

bestellen zelf, schuiven aan = onbetaalde arbeider (geen serveerster 

nodig) 

 



- Het eten is ongeveer hetzelfde over de hele wereld, dus werknemers kunnen 
met een paar gestandaardiseerde handelingen de hamburgers maken 

 

Herbert Spencer 

 

grondlegger van de sociologie 
geïnspireerd door Comte 

Comtes ideeëngoed beïnvloedde tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw 
onder meer Engels denker Herbert Spencer, die ook wel de 2de grondlegger van de 
sociologie wordt genoemd  

 Het heelal wordt beheert door een algemene evolutiewet: eenvoudige en 
ongedifferentieerde eenheden tenderen naar een complexere en meer 
gedifferentieerde toestand 

- De moderne industriële maatschappij is een gedifferentieerd geheel waarbinnen 
de arbeid is uitgesplitst over ontelbare beroepen (taakdifferentiatie) en 
domeinen (functionele differentiatie)  

 Wederzijdse afhankelijkheid tussen gespecialiseerde beroepen en 
maatschappelijke sferen  

- Completeert zijn visie met een sociaal ethiek van sterk liberale en darwinistische 
signatuur: alleen de besten halen het en planten zich voort (survival of the 
fittest)  

William Sumner  

 

Durkheimiaanse visie  1 van de belangrijkste figuren in het proces van de Amerikaanse disciplinering van de 
sociologie: Het op academisch niveau introduceren van de sociologie  
 
Geïnstitutionaliseerde cultuur 

- Veelgebruikte indeling van geïnstitutionaliseerde normen 
 Obv hun ontstaanswijze onderscheidt Sumner eerst tussen gewoonten en 

rechtsregels  
1) Gewoonten: de oorsprong van gewoonten ver in het verleden en is 

doorgaan onbekend, gelden per traditie en worden zo doorgegeven aan 
nieuwkomers (Eet- en tafelgewoonten)  

2) Rechtsregels: de oorsprong van rechtsregels of juridische normen, in brede 
zin, is wel traceerbaar, worden op bep moment afgekondigd door een 
bevoegde instantie 
 
 



Een tweede insteek in Sumners classificatie is de afdwingbaarheid via sanctionisering 
van geïnstitutionaliseerde normen 

 Juridische regels voorzien expliciet sancties bij niet-naleving, hun 
afdwingbaarheid heeft een formeel karakter = formele normen 

 Gewoonten worden informeel bewaakt  
1) Zeden: worden relatief sterk bewaakt en gesanctioneerd (wie gehuwd is en 

regelmatig overspel pleegt, zal niet gediend worden door familie, vrienden.) 
2) Gebruiken: minder sterk hand gehouden, milderen sanctionering (iemand 

stinkt uit zijn bek, hoogstens sociale mijding)  
Zedes kunnen ook gebruiken worden: vroeger stond men recht wanneer de prof 
binnenkwam, is ondertussen verdwenen  

 Culturele veranderingsprocessen waarbij geïnstitutionaliseerde opvattingen, 
geïnstitutionaliseerd worden 

Gebruik kan ook een zede worden: roken kon, nu kan roken binnen praktisch nergens 
meer 

 Vergroot de mate van institutionalisering = versterkte institutionalisering dus 
meer voorgegeven, dwingender en zwaarder sanctioneerbaar 

Juridisering in de strikte zin van het woord, vormt het sluitstuk bij de institutionalisering 
van collectieve opvattingen  

Ferdinand Tönnies 

 

 De moderniteit van de sociologie  
Structurele verandering: een duurzame ontwikkeling of evolutie die gevolgen heeft voor 
het globale functioneren en de algemene ordening van een sociaal verband 

- Het vaststellen van zo’n transformaties is moeilijk want beschikken niet over 
glazen bol 

Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und gesellschaft = in deze studie maakt Tönnies een 
onderscheid tussen traditionele sociale verbanden van het gemeenschapstype en de 
moderne samenleving  

 Gemeinschaft, versie Tönnies: een sociaal verband waarbinnen een grote 
onderlinge solidariteit bestaat op grond van een sterke wederzijdse 
betrokkenheid 

- De bloedgemeenschap, de plaatsgemeenschap en geestesgemeenschap  



- In een moderne samenleving heeft gemeinschaft niet veel invloed, in de grote 
steden en economische sfeer domineert een berekenend individualisme waarbij 
mensen uiteigenbelangen ruilverhoudingen met elkaar aangaan 

 Gesellschaft 
- Zorgt voor contractgeregelde relaties 
- Niet langer verbonden door wij-gevoelens, maar van elkaar gescheiden  
- Pessimistische visie: Bestaan van een nieuwe maatschappelijke orde die stoelt 

op contractueel bezegelde ruil- of marktverhoudingen  
- Weber sluit deels aan bij Tönnies 

Ralph Turner 

 

Weberiaanse visie 
Symbolisch interactionisme  

‘Role making’ of de actieve ‘homo sociologicus’ 
Durkheimiaanse visie: sociale verwachtingen bezitten een sociaal voorgegeven en 
dwingend, dus geïnstitutionaliseerd karakter, het individu heeft weinig beweegruimte 
bij het spelen van de rollen die horen bij de posities 
 
Weberiaanse visie + Turner: Het autonome individu en de sociologische mens die rollen 
speelt zijn inderdaad geen twee verschillen wezens 

- Blumer: Sociale verwachtingen determineren het een interactieproces niet, 
maar conditioneren het enkel  

- Het individu moet de verwachting nog zelf interpreteren en deze persoonlijke 
definities vervolgens voortdurend afstemmen op de interactiesituatie  

 
Turner maakt onderscheidt tussen ‘role taking’: louter opnemen van een 
geïnstitutionaliseerde rol die hoort bij een positie en ‘role making’: het actief definiëren 
van een rol door een individuele positiebekleder, belangrijk hierin is de eigen 
rolopvatting 

- De manier waarop individu gestalte geeft aan een rol, wordt in de symbolische 
interactie wel of niet gevalideerd 

- Role making is een continue proces van het testen van de eigen rolopvatting  
- Het individu heeft ook een alter-rolopvatting: individuele interpretatie van de 

algemene verwachtingen tegenover de alter met wie men samenhandelt 
Vb. Een docent verwacht een minimum aan aandacht van haar studenten, maar 
dat minimum is alweer een individuele interpretatie  



 Binnen het symbolisch interactionisme zijn rollen daarom niet enkel synoniem 
voor gesanctioneerde plichten maar ook interpretatieschema’s waarbinnen het 
handelen van anderen obv verwachtingen betekenis krijgt 

- De eigen rol bereidt iemand voor op een breed gedefinieerd bereik van 
antwoorden door de ander obv de rol die de laatste speelt  

- De rollenspelers bezitten dus een zekere vrijheid in de omgang met 
verwachtingsverwachtingen  

Max Weber 

 

Weberiaanse visie 
Vertrekt bij de studie van sociale 
fenomen van de persoonlijke motieven 
die individuen tot samenhandelen 
aanzetten 
 

Weber als grondlegger van de 

interpretatieve of hermeneutische 

sociologie, gericht op het ‘uitleggen’ van 

individuele motieven of bedoelingen. 

 

 

Over sociale relaties, bindingen en verbanden 
De socioloog werkt met een neutrale notie van het sociale die zowel harmonieuze als 
conflictgeladen verhoudingen, negatief als positief gewaardeerde relaties omvat 

- Sociale relaties = sociale verhoudingen = sociale betrekkingen  
 
Weber: Sociale betrekkingen berusten steevast op sociaal handelen van de kant van 2 of 
meer deelnemers, bij sociaal handelen is het handelen van een actor georiënteerd op 
het handelen van een of meer andere actoren  

- Individuele actoren: handelen van individuen  Collectieve actoren: handelen 
in naam van bedrijven, partijen en andere sociale verbanden  

-  Bij een sociale relatie, verhouding, betrekking raken sociale handelingen van 
twee of meer actoren met elkaar verweven  
Vb. Trottoirconversatie  

 Er moet dus sprake zijn van een minimum aan wederzijdse oriëntatie tussen de 
betrokken actoren  

 Sociale verhouding: de uitkomst van het samenhandelen (joint action) van twee 
of meer actoren  

- Eigenschappen samenhandelen: 
1) Zelfreferentialiteit: Tijdens samenhandelen verwijst ieder nieuw element 

naar een eenzelfde soort element, elke nieuwe sociale handeling verwijst 
naar een voorgaande of toekomstige handeling  
Vb. Wie opent met ‘hallo’, verwacht een vervolgzin of gebaar 

2) Dynamisch, tijdsgebonden proces: sociale handelingen veranderen 
voortdurend, want er vinden steeds nieuwe handelingen plaats  
Vb. Iets wordt gezegd, en dan afwachten wat er vervolgens wordt gezegd 



3) Sociale verhoudingen bezitten tot op zekere hoogte een open, 
onvoorspelbaar karakter 
Vb. Na een vraag komt een antwoord (voorspelbaar), alleen weet de actor 
niet wat de alter precies zal zeggen (onvoorspelbaar) 

4) Participerende actoren: geen wederzijdse oriëntatie zonder een minimum 
aan bewuste of psychische betrokkenheid 
Vb. Tijdens gesprek luisteren we, en tegelijkertijd observeren we de alter, 
bereiden voor op moeilijke antwoorden, hebben we gevoelens over de sfeer 
van de conversatie… 

 Giddens: reflexieve monitoring van handelen  
 Norbert Elias: afhankelijkheidsverhoudingen of sociale binding  

 
Sociologie en sociaal engagement 
Het maakproces is doorschoten van sociale bindingen = ondanks de schijn van de 
individuele romanschrijver is hij voor zijn werk op anderen aangewezen, niet enkel pen, 
papier en de drukkerij, maar hij haalt inspiratie uit de boeken van zijn collega’s  

 Het zijn geen producten van individuele makers, maar het zijn samen gemaakte 
producten (joint products)  
 

Als wetenschappelijke discipline streeft de sociologie in eerste plaats naar een 
waarderingsvrije, systematische, veralgemeenbare en empirisch onderbouwde kennis 
van het sociale 

- Bij waarderingsvrijheid is er verdeeldheid onder sociologen 
 Becker: ‘whose side are we on’: sommige pleiten voor een kritische 

sociologiebeoefening met een solidaire opstelling naar de bewoners van de 
onderste lagen, de socioloog kan pas een juiste kijk op structurele ongelijkheid 
hebben als hij vanuit ‘het standpunt van de onderdrukte’ kijkt  

 Standpunttheorie: neemt nadrukkelijk afstand van de wetenschapsethos en zijn 
eis van een waarderingsvrije kennis, ze stelt nl dat neutrale en strikt objectieve 
kennis onmogelijk is, omdat iedere onderzoeker een positie inneemt in 
diezelfde onderzochte wereld  



 Weber: Het is absoluut noodzakelijk dat de onderzoeker onderscheid maakt 
tussen het constateren van empirische feiten en zijn eigen praktische 
waardebepalingen 

 Enkel de keuze voor een bepaalde studie-of onderzoekthematiek is moreel of 
politiek gemotiveerd: waarderingsvrij onderzoek is dus eventueel 
waardebetrokken, maar niet direct waardegeladen  

- Sociaal reformisme gaat samen met waardebetrokkenheid in oriëntatie op 
idealen als rechtvaardigheid of sociale kansengelijkheid 

 
De moderniteit van de sociologie  
Weber sluit deels aan bij de stelling van Tönnies maar verbreed die ook  

- Tönnies neigt ernaar om de moderne maatschappij 1 te maken met de 
economische sfeer, maar hoe zit dat met andere grote functiesystemen?  

 Weber: een berekend egoïstisch optreden beschouwt hij als 1 mogelijk vorm 
van doelrationeel handelen; doordachte, planmatige omgang met middelen en 
hun gekende neveneffecten met het oog op het bereiken van een doel  

- Doelrationele houding vinden we in bijna elk functiesysteem terug 
Vb. Bedrijven streven naar winst, Politici naar macht, wetenschappers naar 
waarheid 

 Er is telkens een specifieke maatschappelijke opgave, dit getuigt van 
doelrationaliteit en in elk functiesysteem zal het handelen doelrationeler 
worden = doelrationalisatie  

- Aanvulling Simmel: Philosophie des Geldes 
 
Structurele veranderingen en tegenstellingen tussen traditionele en moderne 
samenleving werd bij elkaar opgeteld onder de noemer modernisering 
= Het modern worden van een voormoderne of traditionele samenleving  
Moderniteit: geheel van structuurkenmerken dat een moderne samenleving en cultuur 
karakteriseert  
 
 
 
 



Tijdens moderniseringsproces veranderd een regionale of nationale maatschappij sterk 
1) Structuurkenmerken zoals taakdifferentiatie, doelrationalisatie, functionele 

differentiatie worden veel geprononceerder ten koste van 
gemeenschapsrelaties 

2) Toenemende verstedelijking, groeiende waardering voor alles dat vernieuwing 
brengt 

3) Massieve inzet van wetenschap en technologie  
 Modernisering is een verzamelnaam voor een geheel aan eco, socio, cult, pol… 

veranderingen  dat leidt tot de wereld waarin wij nu leven  
 
Kritiek 

- De ontwikkeling van ontwikkelingslanden werd gelijkgesteld met modernisering, 
en modernisering met verwesting 

 Modernisering is een unilineair evolutieprocesmet een vastliggend doel: zo 
westers mogelijk worden  

- Maar er bestaan ook niet-westerse varianten van modernisering  (Europa werd 
op een andere manier modern dan de VS) 

 Veelvoudige moderniteiten  
 
Webers ‘begrijpende’ sociologie 
Nagaan waarom ook Weber mee aan de wieg stond van de sociologie naast Marx En 
Durkheim, waarom zette sociologen die zich als Weberiaan definiëren zich af tegen 
Durkheimianen? 

- Volgens Webers visie richt de sociologie zich op het begrijpen (‘verstehen’) van 
het zin- of betekenisvolle sociale handelen van individuele actoren en de daaruit 
vloeiende sociale betrekkingen  

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

- Handelen (action) = binnenkant = intenties of motieven die werken 

als beweegredenen of oorzaken (handelen omdat) = te begrijpen 

zinsamenhang die gedrag betekenisvol maakt. 

 



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

Vb. studenten luisteren, nemen notities… 

Vb. We zien iemand bezig met bijl en boomstronken -> We 

begrijpen wat de man uitvoert: houthakken, of we nemen een 

gezichtsuitdrukking waar en zien ‘woede’ 

1) Verklarend begrijpen van de achterliggende motieven of 

bedoelingen die werken als oorzaken 

Vb. omdat studenten dus willen slagen en diploma halen 

Vb. Als we weten dat de actor hout hakt voor zijn loon 

begrijpen we het verklarend  

 
Algemene gevolgen van Webers pleidooi voor een begrijpende sociologie 

1) Verschillende opvattingen over verklaren: Methodologisch individualisme: Bij 
het studeren van het sociale moeten er verklaringen op het niveau van 
individuele, betekenisgeladen handelingen worden gevonden  

- Iemands hoge klassenpositie en belangstelling voor hedendaagse kunst is dus 
nog geen begrijpende sociologie -> De socioloog moet inzichtelijk maken 



waarom dat verband speelt, door aan te geven uit welke beweegredenen het 
komt, in dit geval speelt sociaal snobisme 

2) Verschillende benadering van sociale verbanden: Sociale verbanden als 
bedrijven of staten, de economie & politiek bestaan niet op zichzelf 
(verdinglijking). Ze oefenen ook niet als sociale feiten een dwingende invloed op 
individuen uit 

 Het zijn lege namen voor het samenhandelen van individuen = Nominalisme 
Vb. ‘Amerika heeft beslist om troepen terug te trekken’: Amerika is een leeg 
geheel, het is een term die staat voor een complex geheel van 
samenhandelende individuen  

3) Verschillend uitgangspunt: Weber staat voor een individugericht sociologie dus 
Actorcentrisme 

- Gebaseerd op liberale verlichtingsidee dat men over zelfbewustzijn en vrije wil 
beschikken en daarom vanuit zichzelf handelen  
Durkheim staat voor het sociocentrisme: sociocentrisme heeft wel een dubbele 
politieke kleur: 1) bij Marx is het links en valt nadruk op economische 
tegenstellingen tussen de klassen 2) bij Durkheim sluit het aan bij de 
conservatieve traditie van de contraverlichting  

 
Hoe doe je precies aan verklarend begrijpen? 

1) Eerst moet men correct begrijpen van de achterliggende 

motivatie of bedoeling = eis van de zin- of betekenisadequaatheid 

Vb.: studenten willen een 2e diploma behalen of studenten 

stellen intrede op de arbeidsmarkt uit 

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

het weerhouden motief met een grote statische kans als oorzaak 

werkt 

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

het vaakst vermelden 

 Dit betekent niet dat ieder individu er strikt exclusieve motieven 

op na houdt  



 Het verklarend begrijp heeft daarom niet zozeer de afzonderlijke 

handelingen van individuen op het oog, maar de typische 

motivatie bij vergelijkbaar handelen  

 Een ideaaltype = ‘overdrijving’; selectief uitvergroten van één motief of 
bedoeling tot verklarende beweegreden (niet vergelijkbaar met stereotypen!!) 
Vb.: studenten studeren met het oog op een job = afzien van motieven als iets 
willen leren, samenblijven met vrienden of vriendinnen.. 
 

Kanttekeningen 
1) Een ideaaltype kan meerdimensionaal zijn 
  2 of meer motieven in de uitvergroting meenemen 
  Niet in boek: wanneer je kijkt naar een bepaalde groep die vergelijkbaar 

handelen stelt (gelovigen) dat je daar 2 ideaaltypen van handelen vindt, vb.: 
islam => mensen die gelovig zijn vanuit etnische motivering (ik voel me 
Marokkaan) maar ook belangrijke groep die individueel kozen voor islam maar 
die zich afzetten tegen traditioneel (ik voel mij krachtiger als persoon wanneer 
ik geloof) 

2) Wanneer het geobserveerde handelen afwijkt van wat we verwachten obv het 
ideaaltype zijn er 2 mogelijkheden: Bij afwijkingen tussen ideaaltype en feiten; 
ofwel een nieuw ideaaltype, ofwel ‘uitzonderingsverklaring’ 
Vb. beurspaniek: paniek op de beurs dus zomaar eventjes aandelen gaan 
verkopen zonder streven naar winst. Het doordachte winststreven speelt hier 
niet mee 

3) Belangrijk: Ideaaltypen sluiten wel of niet aan bij expliciete of bewuste 
motieven: belang andere observaties dan wat respondenten in interviews 
zeggen 
Vb.: als je aan studenten vraagt’ wat motiveert je om nog verder te studeren’ 
gaan ze niet snel zeggen ‘oh ik ben gewoon graag in Leuven, en wil hier nog 
een jaartje luieren.’ 
 

4) Er zijn ook ideaaltypen mogelijk van grootschalige verbanden of fenomenen: 
- Het doorsnee-handelen daarbinnen met een doorsnee-motief van de betrokken 

individuen verbinden  



- Gedeelde motief op niveau van individu en het is voor het individu dat handelt 
als een aandrijfmotor (causaliteit) = methodologisch individualisme 
Vb. Politieke partijen streven macht na = individuele politici handelen 
strategisch vanuit het principe van machtmaximalisatie 
 

Weber over typen van handelen en sociale orde  
Handboek omschrijven Webers benadering vaak als de interpretatieve of 
hermeneutische visie (hermeneutiek = uitlegkunde) want de nadruk valt op het 
interpreteren, begrijpen of uitleggen  

- Herhaling Weber hoofdstuk 1: sociaal handelen = handelen van een actor 
gericht op het handelen van 1 of meer andere actoren (die kunnen levend, 
dood, bekend of onbekend zijn)  
Vb. De echtgenote die treurt om haar overleden man handelt sociaal  

- Sociaal handelen resulteert in samenhandelen 
 

Het ‘object’ van de sociologie = sociaal handelen = handelen dat is betrokken op dat van 
een of meer anderen. Resulteert in vele situaties in gemotiveerde handelingen en 
‘tegen-handelingen’  interactie: action and reaction. 

 Weber als grondlegger van het interactionisme 

hoofdvormen van (sociaal) handelen al naargelang de basismotivering: 
1) Doelrationeel handelen: middelen op een berekende, efficiënte manier 

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

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

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

heeft) 

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

 Webers tijdsdiagnose: we handelen in almaar meer domeinen doelrationeel = 
doelrationalisatie 

 Functiesystemen zijn Weberiaans bekeken sferen waarin een telkens specifiek 

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

2) Waarderationeel handelen = ‘rücksichtslos’ gaan voor een ‘hoger doel’, los van 
gekende neveneffecten (het doel is heilig) 



- Idealisme: niet efficiëntie maar ‘consequent zijn’ primeert 

3) Affectief handelen: vanuit een emotionele opwelling 
4) Traditioneel handelen: of gewoonte-handelen vanuit een weinig reflexieve 

trouw aan een traditie (we doen het zo omdat we het altijd al zo gedaan 

hebben) 

Vb.: tafelmanieren: Waarom? Daarom. 

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

niet zo sterk betekenis geladen (hebben niet zo veel zin voor individuen) 

 Vaak zijn er mengvormen! 

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

- Wederzijdse oriëntatie op elkaars handelen 
- Individuele beweegredenen: “winnen” 
- En ook een patroon: zekere voorspelbaarheid (self fulfilling prophecy paradox) 

Contra Durkheims idee van sociale orde als verbondenheid of solidariteit 

op basis van een collectief bewustzijn.  

 Alternatief dat vertrekt bij wederzijdse oriëntatie: die veronderstelt 

alledaags ‘verstehen’ of begrijpen van de achterliggende betekenis, 

dus van intenties en beweegredenen. 

Sociale orde, versie Weber: De door Ego gekende of veronderstelde betekenisgeving 
(motivatie, bedoeling…) van Alter  

- Genereert verwachtingen over hoe Alter zal handelen 
- Die mee het eigen handelen richten 

Vb. interactie tussen galeriehouder en kunstenaar 
- Verwachtingen slaan op betekenisvol individueel handelen, niet op algemene 

sociale rollen…. MAAR ze kunnen daar wel bij aanknopen! 
- Ondernemers die naar elkaar kijken (prijs etc) Leidt tot voorspelbaarheid 

(loonkosten drukken voor lagere prijs en hogere winst) 



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

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

berekeningen, wat voor gelijkvormig handelen zorgt! 

 Conclusie: verstehen = iets dat we doen in alledaags sociaal leven 

(spontaan)  motief achterhalen  verwachtingen  eigen handelen 

erop inspelen 

- Weberiaans: door het op elkaar inspelen door veronderstelde 

motieven, is er kans op geordend samenhandels => sommige 

motieven => rollen / posities 

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

in maatschappelijke concepten/kaders (rolverwachtingen) 

 

Kapitalisme volgens Weber  

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

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

klasse” 

 Weber over kapitalisme: “Burgerlijke bedrijvenkapitalisme = doelrationele of 

berekende omgang met kapitaal vanuit winststreven”, (doelrationeel ideaaltype 

van de kapitalist) 

 

Doelrationeel winst nastreven betekent: 

1) berekend productiemiddelen inzetten met het oog op winst = 

voortdurend kosten/baten afwegen op basis van boekhouding, 

in brede zin (kapitaalrekening) 

 Letten op allocatie arbeid, prijs grondstoffen, verkoop… 

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

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

 Winsten niet potverteren maar spaarzaam en onthecht leven = ascetische 



levensstijl. Marx zegt ‘onbetaalde arbeid’ = winstfactor  Weber zegt dat niet 
 
Waarom waren zoveel succesvolle kapitalisten van de eerste generaties protestanten? 

2-veronderstellingen in Webers antwoord: 
1) Algemene ideaaltype van de gelovige: hij/zij is waarderationeel gericht op 

heilszekerheid (iemand die veel waarde hecht aan het hiernamaals) 

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

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

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

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

rechtstreeks contact met God). 

 Heiliging van beroep = goddelijke opdracht, met mogelijke tekens van  

geroepen zijn. 

 Van individualisering van geloof en verwerping magie naar 

predestinatieleer à la Calvijn 

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

Godsdienst: Protestant staat op zichzelf los van geloofsgemeenschap. 

Tekens van uitverkorenheid: economisch succes 

 Dus: selffulfilling prophecy: ze gaan winstgericht handelen, zijn spaarzaam 

WANT ze willen teken van zekerheid krijgen dat ze naar het hiernamaals gaan. 

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

 

Het religieus = waarderationeel mede gemotiveerde kapitalisme is verzelfstandigd tot 

een louter seculiere = puur doelrationele orde (onbedoeld gevolg!) 

 Het verzelfstandigde kapitalisme is een ‘machtige moderne kosmos’ die 

dwingt tot het doelrationeel (nieuwe) winst nastreven. 

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



Relativering tegenstelling Weber – Durkheim  
Kapitalisme als dwingende orde (Marx) 
 
Maar: contra Marx’ materialistische benadering die ideële of culturele factoren tot de 

bovenbouw rekent: enkel ‘afgeleide’ werkzaamheid. 

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

zowel materiële als culturele!’ – Weber 

 Vergeet de tegenstelling tussen ‘materialisme’ en ‘idealisme’ of ‘spiritualisme’! 
 Causale werking van cultuur en ideeën = Weber  Marx Weber ≠ idealist Naast 

materiële factoren ook ideële factoren = multi-causaliteit 

 


