
Samenva'ng sociologie 
Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 & 1.2 Wat is sociologie? 

Sociologie 
= studie van de rela.es en interac.es tussen actoren en hoe deze worden beïnvloed door 
sociale posi.es 

Sociologische verbeelding 
= individuele gebeurtenissen plaatsen en verklaren vanuit het geheel van sociale interac.es 
(die het resultaat zijn van een historische ontwikkeling) 

Homo sociologicus 
= de mens als subject, vertegenwoordigen van een sociale eenheid, drager van 
voorgevormde rollen 

Gedachte experiment 
= ‘Wat zou er gebeuren als deze gebeurtenis niet had plaatsgevonden?’ 

1.3 Studieobject sociologie = maatschappij 
             Context/omgeving                                                 

                                                                                          

                                                                                                        

Sociale                               gedrag 
interac.e   

Gedrag  
- Objec.ef waarneembare of externe componenten 

- Subjec.ef waarneembare of interne componenten (hebben een mo.va.onele, 
emo.onele, cogni.eve of reflexieve component) 

Sociaal handelen 
= doelgericht handelen, handelen met een mo.ef/ betekenis 
Bijvoorbeeld zien en horen vs. kijken en luisteren (mentale projec.e wordt gemaakt) 
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            Gedrag

Handelen = 
doelgericht

Sociaal 
handelen

Sociaal handelen is niet gelijk aan 
massagedrag of imita.e!

Max Weber:



Handelingstypologie van Weber: 
- Instrumenteel ra.oneel handelen: a.d.h.v. condi.es en middelen binnen een 

handelingssitua.e doelra.oneel handelen (mo.ef = pragma.sch, efficiënt) 

- Waarde ra.oneel handelen: niet het doel, maar de handeling zelf wordt als 
waardevol gezien door religie, plichtsgevoel, ... (mo.ef = axiologisch) 

- Affec.ef handelen: gedreven door emo.es (spontaan maar toch betekenisvol) 
handelen naar anderen toe  

- Tradi.oneel handelen: gewoontehandelen met een verplicht karakter, het verleden is 
bepalend voor de toekomst 

- Reflexief handelen: disrup.ef, tegengesteld aan tradi.oneel (gekenmerkt door 
onzekerheid) 

InteracFe 
= sociale handeling en de reac.e daarop van iemand anders, geslaagde onderlinge afstelling 
van opdat- (om een doel te realiseren) en omdat- (de reac.e daarop) mo.even 

Vormen van interac7e: 
- Samenwerking/ coöpera.e: samen een doel proberen realiseren a.d.h.v. een 

wederzijdse bereidheid tot samenwerken (samen met conformiteit = kernobject 
sociologie, want ze maken geordend samenleven mogelijk) 

- Conformiteit: deelaspect van samenwerking, interac.e verloopt conform (gelijk) met 
de afgesproken regels/weYen/normen, tegengesteld aan devian.e 

- Conflict: geen akkoord over de interac.e door schaarste, pres.ge, macht, waarden 
MAAR conflict is niet al.jd nega.ef -> leiden tot nieuwe regels in de samenleving, 
groepscohesie, ... 

- (Sociale) ruil: sociale norm van wederkerigheid (bv. iemand bedanken), verdelende 
rechtvaardigheid 

Cultuur en structuur 
Cultuur = gedeelde betekenis die gegeven wordt aan handelingen en objecten uit de 
omgeving -> waarden, normen, weYen, overtuigingen 

Structuur = de verschillende sociale posi.es en de vorm van de interac.es en 
rela.es(samenwerking, conflict, centralisa.e van macht, ...) die ontstaan binnen een cultuur 

• Cultuur en structuur bewegen slechts na langdurige en massale niet-conformis.sche 
handelingen (bv. langzame verandering in milieubewustzijn dankzij ac.es) 

Context 
De maatschappij (structurele en culturele context) wordt gecreëerd door interac.es, maar 
deze bepaald op zijn beurt ook de interac.es en ons gedrag. 
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Bepalen de interac7es tussen mensen: 
- Demografische factoren: primaire (bv. geboorte, ster_e, mirga.e, huwelijken, ...) en 

secundaire (bv. bevolkingsdichtheid, lee_ijdstructuur, gezinsgrooYe, ...) 

- Ecologische factoren: fysische leefmilieu (bv. het klimaat, bodem, ...) 

- Materiële en technologische factoren: elementen om om te gaan met de omgeving 
en behoe_en te bevredigen (bv. technologie, transport, huisves.ng, ...) 

1.4 Sociologie en andere disciplines 

Sociologie  
= sociologen verklaren gedrag, handelingen en interac.es aan de hand van algemene 
wetma.gheden in de sociale omgeving (het sociale verklaren door het sociale) 

Onderscheid microsociologie (studie van groepen en rela.es tussen individuen) en 
macrosociologie (studie van organisa.es, regio’s, landen, ...) 

Sociologen: gedrag hee_ een biologische en psychologische basis, maar is uiteindelijk een 
reflec.e van de sociale omgeving/ situa.e  

Geschiedenis  
= gebonden aan een specifieke .jd en ruimte 
historicus probeert op basis van bronnenonderzoek een complex fenomeen uit het verleden 
te begrijpen en verklaren 

Culturele antropologie 
= verschillen en gelijkenissen tussen culturen a.d.h.v. kwalita.ef veldwerk, maar vaak 
toegespitst op 1 samenleving 

Biologie 
= gedrag verklaren aan de hand van biologische factoren 

Psychologie 
= gedrag verklaren via een intra-individuele benadering (aan de hand van cogni.eve en 
emo.onele interne processen) 

Sociale psychologie 
= grensvlak van sociologie en psychologie, interindividuele benadering 
= de studie van abtudevorming en -verandering (abtude = houding tegenover anderen), 
rekening houdend met overtuigingsprocessen (bv. door iemand te leren kennen via 
interac.e, kan je houding tegenover die persoon veranderen) 

Subject= wisselwerking tussen het interindividuele (interac.es) en het intra-individuele 
(abtude/houding) 
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Sociobiologie en biosociale benadering 
= grensvlak van biologie en sociologie 

- Sociobiologische verklaringen: gedrag en sociaal handelen zijn het resultaat van een 
langzame aanpassing aan de externe omgeving (evolu.onair .jdsperspec.ef) 

- Biosociale verklaringen: wisselwerking tussen biologische en sociale, hoe biologische 
processen aan de basis liggen van interac.es en maatschappelijke processen 

1.5 Sociologisch onderzoek 
- veel scep.cisme en fake news 
- zuiver taalgebruik voor de sociologische concepten is noodzakelijk 
- hoe voldoet sociologie aan wetenschappelijke criteria? 

ObjecFviteit 
Sociologisch onderzoek is repliceerbaar, objec.ef maar niet waardevrij! 
Empirisch onderzoek moet goed onderbouwd zijn (neutrale probleemstelling, kwan.ta.ef- 
en kwalita.ef materiaal, (par.ciperende) observa.e, ...) 

Verifieerbare rapportering 
Met als doel repliceerbaarheid van het onderzoek 

Onderdelen van een wetenschappelijk ar7kel: 
- Theore.sche invalshoek: de socioloog bouwt voort op eerder uitgevoerde 

onderzoeken (werkt cumula.ef) en zal dus eerst een literatuurstudie uitvoeren. 
Daarna zal hij een probleemstelling formuleren 

- Methodologische onderbouw: overzicht van gegevens, methoden en technieken 

- Resultaten 

- Conclusie: interpreta.e van de resultaten binnen het geheel van de 
wetenschappelijke kennis, vroegere bevindingen tegengesproken?, nieuwe vragen? 

• Bevindingen worden openbaar gemaakt na beoordeling door peer reviews 

GeneralisaFe 
Inzichten moeten veralgemenend zijn 

MAAR verschil tussen empirische veralgemening (door repliceerbaar onderzoek) en 
theore.sche veralgemening (voorspelling kunnen doen a.d.h.v. inzichten in de specifieke 
voorwaarden waarin een sociale situa.e zich voordoet) 
Van empirische generalisa.e naar theore.sche generalisa.e = Onderzoekscyclus 

Onderzoekscyclus 
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Logische 
deduc.e



 

 

 

 

 

Globaal verklaringsmodel 
Doel sociologie = komen tot algemene regels om het sociale leven te verklaren 
NIET: één there.sche verklaring voor de hele maatschappelijke werkelijkheid (grand theorie) 
WEL: ontwikkelen van meerdere, veralgemenede objec.eve theorieën, elk verklarend voor 
een deel van de sociale werkelijkheid (middle- range theories) 

1.6 KwanFtaFef of kwalitaFef onderzoek? 
Sociologisch onderzoek voeren met de methode van de natuurwetenschappen? Of een 
methode die in func.e staat van ‘betekenis’? 

Max Weber:  

- de methoden moeten elkaar complementeren 

- Causale adequaatheid: socioloog moet streven naar veralgemeningen met 
betrekking tot oorzaak-gevolgrelaa.es (posi.visme) 

- Zinadequaat of subjec.efadequaat: socioloog moet streven naar zinvolheid van de 
gevonden verbanden (interpreta.eve methode) 

Eind 19de eeuw: methodenstrijd/debat tussen het posi.visme en de interpreta.eve 
soiologie 

• de benaderingen sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan 

Het posiFvisme (kwanFtaFef) 
Grondleggers in sociologie: Comte en Durkheim 
Hoogtepunt in VS jaren ’30-‘60 

4 principes: 
- Kennis is gebaseerd op ervaring (observa.es) 

- Generalisa.es zorgen voor causale verklaringen 

- Eenheid van wetenschappelijke methode -> natuurwetenschappelijke methodes 

- Scheiding tussen feiten en waarden  

Werkwijze: 
- Onderzoeksvraag opstellen 
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Theorieën

Empirische 
analyse

Empirische 
generalisa.es

Vaststellingen

Logische 
induc.e

Hypotheses
Theore.sche 
generalisa.e



- Een verklaringsmodel (= theore.sch model) uitwerken 

- Theore.sche concepten uit het model worden in variabelen omgezet, die dan 
worden vertaald in meetbare indicatoren zodat de waarde kan gemeten worden = 
opera.onaliseren 

- De variabelen worden causaal geordend in apankelijke en onaqankelijke variabelen 

Directe en indirecte causale verbanden kunnen gevonden worden  

(= causaliteitsbepaling) 

Causale rela.es = algemene wetma.gheden (niet plaats- of .jdgebonden) 

- Onderzoek en sta.s.sche analyse uitvoeren (empirisch toetsen) 

InterpretaFeve sociologie (kwalitaFef) 
= verstehende sociologie (Duitse oorsprong) 

Werkwijze:  
- Vertrekken vanuit de interpreta.es en betekenistoekenning van de par.cipanten zelf 

-> concepten bevaYen de wereld van de par.cipanten beter 

- meestal via par.ciperende observa.e en diepte-interviews 

- open onderzoeksmethoden gebruiken, waarbij studieobjecten worden bestudeerd in 
hun volledigheid en in hun complexheid 

- rekening houden met context-gevoeligheid 

- Onderzoeker hecht veel belang aan reflexiviteit (‘ben ik wel goed bezig?’) 

Doel:  
Nieuwe inzichten ontwikkelen door een brede manier van informa.everzameling 
Achterhalen van betekenissen en achterhalen van het verloop van interac.eprocessen  
-> inzicht in het ontstaan van fenomenen 

1.7 Paats van de socioloog in de maatschappij 
Socioloog bestudeert de sociale werkelijkheid, maar maakt hier ook zelf deel van uit. 

- Sociologisch onderzoek is niet waarderingsvrij (bv. keuze van onderwerp) 

- Ook bepaalde zaken beïnvloed door machtspatronen 

• MAAR dit mag geen invloed hebben op de onderzoeksresultaten! 

Frankfurter Schule 
- er is geen scheiding tussen theorie en prak.jk 

- wetenschappers hebben de plicht om mee te werken aan maatschappelijke 
veranderingen 
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Radical sociology 
Jaren ’60 in de VS 

- een socioloog kan niet waardevrij zijn, want een neutrale socioloog kiest voor de 
bestaande sociale verhoudingen 

- probleem: ideologische sociologie 

HumanisFc sociology 
= meer genuanceerd 

sociologen verwerven kennis (zowel doel als instrument) als bijdrage aan de oplossing van 
sociale problemen 

Sociaal probleem of sociologisch probleem 
- Sociologisch probleem = probleem binnen de sociologie als wetenschap 

- Sociaal probleem = antwoord bieden op een door de maatschappij erkend sociaal 
probleem (toegepast karakter van de sociologie) 

Klinische sociologie 
= prak.jk- en interven.egerichte sociologie 

Klinisch sociologen treden op als counsellor en herdefiniëren het perspec.ef van hun cliënt 
op het probleem 

Hoofdstuk 2: Cultuur 

2.1 Wat is cultuur? 
= de inhoud van het georganiseerd samenleven 
= geheel van gedeelde betekenissen van een bepaalde groep of sociale eenheid 

Mensen met een gemeenschappelijk idee over ‘concepten’, hebben eenzelfde cultuur MAAR 
complexe concepten zoals bv God, vrijheid, vriendschap zorgen vaker voor cultuurverschillen 

Ontstaan begrip 
Tylor: eerste defini.e van cultuur 

- Gelijkma.gheden (bv. eenzelfde klederdracht) binnen een cultuur zijn het resultaat 
van wetma.gheden (gemeenschappelijke overtuigingen/ideeën)  

-> gedragskeuzes zijn cultureel collec.ef bepaald  

- Kroeber: de sfeer van het culturele wordt niet gekenmerkt door biologische evolu.e, 
maar door culturele accumula.e (de mens past zijn omgeving mee aan -> menselijke 
beschaving) 
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- Kluckhohn: cultuur is een antwoord op de eisen die de fysische omgeving stelt om te 
overleven -> in welke mate worden menselijke handelingen door ins.ncten 
gedreven? 
Gesloten ins.ncten: handelingen gene.sch bepaald en niet door een leerproces 

Open ins.ncten: algemene neigingen die werken binnen een bepaalde context 

Is cultuur specifiek menselijk? 
VS jaren ’60-’70: onderzoek rond communica.e tussen chimpansees via gebarentaal  
De apen namen deze gebaren over van de begeleider 

MAAR geen bewijs voor symbolisch begrip, mogelijkheid tot aanleren van tekens aan elkaar 
en mogelijkheid tot het creëren van nieuwe tekens 

• Toch hee_ dit geleid tot een bredere defini.e van het begrip ‘cultuur’ 
Ethologische defini.e: cultuur ontstaat als gedragingen via een sociaal leerproces 
worden overgedragen binnen een gemeenschap 
Primaten dragen ook via culturele transmissie gedrag over op andere genera.es  
MAAR groot verschil tussen niveau dieren en niveau mensen door bv. andere 
manieren van kennisoverdracht 

2.2 Taal 
Om binnen een cultuur tot een gedeelde betekenis van objecten, handelingen,... te kunnen 
komen is communica.e en dus taal noodzakelijk 
Taal is typisch menselijk -> de menselijke beschaving/civilisa.e is gevormd door taal 

Wat is taal? 
= het geheel van tekens en symbolen en hun verbindingen 

- White: verschil tussen mensen en dieren is het feit dat mensen ‘symbolen’ gebruiken 
Symbool: betekenis is toegekend door de mens, deze wordt niet bepaald door de 
fysieke kenmerken (bv. vredesduif = vrede en niet duif) en is dynamisch 

- Teken: er is een intrinsiek verband tussen het teken zelf en waar het voor staat 

Sapir- Whorf hypothese: linguïs.sche rela.viteit 
= Niet elke cultuur hee_ woorden voor dezelfde concepten bv. Indianen hebben geen woord 
voor ‘het verleden’ en hebben een volledig ander .jdsbesef 

• De woorden/symbolen die we gebruiken bepalen hoe we naar de wereld kijken 

• Schütz: De percep.e van het dagelijkse leven (= paramount reality) wordt bepaald 
door de symbolen die we gebruiken uit verschillende zingevingsdomeinen (= finite 
provinces of meaning) 

Kenmerken van taal: 
- Taal wordt verworven via leerprocessen 
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- Non-verbale communica.e (bv. artefacts, hap.cs (= aanrakingen), chronemics, 
proxemics en kinesics (= lichaamstaal))  

- Verbale communica.e: maakt het mogelijk om symbolen op een oneindige manier 
met elkaar te verbinden 

- De betekenis is contextaqankelijk 

Belang van taal:  
Ervaringen overdragen, sociaal en gedeeld verleden creëren, sociale en gedeelde toekomst 
creëren, standpunten delen, complex en doelgericht handelen 

2.3 Kenmerken van cultuur 

Componenten van cultuur 
Parsons: 

- Gedeelde denkbeelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Empirische kennis = feitelijke of ra.onele kennis over hoe de wereld in elkaar zit 
(door wetenschappelijk onderzoek) 

Existen.ële kennis = hee_ betrekking op de eigen posi.e, omgeving, rela.es met 
anderen en beantwoordt abstracte vragen (berust op geloof) 

- Waarden en normen: 

Waarden = groepsopvabngen over wat wenselijk is, cogni.eve voorstellingen van 
behoe_en (minder abstract, onderdeel van waardesysteem, hebben een hiërarchie) 

Normen = voorschri_en, regels of gedragsstandaarden 

- Materiële cultuur: zich onderscheiden van andere culturen a.d.h.v. 
gebruiksvoorwerpen, expressievormen (bv. juwelen, muziek) met een symbolische 
betekenis 

Culturen van elkaar onderscheiden 
Kenmerken van de gedeelde overtuigingen van een cultuur: 

- Tijdsperspec.ef: gericht op verleden, heden of toekomst 

- Rela.e met fysische werkelijkheid: overheersing, harmonie of onderschikking 

- Rela.e met Bestaan: zijn, worden of doen 

- Rela.e mensen onder elkaar: hiërarchie, individualisme of collec.visme 

2.4 ontstaan van een cultuur 
Gedrag ontstaat of wordt aangepast als antwoord op een probleem -> overgedragen op 
genera.es 

 9



Cultuurvorming: 
- Macroniveau: samenleving (dominante cultuur) 

- Mesoniveau: organisa.es, groepen (organisa.ecultuur, groepscultuur) 

- Microniveau: vriendengroepen, familie, rela.es (cultuur in interac.e) 

• Wanneer er sprake is van een groep mensen, is er sprake van cultuur 

VariaFes in cultuur: 
- Tegenculturen/countercultures: groepen in de samenleving met overtuigingen die 

zich afzeYen tegen de dominante cultuur (bv. hippies, punkers) -> eerder cogni.ef 
dan gedragsma.g 

- Subculturen: groepen in de samenleving met overtuigingen die verschillen van de 
dominante cultuur, maar deze niet verwerpen (bv. hipsters, gabbers) 

• Onderscheid is niet zo zwart-wit, maar eerder een con.nuüm 

Subculturen kunnen tegenculturen worden (bv. hiphop) 

Cross-overs: versmel.ng van elementen uit verschillende leefwerelden tot nieuwe 
subculturen 

5. cultuur als lens 
Cultuur is een onzichtbare bril waardoor we de wereld bekijken, het bepaalt de dingen die 
we zien, onze gevoelen en emo.es 

Cultuur is vanzelfsprekend (we zijn ons hier niet bewust van) 
Als mensen geconfronteerd worden met een vreemde cultuur, beseffen ze de rela.viteit van 
hun eigen cultuur -> dit lossen ze soms op door hun cultuur as superieur te beschouwen 

- Etnocentrisme: beoordeling van andere culturen met de eigen cultuur als 
maatstaf 

• MAAR: cultureel rela.visme = alle (sub)culturen zijn evenwaardig, want ze zijn elk 
een specifieke aanpassingswijze aan de omgeving 

2.6 Cultuur en etniciteit 
Etniciteit: cultuur verworven bij geboorte door apomst 
Etnie(ën): mensen die een apomst en dus een cultuur delen 

Dominante 
cultuur

Eigen cultuur

Ja Nee

Ja Integra.e Assimila.e

Nee Separa.e Marginalisa.e
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Interetnische contacten kunnen zorgen voor het verzwakken van cultuurverschillen, door 
overname van culturele elementen 

Barth: 

- Meer dynamische visie: we mogen etnieën niet zien als iets geografich, 
geïsoleerd en sta.sch 

- Verschil tussen cultuur en etniciteit: een etnische groep is een container 
gevuld met culturen 

- Cultuur en etnieën zijn flexibel: grenzen kunnen vervagen, verscherpen of 
verschuiven 

- Interetnische contacten zorgen voor ontstaan en evolueren van 
cultuurverschillen, door het opbouwen en onderhouden van etnische 
grenzen 

- Dichotomisering: opdeling tussen insiders (ingroup) en outsiders (outgroup) 

- Essen.alisering: eigenschappen van de outsiders worden gezien als iets 
onderanderlijk en aanwezig bij elk lid 

Hoofdstuk 3: Sociale structuur 
Sociale structuur = vorm van het georganiseerde samenleven 
Het geheel van sociale interac.es, rela.es en posi.es binnen een bepaalde groep 

3.1 Wat zijn groepen? 
Sociale groep is niet hetzelfde als een aggregaat of een categorie!  
Sociaal aggregaat= een aantal mensen toevallig op dezelfde plaats 
Sociale categorie= een aantal mensen met gemeenschappelijke kenmerken 

Basiskenmerken sociale groep 
- Leden hebben een gemeenschappelijk doel en dus gemeenschappelijke 

belangen 

- Er is doelgerichte interac.e (om een doel te proberen realiseren) 

- Elk lid hee_ rechten en plichten 

- Leden hebben een gedeelde iden.teit en groepsgevoel 
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Soorten groepen 
Op basis van ontstaan: 
Spontaan gegroeid of formeel opgericht 

Op basis van grooCe:  
- Kleine groepen: persoonlijk contact tussen alle leden 

- Grote groepen: geen persoonlijk contact tussen alle leden 

Cooley: 

-  primaire groepen (bv. vriendengroepen): face-to-face contacten met alle 
leden, blijvend voor een lange periode, alle aspecten van het leven van het 
individu zijn belangrijk (persoonsgebonden), groep is op emo.es gebaseerd  

- Secundaire groepen (bv. een bedrijf): geen face-to-face interac.es met alle 
leden, wisselende permanen.e (ledenwissel), enkel persoonskenmerken om 
het doel te realiseren zijn belangrijk (rolgebonden), groep is formeel en op 
een doel (instrumenteel) gebaseerd 

Simmel:  

- Dyade: slechts 1 rela.e, elk lid kan volledige controle uitoefenen op de groep 

- Triade: 3 rela.es, onmogelijk om als individu de hele groep te controleren, 
groep wordt autonoom, brengt onzekerheid met zich mee 

-> Bij N personen in een groep, N (N-1)/2 mogelijke rela.es 

Samenwerking binnen groepen 
- Groep wordt complexer naarmate het aantal leden toeneemt 

- Specialisa.e en arbeidsverdeling leiden tot onderlinge aqankelijkheid 
(interdependen.e) 

- Aantal mogelijke samenwerkingsverbanden (figura.es) in de groep nemen 
toe 

- Meer indirecte kennis (over rela.es tussen andere actoren) dan directe 
kennis en dat brengt onzekerheid mee -> meer plannen van eigen handelen 

- Onvrijheid door rela.eve macht (aqankelijk van anderen) en aqankelijkheid 
van anderen om het doel te realiseren 

Oplossingen voor de complexe samenwerking: 
- Definiëren van rechten en plichten binnen sociale rela.es 

- Ontwerpen van formele rela.es 

• Groepen ontwikkelen een sociale structuur die ingebed ligt in hun cultuur 
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3.2 Sociale relaFes 
Sociale rela.e= verband tussen min. 2 personen waarbij er kans is op interac.e 

Macht 
Sociale rela.es zijn gebaseerd op de betekenis die gegeven wordt aan de taakverdeling en 
de machtsverdeling binnen een groep -> gekenmerkt door bovenschikking en 
onderschikking  

Wie hee_ ini.a.efrecht en wie hee_ volgplicht .jdens de interac.e? leidinggevende is 
aqankelijk van degene die volgt (complementariteit) 

Max Weber:  
 macht= de waarschijnlijkheid dat iemand binnen een sociale rela.e zijn/haar wil zal  
kunnen opleggen -> bepalen wat iemand in een interac.e zal doen 

 Machtsbronnen: 
 = schaarse middelen die kunnen worden ingezet binnen een rela.e 

- Materiële machtsbronnen: geld, grond, ... 

- Immateriële machtsbronnen: pres.ge, competen.e, ... 

Macht verschilt van: 
- Invloed= niet dwingend maar overtuigend, berust op argumenten 

- Dominan.e= een persoonskenmerk, berust niet op machtsbronnen 

Uitdrukkingsvormen van macht: 
- Rechten 

- Dwang: sanc.es toepassen of alterna.even elimineren 

- Gezag (autoriteit): sociaal aanvaarde macht  

Sociale status  
Linton: 
Sociale status= het definiëren van posi.es waaraan sociale rollen gekoppeld worden, 
aqankelijk van de machtsverhoudingen (toegeschreven of verworven status) 

Sommige statusposi.es zijn constant: bv. vrouw zijn, lee_ijd, etniciteit,  
-> hee_ een impact op andere statusposi.es bv. vrouwelijke burger, oude werknemer, ... 

Statusindicatoren= weerspiegeling van de statusposi.e in de vorm van materiële (bv 
diploma, inkomen) en immateriële (bv. poli.eke rechten) voordelen en rechten 
Deze indicatoren vormen ver.cale dimensies waarop men hoog of laag kan scoren (bv. de 
hiërarchie van inkomens) 
Statussymbolen= zichtbare beklemtoning van status met artefacten of specifiek gedrag, met 
als doel dis.nc.e van de eigen statusposi.e  
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Statusproblemen: 
- Statusangst= onzekerheid over het behouden van een verworven status en 

daarom deze gaan beklemtonen met statussymbolen (bv. e.queYe bij adel) 

- Status inconsisten.e= wanneer men hoger scoort op de ene hiërarchie van 
statusindicatoren dan op de andere, plaats binnen de hiërarchieën is variabel. 
De persoon voelt hier ook zelf een subjec.eve inconsisten.e (>< 
statuskristalisa.e= cultureel kapitaal en economisch kapitaal zijn in balans) 

- Statusconflict= de inconsisten.e tussen de statusindicatoren wordt hierbij 
ervaren door de ander (de interac.epartner). De partner is verward over hoe 
hij zich moet gedragen tegenover de persoon (bv. een ‘zwarte’ dokter) 

- Marginale mens= iemand die een hogere status verwer_, maar inferieur blij_ 
op basis van een andere status (men verlaat de ene groep maar wordt niet 
volledig geaccepteerd door de andere) 

Sociale rol 
Merton:  
Sociale rol= gedragspatroon geassocieerd met rechten en plichten, meer dynamisch dan 
status, gedragscodes en scripts aanwezig. De rechten van de ene zijn de plichten van de 
andere -> wederkerige rolverwach.ngen (beïnvloed door machtverhouding) 

Role set= de verschillende rolrela.es met -en rolverwach.ngen van- betrokken  personen bij 
1 sociale status (bv. leerkracht met zowel leerlingen, collega’s als ouders) 

Rolproblemen: 
Rolspanning: door de verschillende belangen van deze groepen kunnen er tegenstrijdige 
aanspraken gemaakt worden binnen een rolset  

 Rolspanning vermijden: 

- Prioriteiten stellen over de belangen van anderen (gebaseerd op de 
machtsposi.e van die persoon) 

- Tegenstrijdige handelingen verbergen voor anderen 

- Rolspanning zichtbaar maken zodat het zijn eigen probleem niet meer is 

- Gemeenschappelijke rolspanning met anderen (structurele rolspanning) leidt 
tot onderlinge ondersteuning of bondgenootschappen 

- Inkrimpen role set: interac.es axreken 

Rolconflict: meerdere statussen leiden tot meerdere sociale rollen waartussen conflicten 
kunnen ontstaan 

 Gevolgen van rolconflict: 

- Rolverwarring= niet meer weten hoe zich te gedragen door niet te kunnen 
kiezen uit passend rolgedrag 
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- Roldistanciëring= rolverwach.ngen op een individuele manier invullen 

- Rolsegrega.e= zich passend kunnen gedragen in diverse situa.es door rollen 
gescheiden te houden (bv. leraar die les gee_ aan zijn eigen kind) 

3.3 Formele organisaFes  
Als leden van complexe groepen een gemeenschappelijk doel willen bereiken hebben ze een 
beheersingssysteem nodig die de figura.es (samenwerkingsverbanden) op elkaar afstemt. 
Een formele organisa.e is hierbij gericht op een gecoördineerde, collec.eve inspanning om 
een specifiek doel te bereiken. Vooral secundaire groepen liggen aan de basis van deze 
organisa.e 

BureaucraFe 
Weber: 
3 types van autoriteit (gezag): 

- Tradi.onele autoriteit: de machtsuitoefening ligt verankerd in het geloof van 
tradi.es -> leidt tot stabiele maar par.cularis.che beheersingssystemen 

- Charisma.sche autoriteit: een persoon wordt vereerd door volgelingen voor 
zijn uitzonderlijke heilige of heroïsche kenmerken -> leidt tot onstabiele 
beheersingssystemen 

- Ra.oneel-legale autoriteit: geloof in de geldigheid van het recht en regels -> 
leidt tot stabiele, precieze en universele beheersingssystemen. 

De bureaucra.e is een voorbeeld van een beheersingssysteem gelegi.meerd door een 
ra.oneel-legale autoriteit.  

Kenmerken van een bureaucra7e: 
- Individuele handelingen van personen en rela.es tussen personen worden 

geregeld door neergeschreven regels 

- Er wordt gestreefd naar specifieke organisa.edoeleinden 

- Het is gebaseerd op func.onele posi.es en niet op persoonlijkheden 

- De (deel)taken worden op gespecialiseerde wijze uitgevoerd 

- Er is een formele hiërarchische kebng van func.es (de ene is ondergeschikt 
aan de andere) 

- Func.onaris werkt in ruil voor een salaris en een hogere rangorde kan enkel 
door capaciteit of anciënni.et 

- Strikte scheiding tussen taken binnen- en buiten de organisa.e (tussen werk 
en prive) 

- Func.onarissen hebben geen eigendomsrecht op hun func.e of de gebruikte 
materialen (func.e is onvervreemdbaar) 
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Nadelen van een bureaucra7e: 
- Het is onpersoonlijk 

- Problemen worden ritueel opgelost (rigiditeit) 

- Iner.e: zichzelf proberen in stand houden 

- Doelverschuiving (goal displacement): als het doel bereikt is, gaat de 
organisa.e zich heroriënteren naar een nieuw doel 

OrganisaFe in de prakFjk 
In de prak.jk zien we dat een formele organisa.e echter nooit zo strikt opgevolgd wordt. Er 
zijn heel wat actoren die niet handelen volgens de officiële (rol)verwach.ngen bv. de 
toename van machtsconcentra.e in een bureaucra.e (oligarchie) -> de betrokkenheid van 
de lagere func.es brokkelt af 

Organisa.esociologie: onderzoek van het sociale leven binnen een formele organisa.e door 
de handelingspatronen van een aantal verschillende types actoren na te gaan (interne 
concurren.e, spanning,…) 

Typische structuur van een organisa.e: 

 

 
 

Deze par.jen gaan binnen de organisa.e een conflict aan met elkaar door de verschillende 
belangen en zienswijzen die ze hebben. In deze conflicten hebben de verschillende par.jen 
verschillende strategieën 

Strategieën van de topleiding: 
- Elimineren 

- Negeren 

- Coöpteren (bv. de studentenleider meenemen in het bestuur) 

- Marchanderen (bv. werkgevers in ruil voor presta.es vroeger laten stoppen) 

- Pacteren (bv. deal sluiten met de vakbondsleider over verwachte presta.es) 
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Loyale elite 
Bv. leerkrachten

Gewone organisaBegenoten  
Bv. leerlingen

Topleiding 
Bv. de directeur en het secretariaat

Inheemse elite 
Bv. leerlingenraad



Strategieën van de gewone organisa7egenoten en de inheemse elite: 
- Marchanderen 

- Pacteren  

- Confronteren (bv. staken) 

- Distan.ëren (bv. roken op de speelplaats) 

- Corrumperen (bv. roddelen met leerkrachten over de directeur) 

3.4 Structurele effecten 

Wat zijn structurele effecten 
De groep is meer dan de som van de groepsleden. De onderlinge verwevenheid van 
interac.es binnen groepen leidt tot een nieuwe dynamiek 
Structurele effecten= wanneer groepskenmerken een invloed hebben op menselijk gedrag 
(bv. de vooroordelen t.o.v. migranten) 

Vormen van structurele effecten: 
- Een kenmerk van een groep beïnvloed andere kenmerken van die groep 

MAAR ecologische fout: veronderstellen dat uitspraken op macroniveau ook 
al.jd geldig zijn op individueel niveau -> geen besluiten trekken over 
individuen op basis van sociaal structureel onderzoek! 

- Een kenmerk van een groep beïnvloed andere kenmerken van individuen in 
die groep 

- Een kenmerk van een groep samen met individuele kenmerken beïnvloed 
andere individuele kenmerken van de leden in die groep 

Hoofdstuk 4: InsFtuFonalisaFe en socialisaFe 
Het meeste gedrag van mensen is aangeleerd en niet ins.nc.ef; we hebben meer 
wereldopenheid door onze open ins.ncten (ongericht en algemeen). De mens hee_ de 
mogelijkheid om nieuwe gedragingen aan te leren en die kennis door te geven (gedrags- en 
handelingsplas.citeit). Daarnaast hee_ de mens de mogelijkheid tot praxis (= de omgeving 
aanpassen aan de eigen noden) 

De mens wordt hierdoor overspoeld door prikkels en hee_ dus nood aan een 
ontlas.ngsmechanisme, iets dat een aantal passende interac.epatronen oplegd aan de 
samenleving. Dit zijn ins.tu.es 
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4.1 InsFtuFonalisaFe 

Wat zijn insFtuFes of instellingen? 
= een structuur die het gedrag van de leden van een gemeenschap reguleert op grond van 
waarden (een cultuur) om aan een bepaalde behoe_e te voldoen (bv. een gezin) 
= door de samenleving ontworpen en opgelegde handelingspatronen 

Ins.tu.onalisering= het proces waarbij de norma.eve elementen van een cultuur vorm 
krijgen in een vaste structuur (het proces van cultuurvorming en het proces van 
structuurvorming zijn op elkaar afgestemd) 

Primaire ins.tu.es: gericht op indiv. basisbehoe_en, zoals voeding, ontwikkeling, 
reproduc.e, comfort, ontspanning, veiligheid en beweging 
bv. een gezin, een school,… 

Secundaire ins.tu.es: regelen en integreren de primaire ins.tu.es  
bv. poli.ek, economie, religie, wetenschap, jus..e (correc.oneel),… 

Ontstaan van inFtuFes 
Ins.tu.es zijn historische construc.es die ontstaan op een bepaald moment en een 
wisselende con.nuïteit kennen. Ze zijn aqankelijk van de context. Het zijn ook menselijke 
construc.es 

Stappen van ins7tu7onalisa7e: 
1. Externalisa.e van menselijke praxis (= ingrijpen op de natuurlijke omgeving, 

vermenselijken van de omgeving). Bv. het domes.ceren van wilde dieren. 

Deze vermenselijking van de natuur hee_ een invloed op de manier waarop mensen 
samenleven -> er worden structuren gevormd (die een adap.ewaarde beziYen) 

2. Objec.va.e: Voor de nieuwe genera.es die geboren worden, vormen de bestaande 
organisa.epatronen en handelingsvormen een objec.eve werkelijkheid 

3. Ins.tu.es krijgen een transcendentaal karakter, hun oorsprong ligt zogezegd buiten 
deze wereld (door God, de natuur,…) -> menselijke construc.e ervan wordt vergeten 

• De nieuwe genera.es ervaren deze ins.tu.es als vanzelfsprekend, ze worden 
gelegi.meerd 

Legi7ma7e van ins7tu7es op 4 niveaus: 
1. Via tradi.onele informa.e (con.nuïteit van tradi.es) 

2. Via volkswijsheid (uitspraken of gezegden) 

3. Via formele legi.ma.etheorieën (bv. weYen) 

4. Via symbolische universa (zoals religie, ideologie,…) 

MAAR: ook invloed door liedjes, films, soaps,… 
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4.2 socialisaFe 

Wat is socialisaFe? 
= het aanleren van de cultuur om te kunnen par.ciperen in de maatschappij -> de 
ins.tu.onele regelingen worden door de leden van de samenleving geïnternaliseerd (ze 
worden ervaring als natuurlijk, als deel van de persoonlijkheid) 

In de kinderjaren doet het kind aan primaire socialisering, maar socialisering is een con.nu 
proces. 

SocialisaFetheorie van George Herbert Mead 
Sociaal behavioris.sche houding in het oplossen van de vraag: ‘hoe ontstaat de ra.onaliteit 
die eigen is aan de mens?’ 

Klassieke condi.onerin: gedrag vertonen door een gecondi.oneerde s.mulus 
Operante condi.onering: ingrijpen op de omgeving met de bedoeling om een bepaald 
resultaat te verkrijgen (bekrach.ging= reinforcement) 

Kenmerken van Mead’s sociaal behaviorisme: 
- Focus op handelingen in hun natuurlijke context 

- Houdt ook rekening met het innerlijke van de mens (geen instrospec.e!) 

- ‘Wat is het ontstaan van de innerlijke ervaring in het socialisa.eproces?’ 

- Het socialisa.eproces moet gezien worden als een sociaal leerproces 

- Basis is wel waarneembaar gedrag, maar dit gedrag is een aanpassing aan de 
omgeving, het is de betekenisverlening die aan de omgeving gegeven wordt 
(deze betekenis ontstaat in interac.e met anderen) 

= de interne, subjec.eve, voorbereidende fase 

Centrale vraag bij Mead: Hoe ontstaat het bewustzijn of de mind bij de mens als soort? 

Bewustzijn: evolu7onair perspec7ef 
Het menselijk bewustzijn (waaronder de mogelijkheid tot abstract denken) is een gevolg van 
sociale interac.e. De menselijke intelligen.e is dus ontwikkeld door de toenemende 
complexiteit van het menselijk georganiseerd samenleven 

1. De huidige vorm hee_ zich ontwikkeld uit een primi.eve uitwisselingsvorm van 
lichamelijke bewegingen (= gestures) en de daarmee gepaarde emo.onele condi.es  

2. Conversa.on of gestures: primi.eve interac.evorm 

Deze gestures hebben nog geen symbolische betekenis 

3. Significant gestures: er is sprake van symbolen met betekenis en dus communica.e 
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o versmel.ng tussen het uitwisselen van gestures en het toekennen van 
betekenis 

o We kunnen zelf beslissen wat de betekenis van s.muli is dankzij de 
uitgestelde respons -> conversa.e ontstaat 

o De reac.e van de ander kan gean.cipeerd worden omdat we mentaal van 
posi.e kunnen verwisselen (role-taking)  

• Leidt tot betekenisvolle symbolen en uiteindelijk tot taal 

Bewustzijn: ontologisch perspec7ef 
Het vermogen om tot symbolische interac.e (taal) te komen, vormt de basis van het 
socialisa.eproces. Door de interac.e met de sociale omgeving (d.m.v. taal) en een 
denkvermogen (mind), zal het kind ook langzaamaan een zelxewustzijn ontwikkelen (= het 
vermogen om zichzelf als object te zien) -> de basis van de ontwikkeling van een iden.teit. 
Het ontstaan van het zelxewustzijn vormt dan ook de kern van het sociolisa.eproces 

3 fasen in het ontwikkelen van een zelxewustzijn: 

- Imita.e (0-3): imiteren van personen in de omgeving zonder dit te begrijpen 

- Play stage (3-6): rollenspellen, het kind ontwikkelt capaciteiten om de rol van 
iemand anders (de significant other) over te nemen (role taking) en leert 
zichzelf daarbij te bekijken vanuit een extern standpunt. Het kind maakt een 
duidelijk onderscheid tussen zichzelf en de rol die het speelt 

- Game stage (6-12): meer georganiseerde sociale ac.viteiten, het kind houdt 
rekening met meerdere rollen tegelijk 

Geheel van rollen hierbij betrokken = the other (‘taking the role of the other’) 

• Het kind leert zichzelf extern te bekijken, maar doet dit nu niet meer 
vanuit het gezichtspunt van slechts één andere persoon (significant 
other), maar vanuit het gezichtspunt van de groep als geheel (the 
other) -> kern van socialisa.e of vermaatschappelijking 

Als het kind min of meer volwassen is, zal het de rollen van de leden van allerlei 
georganiseerde groepen geïnternaliseerd hebben, de rol van de ander in het 
algemeen (generalized other) -> de ontwikkeling van van ‘Me’ (= gesocialiseerde 
aspect van de persoonlijkheid, de percep.e van jezelf vanuit het perspec.ef van een 
ander, jezelf als object) 

Het zelxewustzijn (=Self) is de constante interne conversa.e tussen het Me en het I 
(= het biologische, individuele, impulsieve, ongesocialiseerde aspect van de 
persoonlijkheid) 
Het Self kan zich echter niet goed ontwikkelen in een chao.sche of tegenstrijdige 
sociale omgeving (= structurele ambivalen.e) 
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SocialisaFetheorie van Jean Piaget 
Een kinderpsycholoog die de ontwikkeling van (abstract) denken bij kinderen onderzocht. Hij 
onderscheidde 4 fasen: 

1. Sensorimotorisch stadium  
- 0-2 jaar 

- Het kind hee_ een aantal primaire contactvormen met de omgeving 
(aanraken, zuigen, luisteren, zien) 

- In het begin van deze fase maken kinderen geen onderscheid tussen zichzelf 
en de wereld  

- Wat ze niet zien, bestaat niet. Pas vanaf de lee_ijd van 10 maanden ontstaat 
objectpermanen.e (ook wat ze niet zien, blij_ bestaan) 

- Kinderen bekijken de wereld enkel vanuit hun eigen gezichtspunt 
(egocentrische fase) 

2. Preopera7onele stadium 
- 2-7 jaar 

- Het kind kan symbolen gebruiken 

- De betekenis van gewone concepten (bv. volume, gewicht, snelheid, 
aantallen,…) wordt nog niet begrepen 

- Het kind kan de rol van de ander ook nog niet innemen 

3. Concreet opera7onele stadium 
- 7-12 jaar 

- Het kind kan redeneren over een aantal concrete zaken (oorzaak-gevolg, 
snelheid, aantallen,…)  

- Het kind kan de rol van de ander innemen -> ploegsporten 

- Abstracte begrippen (bv. eerlijkheid, rechtvaardigheid, waarheid) worden nog 
niet begrepen. Wel kan het kind een leugen aanduiden 

4. Abstract- of formeel opera7onele stadium 
- 12-… jaar 

- Het abstracte denken ontwikkelt zich (regels gebruiken om abstracte 
problemen op te lossen , abstracte principes begrijpen,…) 

- Niet elke volwassene bereikt dit vierde stadium 
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SocialisaFetheorie van Sigmund Freud 
Centrale begrippen: psychoanalyse, het onbewuste, verdrongen dri_en van plezier en dood, 
oedipuscomplex, het Es (dri_en), het Über-Ich (maatschappelijke disciplinering, moraliteit) 
en het Ich (realiteitsprincipe) 

SocialisaFetheorie van Margaret Mead 
Culture-and-personality school: de culturele organisa.e van een samenleving oefent een 
specifieke invloed uit op de ontwikkeling van de persoonlijkheid 

Ze hield zich vooral bezig met geslachtsroldifferen.a.e: komen de verschillen tussen jongens 
en meisje in het Westen ook voor in andere samenlevingen? 
2 studies: ‘Coming of Age in Samoa’ en ’Sex and Temperament in Three Primi.ve Socie.es’ 

• De menselijke persoonlijkheid is zeer plas.sch. Verschillen tussen individuen van 
eenzelfde of een verschillende cultuur zijn het resultaat van verschillen in socialisa.e 

IdenFteit en zel]eeld 
Door de vorming van een Me en een generalized other, kan het kind zichzelf vragen stellen 
als ‘Wie ben ik?’ en ‘Hoe ben ik?’. Dit is de iden.teit van het kind. Het antwoord op deze 
vragen zal verwijzen naar het groter geheel waarvan het kind deel uitmaakt. Het kind ervaart 
dit als de rolverwach.ngen die aan hem/haar en aan anderen (generalized other) gesteld 
worden. Als het kind ouder wordt, neemt het aantal rolverwach.ngen toe, en dus zal het 
kind als antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ verwijzen naar deze rolverwach.ngen (bv. ik ben 
de dochter van, ik ben student, ik ben katholiek,…) 

Maar het kind kan zichzelf ook vragen stellen als ‘Wat vinden de anderen van dikke 
mensen?’ of ‘Wat vinden de andere van grote mensen?’. Onze iden.teit bouwt op die 
manier mee aan de emo.es die we tegenover onszelf voelen, ons zelxeeld (posi.eve of 
nega.eve zelfwaardering) 

Theorie over de wijze waarop mensen zichzelf evalueren 
Cooley: 
Het zelxewustzijn (Self) stelt mensen in staat om zichzelf van buiten uit te zien en te 
evalueren. We zien onszelf door de ogen van anderen: looking-glass-self. Dit concept bestaat 
uit 3 elementen: 

1. We stellen ons voor hoe anderen ons zien, waarnemen en evalueren (bv. de anderen 
zien mij als dik) 

2. We interpreteren de reac.es die de anderen hebben (bv. wat vinden de anderen 
ervan dat ik dik ben?) 

3. We ontwikkelen een zelxeeld op basis van de evalua.es van de anderen (bv. 
verlegenheid, schaamte, trots,…) 
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Dit is niet al.jd gebaseerd op de echte evalua.e van de anderen, maar slechts wat wij 
DENKEN dat die evalua.e is. Het Self is ook nooit een afgewerkt product, maar verandert 
con.nu 

We proberen steeds om op ac.eve wijze het beeld te beïnvloeden dat de omgeving van ons 
hee_ (impression management). Daarnaast hee_ ook de sociale structuur een invloed door 
het verschil in statussen: mensen met een lagere sociale status oefenen weinig invloed uit 
op ons zelxeeld (bv. een kind) 

EmoFes 
Emo.es treden op als gedragsregulatoren: sociaal gewenst gedrag bevorderen en sociaal 
ongewenst gedrag verhinderen. Samen met het zelxewustzijn zorgen emo.es voor de 
invulling en de bijsturing van onze rolverwach.ngen. De ontwikkeling van onze emo.es 
loopt gelijk met de groei van het abstract denken (Piaget) 

Nature vs. nurture: zijn emo.es aangeboren of aangeleerd (via socialisa.e)? 
-> sommige dingen zijn aangeboren, maar welke emo.es in welke omstandigheden op een 
bepaalde manier geuit worden, is sociaal aangeleerd. 
Emo.es worden ook sociaal geconstrueerd (je omgeving kan bv. bepalen of je je gelukkig of 
angs.g voelt) 

Kinderculturen: peergroups en socialisaFe 
Kinderculturen o.b.v. leeYijd 

- Determinis.sche visie (bv. Melvin Kohn): kinderen ondergaan passief de 
opvoedingsstrategieën van anderen en passen zich aan aan de samenleving 

- Construc.vis.sche visie (bv. Piaget en Mead): kinderen zijn actoren die ac.ef 
informa.e uit hun omgeving opnemen en daarmee hun houding t.o.v. de 
werkelijkheid bepalen -> socialisa.e is een ac.ef leerproces 

• MAAR beide benaderingen onderschaYen de autonome invloed van de leefwereld 
van kinderen (de rol van lee_ijdsgenoten (peergroups) en kinderculturen) op het 
socialisa.eproces 

Nieuwe benadering: rol van lee_ijdgenoten op adolescenten en kinderen 

- Kinderen worden beschouwd als een sociale categorie: differen.a.e t.o.v. 
volwassenen en iden.fica.e t.o.v. andere kinderen -> structuren ontwikkelen 
zich en een eigen cultuur wordt gevormd binnen de sociale groep 

- Binnen het gezamenlijk en georganiseerd handelen worden 
gedragsstrategieën aangeleerd die ze later zullen toepassen in andere 
contexten -> socialisa.e is een situa.oneel proces 
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- Kinderen zijn zowel volwaardig lid van kindergemeenschappen, als 
ondergeschikt lid van de gemeenschap van de volwassen door hun deelname 
aan instellingen (gezin, school,…) -> duale posi.e 

Kinderculturen o.b.v. geslacht 
Naast lee_ijd, vormen kinderen ook een social categorie via hun geslacht. Binnen de 
kinderculturen is dus nog een verdere opdeling in jongens- en meisjesculturen (vanaf 3 jaar). 
Jongensculturen komen sneller tot een status- en machtsrangorde waardoor compe..eve 
gedragsstrategiën sneller aangeleerd zullen worden. Meisjesculturen daarentegen zijn meer 
gericht op coöpera.e en groepsharmonie. Meisjes zoeken ook meer de aanwezigheid van 
volwassenen op dan jongens. Deze geslachtsdifferen.ële sociale leerprocessen hebben ook 
verdere gevolgen: jongens zouden beter kunnen omgaan met compe..viteit, terwijl meisjes 
beter zouden kunenn samenwerken in kleine groepen. 

RolsocialisaFe  
Ook bij volwassenen is er nog sprake van socialisering. Zo zal socialisa.e telkens weer 
voorkomen als we met een nieuwe situa.e en dus nieuwe rolverwach.ngen geconfronteerd 
worden. Dit rolsocialisa.eproces bevat verschillende fasen: 

1. An.ciperende fase: er zijn enkele stereotype en geïdealiseerde verwach.ngen over 
de rolvervulling -> een mentale voorbereiding 

2. Formele fase: de sociale posi.e wordt ingenomen en de rolverwach.ngen worden 
van binnenuit geleerd -> sterk conform gedrag 

3. Informele fase: de informele en inofficiële rolverwach.ngen wordt geleerd door 
interac.e met de collega’s -> meer flexibele rol 

4. Persoonlijke fase: de eigen verwach.ngen en opvabngen worden aan de rol 
opgedrongen -> rolverwach.ngen worden aangepast aan de eigen persoonlijkheid 

Het leren van een nieuwe rol is een dynamisch aanpassingsproces, het individu gee_ 
er ook zelf een persoonlijke dimensie aan 

Centraal in elke samenleving staat de geslachtsrolsocialisa.e, waarbij mannen en vrouwen 
het ‘passende’ gedragspatroon worden bijgebracht. Dit gebeurt door televisie, media, de 
manier waarop ouders met hun kinderen omgaan,… Zo zullen ouders onbewust hun dochter 
aanmoedigen om passief en aqankelijk te zijn, en hun zoon aanmoedigen om ac.ef en 
onaqankelijk te zijn -> dit zal later tot spanningen leiden. Maar tegenwoordig staan de 
vrouwelijke rolverwach.ngen onder druk door o.a. het feminisme 

SocialisaFe en structuren 
De structuur van het gezin 
Het gezin is (als primaire groep) de belangrijkste instelling waarbinnen de eerste fasen van 
het socialisa.eproces plaatsvinden. Het gezin zorgt voor een gezonde persoonlijkheid en de 
mo.va.e om te leren (door goedkeuring en affec.e). Daarnaast is het ook een 
vertegenwoordiger van de maatschappij, het fungeert als cultuurfilter.  
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Ook bepaalt het gezin voor een grote mate de intellectuele ontwikkeling van het kind. Dit 
hangt af van een aantal zaken: 

- Het leervermogen van het kind 

- De grooYe van het gezin: resource dilu.on theory= aanwezige middelen 
moeten verdeeld worden over het aantal kinderen 

- De geboorterang van het kind 

• eerstgeborenen worden meer ges.muleerd 

• ouders zijn voorzich.ger bij eerstgeborenen 

• ze moeten vaak sneller verantwoordelijkheid opnemen voor 
broers of zusjes 

• er is een effect op de sociale abtudes: eerstgeborenen hebben 
een meer conserva.eve houding, terwijl later geborenen meer 
tegendraads zijn.  

• Er zal er een groter effect zijn in samenlevingen waarin 
primogeniture geldt (eerstgeboorterecht op de erfenis) 

• Deze effecten zijn er in veel minder mate als de spacing of 
geboorteafstand voldoende lang is 

Het gezin binnen de sociale structuur 
Welke waarden van de maatschappij een kind meekrijgt uit zijn gezin is vooral aqankelijk 
van de sociale klasseposi.e (SES) van de ouders (= de arbeidsomstandigheden en de mate 
van controle op produc.emiddelen) 

Melvin Kohn: 

Aqenkelijk van het type beroep van de vader staan andere waarden centraal in de 
opvoeding. De lagere arbeidsklasse stelt gehoorzaamheid en fysieke bestraffing centraal, 
terwijl de middenklassen en de hogere klassen vooral inzeYen op crea.viteit, 
ini.a_iefneming, nieuwsgierigheid en argumenta.e -> de ouders verwachten dat hun 
kinderen een soortgelijk leven zullen leiden 

Onderzoek van Kohn: de sociale klasseposi.e hee_ een invloed op de onaqankelijkheid/ 
zelfstandigheid binnen het werk (occupa.onal self-direc.on), dat op zijn beurt een invloed 
hee_ op intellectuele flexibiliteit en de waarde van individuele onaqankelijkheid 

Referen7egroeptheorie 
Ook geroepen waartoe men niet behoort, kunnen een invloed uitoefenen op het gedrag , de 
zogenaamde referen.egroepen 

Rela.eve depriva.e: bv. als de kansen tot promo.e in een bedrijf heel klein zijn, zal je 
posi.ever staan tegen die promo.e. Dit omdat als je je vergelijkt met alle anderen die ook 
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geen promo.e gekregen hebben, je je minder benadeeld zal voelen -> als je iets tekort komt 
(een depriva.e) is dit slechts rela.ef ten opzichte van andere factoren 

Concreet wilt dit zeggen dat je een groep (waartoe je wel of niet behoort) als referen.e 
gebruikt voor het bepalen en evalueren van je eigen gedrag -> referen.egroep 

2 types: 

- Norma.eve referen.egroep: een bron van waarden en normen waarop het 
gedrag wordt afgestemd 

- Compara.eve referen.egroep: een vergelijkingsbasis waarop het eigen 
gedrag wordt geavalueerd  

Of iemand een andere groep, dan die van zichzelf, kiest als referen.egroep hangt af van 
verschillende factoren: het pres.ge van de groep, een marginale posi.e binnen de eigen 
groep, een opwaartse beroepsmobiliteit waarbij de waarden en normen opvoorhand al 
overgenomen worden (an.cipatory socializa.on),… 

Een referen.egroep kan ook gekozen worden door een gemeenschappelijke ervaring. 
Daarnaast zijn meerdere referen.egroepen mogelijk (doorkruisende referen.eschema’s) 

Overgang van kind naar .ener: men krijgt de toegeschreven status van .ener allereerst via 
een vervreemding van het kind-zijn, en vervolgens via een an.ciperende socialis.e waarbij 
de waarden en normen overgenomen worden. Men gaat zichzelf zien en beoordelen vanuit 
het referen.ekader van een .ener 

Hoofdstuk 5: Sociale controle en devianFe 

5.1 Sociale controle 
Devian.e= afwijkend gedrag van de maatschappelijke normen, waarden, regels en 
verwach.ngen 

Om devian.e tegen te gaan heerst er binnen een samenleving sociale controle. Aqankelijk 
van welke samenleving kan dit een ethisch controlestelsel of een poli.ek controlestelsel zijn 

- Ethisch controlestelsel: de individuen zelf doen aan sociale controle, er is een 
grote individuele verantwoordelijkheid en de nadruk ligt op repressie (=straf) 

Deze vorm komt vooral voor in samenlevingen met een grote sociale 
gelijkheid (en dus zonder grote statusverschillen) bv. het Midden-oosten 

- Poli.ek controlestelsel: bepaalde ins.tuten zoals poli.e, regering,… zorgen 
voor sociale controle, er is minder individuele verantwoordelijkheid en de 
nadruk ligt op res.tu.e (=herstel) 

Deze vorm komt vooral voor in samenlevingen met een grote 
arbeidsverdeling (en dus grote statusverschillen) bv. het Westen 
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Het ontstaan van de internalisaFe van normen en waarden 
Sumner: 

De mens is oorspronkelijk begonnen met ins.nc.ef te handelen met het doel te overleven. 
Door een proces van trail and error werden de beste handelingen geselecteerd die zich na 
een .jdje ontwikkelden tot gewoonten (folkways). Sommige van deze folkways worden 
uiteindelijk vaste regels omdat er over gera.onaliseerd wordt. Hierdoor ontstaan normen (= 
mores). Deze mores dragen een zekere sanc.e of sociale controle met zich mee 

De vorming van weYen vloeit bijna al.jd voort uit mores. Als weYen niet conform waren aan 
mores, dan zouden ze vaak worden overtreden. MAAR weYen kunnen ook een invloed 
uitoefenen op mores bv. de wet op echtscheiding 

Durkheim: 

Er zijn 2 soorten moraliteit: 

- Objec.eve moraliteit: gemeenschappelijke standaard over wat moreel is en wat niet 

- Subjec.eve moraliteit: de specifieke persoonlijke uitdrukking van iemand zijn morele 
bewustzijn 

Morele regels zijn niet alleen verplicht, maar ook wenselijk omdat men er de goedkeuring 
van anderen door krijgt 

Er zijn 2 soorten sanc.oneringen voor de overtreding van een morele regel: 

- Analy.sch gevolg: een direct nega.ef gevolg van de handeling zelf (bv. infec.es door 
slechte hygiëne) 

- Synthe.sch gevolg: opgelegde sanc.e (bv. gevangenisstraf als je iemand vermoord) 

Mead:  

Het naleven van regels, zorgt voor een posi.eve sanc.onering (bekrach.ging) die het 
resultaat is van socialisa.e. De internalisering van waarden en normen is volgens Mead het 
gevolg van een interac.e tussen het I (dat handelt in bepaalde situa.es) en het Me 
(geïnternaliseerde abtudes en reac.es van anderen) -> geïnternaliseerde controle in het 
individue groeit 

Piaget: 

Er bestaat een rela.e tussen de sociale verhoudingen en het ra.onele bewustzijn 

Onderscheid tussen: 

- Coöpera.eve, wederkerige rela.es: ideale en gewenste regels, zonder dwang 

- Rela.es die op autoriteit of dwang gebaseerd zijn: uiterlijk systeem van dwingende 
regels 
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De maatschappelijke evolu.e bestaat uit een toenemende differen.a.e. Dit leidt tot een 
samenleving die meer gebaseerd is op samenwerking 

Samen met het morele bewustzijn, ontwikkelt er zich bij kinderen een 
abstraheringscapaciteit (mogelijkheid tot abstract denken). In het begin van de ontwikkeling 
kan het kind zelf nog niet beslissen wat goed of slecht is, het neemt slaafs de opvabngen 
van volwassenen over. Deze autoritaire rela.e met de ouders kenmerkt zich door dwang en 
unidirec.onaliteit. Daarnaast hee_ het kind op dat moment ook moreel realisme: wat bv. bij 
mama goed is, is dat niet bij papa -> morele regels worden gekoppeld aan 1 persoon 

Op latere lee_ijd wordt deze autoritaire rela.e eerder een coöpera.eve rela.e: het kind is in 
staat zelf te reflecteren over wat goed of slecht is -> regels krijgen een autonoom karakter en 
zijn niet langer gebonden aan het ik of de ander 

De poliFeke orde: 
Wie bepaalt wat deviant of moreel is?  

Howard Becker: 

- (Poli.eke) macht en controle zijn crusiaal in het bepalen van weYen en devian.e 

- Afwijkend gedrag is, zoals alle maatschappelijke verschijnselen, het gevolg van 
collec.ef handelen en niet van individuele eigenschappen -> het is dus niet logisch 
om gemeenschappelijke kenmerken van devianten te gaan zoeken 

- Regels komen tot stand door de ac.es van crusading reformers (= 
vertegenwoordigers van een klasse of groep) die hun maatschappijvisie baseren op 
een absolute ethiek (wat zij geloven dat absoluut zo hoort te zijn) vanuit een 
humanitair mo.ef (ze geloven dat dit goed is voor iedereen). Dit zijn bv. protesters 

- Deze ac.es zullen leiden tot nieuwe regels opgemaakt door experten, of de ves.ging 
van een nieuwe organisa.e 

- Er sluipen echter ook subjec.eve elementen in de realisa.e van die regels 

5.2 Sociologische verklaringen voor devianFe 

Het relaFeve en normale karakter van devianFe 
Devian.e is rela.ef: wat als afwijkend gedrag wordt gezien, is aqankelijk van de 
samenleving en het .jdsperspec.ef. Ook is er een verschil tussen de groepen binnen een 
samenleving (wat als afwijkend wordt gezien bij mannen, is dat niet direct bij vrouwen) of de 
verschillende rollen die er zich bevinden 

Durkheim:  

Een samenleving zonder devian.e is onmogelijk. Een sterker waardebesef leidt niet tot het 
verdwijnen van devian.e, maar tot een verschuiving ervan 
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Ontregeling of anomie 
Anomie= een ontregeling van het norma.eve kader in een samenleving -> norma.eve 
onzekerheid -> toenemende devian.e 

Durkheim:  

Durkheim vertrok vanuit een standenmaatschappij -> sociale mobiliteit werd als 
problema.sch gezien (leidde o.a. tot zelfmoord door het gebrek aan normen) 

De mens is een homo duplex: hij hee_ fysische behoe_en en aspira.es, maar is tegelijker.jd 
ook een sociaal wezen. In tegenstelling tot bij dieren, wordt de mens biologisch niet 
afgeremd om zijn aspira.es na te streven. De externe morele kracht van de samenleving 
(sociale oorsprong) moet hierin zorgen voor een evenwicht. De samenleving zorgt voor een 
aantal mechanismen/regelingen die de plaats van mensen en hun lee_ijl binnen de 
samenleving bepalen (verworven status of toegeschreven status). De publieke opinie moet 
deze mechanismen wel ondersteunen 

Indien het evenwicht tussen de menselijke aspira.es en de controle hierop via 
mechanismen verstoord wordt, zal anomie ontstaan. Dit kan door enkele factoren: 

- Economische crisis: er wordt niet meer voldaan aan de aspira.es van het volk 

- Economische groei: aspira.es worden niet meer begrensd, rijkdom komt los te staan 
van waarden, sociale mobiliteit -> oude normen gelden niet meer 

- Grote arbeidsverdeling: meer individualisme -> gemeenschappelijke norm verdwijnt 

Merton: 

Merton vertrok vanuit een klassenmaatschappij -> sociale mobiliteit werd aangemoedigd 

De sociale structuur bezit op zichzelf elementen die leiden tot afwijkend gedrag 

Onderscheid tussen  

- Waarden: culturele doelstellingen, aspira.es die mensen verwerven via het culturele 
systeem 

- Normen: voorschri_en over hoe je deze culturele doelstellingen legi.em kan 
bereiken. Dit impliceert een verdeling van geïns.tu.onaliseerde middelen. 

Anomie ontstaat als er een scheiding plaatsvindt tussen de culturele doelstellingen en deze 
middelen (als de middelen niet meer voldoen om de doelstellingen te bereiken) bij een 
bepaalde groep in de samenleving. Aanpassingen aan deze toestand van anomie zijn dan 
devian.e. Er bestaan verschillende vormen van deviant gedrag (modes of adap.on): 

- Conformity: de doelen aanvaarden en de aangeboden middelen hiervoor gebruiken 

- Innova.on: de doelen aanvaarden, maar hiervoor andere middelen gebruiken (bv. 
stelen of drugshandel) -> vooral in lagere klasse 
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- Ritualism: de doelen verwerpen, maar de aangeboden middelen nog steeds 
gebruiken (bv. lage arbeidersklasse) -> vooral in lagere middenklasse 

- Retrea.sm: de doelen verwerpen en de aangeboden middelen ook niet meer 
gebruiken (bv. daklozen) 

- Rebellion: de doelen en de aangeboden middelen verwerpen, maar een eigen 
alterna.ef voorzien (bv. krakers, sekteleden) -> vooral bij hoogopgeleiden 

De populaire cultuur speelt een belangrijke rol in de socialisa.e: ze zorgt voor mo.va.e 
door het verspreiden van succesverhalen (van mensen die hun doelen bereikten met de 
aangeboden middelen) en afschrikking om mensen te waarschuwen voor wat verkeerd kan 
gaan als je je niet conform gedraagd. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid bij het 
individu gelegd en blij_ kri.ek op het systeem uit 

Kri.eken op Merton: 

- De werkelijkheid wordt te veel vereenvoudigd: bv. onder welk type van devian.e 
horen seksuele misdrijven thuis? 

- Bepaalde types van afwijkend gedrag bij Merton worden in de samenleving niet als 
afwijkend beschouwd bv. ritualism 

- Niet-geïns.tu.onaliseerde middelen zijn in de maatschappij niet zomaar vrij 
beschrikbaar -> sommige vormen van devian.e moeten worden aangeleerd bv. 
hacken 

Hedendaags spreekt met niet meer van anomie, maar van strain of spanning 

Vervreemding 
Anomie en de daarmee gepaarde ontregeling van aspira.es, leiden tot een zinloze rela.e 
met de maatschappij -> vervreemding. Deze vervreemding leidt op zijn beurt tot meer 
deviant gedrag. 

RoLer: sociale leertheorie 

Het handelen van mensen wordt bepaald door de a.cipa.e van de gevolgen op die 
handeling (operante condi.onering), maar waar ligt de locus van de gevolgen van een 
handeling? 

- Interne controlelocus: locus van effecten ligt bij zichzelf 

- Externe controlelocus: locus van effecten ligt bij de omgeving/context 

Melvin Seeman: 

Bouwt verder op de sociale leertheorie van RoYer 

5 dimensies van vervreemding: 
- Machteloosheid: de verwach.ng dat je de uitkomst van je eigen gedrag niet 

kan beïnvloeden (bv. kanker krijgen ondanks gezond leven) 
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- Betekenisloosheid: verwach.ng dat de gevolgen van handelingen geen 
voldoening zullen schenken (func.onele- en substan.ële ra.onali.eit van 
Mannheim) 

- Normloosheid: de verwach.ng dat sociaal wenselijk gedrag weinig succes 
brengt en dat sociaal afwijkend gedrag dus noodzakelijk is om de doelen te 
brereiken (anomie van Merton) 

- Isola.e: de waarden van de samenleving worden niet gedeeld door 
individuen, er is een lage beloning voor sociaal wenselijke doeleinden 

- Zelfvervreemding: de menselijke ac.viteit is ondergeschikt aan externe druk 
of beloning (bv. enkel werken voor het geld) 

DifferenFële associaFe 
Sutherland en Cressey: 

Er zijn 2 soorten wetenschappelijke verklaringen voor een sociaal fenomeen: 

- Situa.onele of mechanische verklaring: causale factoren op het moment van het 
fenomeen zelf 

- Historische verklaring: de voorafgaande gebeurtenissen aan het fenomeen (bv. de 
differen.ële associa.etheorie) 

De verklaring van crimineel gedrag moet een algemene verklaring zijn. Deze verklaring 
houdt in dat deviant gedrag aangeleerd is. 

Defferen.ële contact-/associa.etheorie:  

= delinquent gedrag wordt overgenomen van degenen waar je contacten mee onderhoudt 

- Delinquent gedrag is aangeleerd via een communica.eproces in kleine persoonlijke 
groepen 

- Het omvat de technieken, mo.va.es, ra.onalisa.es en abtudes m.b.t. het plegen 
van misdaden 

- Crimineel gedrag kan niet herleid worden tot algemene waarden en noden 

Waarom hebben bepaalde mensen meer contact met delinquente defini.es dan anderen? 

• Sociaal-structureel bepaald bv. in bepaalde achterbuurten waar de algemeen 
geldende waarden en normen als onguns.g worden beschouwd 

De delinquente subcultuur 
Cohen: jeugddelinquen.e (middle-range theory) 

Jeugddelinquen.e is vaak irra.oneel, kwaadaardig (om te provoceren), ongepland en 
minder gespecialiseerd. Daarnaast is het niet gericht op een onmiddellijk doel 
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Hoe onstaan delinquente (sub)groepen? 
Alle menselijke handelingen zijn pogingen om problemen op te lossen. Hoe deze problemen 
opgelost worden, wordt bepaald door de situa.e (fysische en sociale kader) en het 
referen.ekader van de persoon. De oplossing kan dan bestaan uit een verandering van de 
situa.e of een verandering van het referen.ekader. 

Concreet kan de sociale herkomst van een kind een probleem zijn, omdat het opwaartse 
sociale mobiliteit belemmert. De oplossingen van dit probleem kunnen verschillend zijn: 

1. Een verandering van de situa.e door zich aan zijn oorspronkelijk milieu te onYrekken 
en hard te studeren. Een voorwaarde hiervoor is wel dat het kind de middenklasse 
waarden zal moeten aanvaarden, anders zal het nooit volwaardig geaccepteerd 
worden en blij_ het probleem bestaan 

2. Een verandering van het referen.ekader door de middenklasse waarden te 
verwerpen. Het kind krijgt hierbij steun van buitenaf door toe te treden tot een 
groep of een groep te ontwikkelen met hetzelfde gezichtspunt -> delinquente 
subcultuur ontstaat 

Waarom is niet iedereen deviant? Waarom gehoorzamen mensen? 
Hirschi: sociale controletheorie 

Mensen hebben nood aan maatschappelijke integra.e (Durkheim). Delinquen.e ontstaat 
wanneer de band tussen individu en maatschappij verbreekt of zwak is. Die band tussen 
individu en samenleving bevat volgens Hirschi 4 dimensies: 

- Aanhankelijkheid (aYachment): gevoelig zijn voor de mening van anderen (en het 
eigen geweten) -> sterkere betrokkenheid met het sociaal geheel 

- Toegewijdheid (commitment): vrees voor de gevolgen van delinquent gedrag, vrees 
om te verliezen waarin men sociaal geïnvesteerd hee_ 

- Betrokkenheid (involvement): door de par.cipa.e in het sociale leven is er geen .jd 
om delinquent te zijn 

- Overtuiging (belief): de mate waarin je de collec.eve waarden van de samenleving 
deelt (subjec.eve moraliteit) 

Volgens Hirschi zijn deze 4 dimensies nauw met elkaar verbonden, maar onderzoek hee_ 
aangetoond dat dit verband minder uitgesproken is. Daarnaast is er geen zekerheid dat de 
sociale banden wel een invloed hebben op delinquent gedrag, maar dat dit omgekeerd niet 
zo is -> er is geen zekerheid van de causale ordening 

Het eFkebeerperspecFef 
= een subjec.eve defini.e van afwijkend gedrag, devian.e als een sociaal construct 

Becker: e.keYeerperspec.ef/labelling perspec.ef 
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- Macrosociologische dimensie: hoe ontstaan regels? Hoe ontstaat het 
criminaliseringsproces? -> zie ‘de poli.eke orde’ 

- Sociaalpsychologische dimensie: wat is de impact van het label ‘deviant’ op de 
iden.teit? Zal het gedrag aangepast worden? 

Lemert: 

- Primaire devian.e: het gedrag ligt aan de oorsprong van een maatschappelijke 
reac.e, deze devian.e wordt gera.onaliseerd of is onderdeel van een sociaal 
aanvaardbare rol -> lichte vorm van devian.e 

- Secundaire devian.e: het afwijkend gedrag escaleert door een maatschappelijke 
reac.e op de primaire devian.e (iemand wijst de persoon op zijn deviant gedrag). De 
persoon wordt in dit geval bestempeld als ‘deviant persoon’ en dit kan ook 
opgenomen worden in de iden.teit -> een s.gma.sering van mensen als deviant kan 
leiden tot een toename van devian.e 

Hoofdstuk 6: Sociale straFficaFe 

6.1 Het ontstaan van sociale straFficaFe 
= een vorm van sociale differen.a.e die ongelijkheid inhoud 

• Geïns.tu.onaliseerde sociale ongelijkheid (door inkomen, opleiding, status,…): de 
mate waarin mensen in verschillende mate toegang hebben tot middelen, diensten 
en posi.es. Deze stra.cifa.e in in vele samenlevingen stabiel verankerd, het wordt 
erkend door de leden. 

De moderne stra.fica.esystemen zijn het resultaat van een graduele ontwikkeling. De 
oorspronkelijke jager-verzamelaarssamenlevingen waren gericht op samenwerken en 
collec.ef delen van de materiële producten. Hoe ontwikkelde stra.fica.e zich hieruit? 

Fase 1: indien deze samenlevingen temaken kregen met een vruchtbare omgeving, leidde dit 
tot een overvloed aan produc.e en een mindere mate van rondtrekken. Hierdoor konden 
materiële producten langer bewaard worden en werden ze ongelijk verdeeld over de 
bevolking. Daarnaast  werd er meer belang gehecht aan de familiesamenstelling 
(geslachtsra.o, grooYe,…) en dus ook de aqankelijkheidsra.o (aantal arbeidskrachten 
binnen een familie). Er wordt steeds minder gedeeld tussen families en er ontstaan 
erfelijkheidspatronen -> stabiel patroon van ongelijkheid 

Fase 2: het ontstaan van klassen -> een ongelijke toegang tot produc.emiddelen (machines, 
grond,…). Deze klassen ontstonden door een ontwikkeling van de landbouw (minder land 
nodig) en een bevolkingsgroei die samen leiden tot bevolkingsdruk. Hierdoor ontstond 
schaarste en compe..e. Er ontstaan families die veel grond beziYen en families die geen of 
weinig grond beziYen -> maatschappelijke ongelijkheid 
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6.2 StraFficaFe in landbouwsamenlevingen 
De voornaamste basis van sociale ongelijkheid is de ongelijke toegang tot landbouwgrond 

Slavernij 
- Gevangenen als slaaf in de landbouw. Deze slaven worden beschouwd als eigendom 

en zijn een onderdeel van een legale orde (juridisch geregeld). In sommige gevallen is 
de status van slaaf ook erfelijk.  

- Slavernij wordt gekenmerkt door een gesloten systeem waarbij sociale mobiliteit niet 
mogelijk is (behalve in lichte mate in het Romeinse keizerrijk).  

- Ook vandaag is slavernij nog actueel in bv. illigale pros.tu.e als gevolg van 
mensenhandel 

Kasten 
- Ordening van mensen op basis van eer/pres.ge. Deze eer wordt toegekend op basis 

van toegeschreven (aangeboren) niet-economische kenmerken zoals religieuze status 
(onrein,…), etniciteit, ras. Deze kenmerken worden gekoppeld aan economische 
kenmerken (beroep, grondbezig,…) waardoor bv. mensen van een bepaald ras geen 
toegang hebben tot sommige beroepen -> legi.ma.e van sociale ongelijkheid.  

- Er is een verband tussen statuskenmerken en er is geen overlap tussen de statussen 
van verschillende kasten (bij quasi-kasten is dit wel zo).  

- Het kastensysteem is een gesloten systeem waarbij sociale mobiliteit niet mogelijk is. 
Er is dus geen integra.e tussen de verschillende kasten en trouwen gebeurt ook 
binnen de eigen kaste (endogamie en homogamie).  

Quasi-kasten in India:  

- opdeling in varnas: hoogste groep = de Brahmanen, laagste groep = de kastelozen 

• op het niveau van het hele koninkrijk 

- opdeling in ja.s (subkasten): door het uitgeoefende beroep (dat erfelijk is) 

• op het niveau van dorpen 

Standen 
= feodale .jdperk 

- Hogere status op basis van landbezit en poli.ek-militaire posi.es (voor vrouwen was 
dit onmogelijk) 

- Verschillende categoriën: de eerste stand (grootgrondbeziYers= de adel), de tweede 
stand (geestelijken =de clerus) en de derde stand (de horigen en de burgerij) 

- Heer-vazal-rela.e: contractuele overeenkomst in werken in ruil voor grond en 
bescherming -> uitbui.ng (exploita.e) 
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- Systeem bepaald door weYen en erfelijkheid 

- Trouwen kon wel tussen de standen, maar was meestal niet realis.sch 

- Sociale mobiliteit was in uitzonderlijke gevallen een mogelijkheid (bv. clerus worden) 

- Met de opkomst van de steden won de burgerij aan macht waardoor ze de adel 
financieel moesten ondersteunen. In ruil hiervoor werden ze geadeld en was er dus 
mogelijkheid tot sociale mobiliteit  

6.3 StraFficaFe in industriële samenlevingen: klasse 
Door de verdere ontwikkeling van de industrialisa.e en het kapitalisme ontstond de klasse. 
Deze vorm van stra.fica.e is vooral gebaseerd op geld. De klassen worden gekenmerkt door 
een open systeem. 

Marx 
De samenleving bestaat uit: 

- een onderbouw: het economische systeem dat getypeerd wordt door de 
produc.ewijze (de produc.ekrachten en de produc.everhoudingen)  

- een bovenbouw: zorgt voor de legi.ma.e van de sociale verhoudingen in de 
onderbouw (bv. poli.ek, recht, religie, media,…) 

-> alles is voortgebouwd op het economisch produc.estelsel 

De verschillende klassen ontstaan volgens Marx door de verschillende posi.es die mensen 
innemen binnen het economische systeem: de grondbeziYers, de bourgeoisie/kapitalisten 
en de arbeiders (het proletariaat) De arbeiders verkopen in een kapitalis.sche samenleving 
hun arbeidskracht aan de kapitalisten, in ruil hiervoor krijgen ze loon. Het kapitalisme wordt 
gekenmerkt door uitbui.ng, slecht arbeids- en leefomstandigheden, kinderarbeid,…-> 
verpaupering. Het doel is om zo veel mogelijk winst te maken (geld -> goed -> meer geld). 
Dit doen de kapitalisten door hun produc.ekosten zo laag mogelijk te houden (door de 
arbeiders uit te buiten) en hierdoor surpluswaarde te ontwikkelen. Deze waarde wordt 
opnieuw in het bedrijf gepompt, waardoor kapitaalsaccumula.e ontstaat. Er ontstaat steeds 
meer concrurren.e tussen bedrijven, waardoor de kleine bedrijven verdwijnen en de markt 
overgenomen wordt door een aantal monopolies 

Volgens Marx kan een arbeidersopstand pas plaatsvinden als de klassen ook volledig 
ontwikkeld zijn, dit vergt een overgang van een Klasse-an-sich (de objec.eve gezamelijke 
situa.e) naar een Klasse-für-sich (een klassebewustzijn, een gemeenschappelijke iden.teit, 
communica.e tussen de leden) 

• Er ontstaat een klassenstrijd door de verschillende belangen. Dit zou uiteindelijk 
leiden tot sociale verandering (communisme, maar meestal werd dit een 
welvaartsstaat) 

Weber 
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Mul.dimensionele perspec.ef op sociale stra.fica.e 

Een gemeenschappelijke klasse leidt volgens Weber niet onmiddellijk tot organisa.e. Weber 
houdt, in tegenstelling tot Marx, ook rekening met andere domeinen naast de economische 
sfeer. Zo maakt hij een onderscheid tussen status, par.j en klasse als de 3 dimensies van het 
sociale leven en op die manier ook 3 soorten van macht: 

- Klassen (economische sfeer): mensen met dezelfde levenskansen door hun gelijke 
posi.e op de goederen- en arbeidsmarkt (zowel door scholingsgraad/competen.es 
als produc.emiddelen). Deze klassen hebben macht op basis van bezit of vaardigheid 

-> dit is geen sociale groep, maar een sociale categorie 

- Statusgroepen (sociale sfeer): kunnen gebaseerd zijn op etniciteit, religie,… Deze 
groepen kennen meestal een gemeenschappelijke leefs.jl. Ze hebben niet 
noodzakelijk dezelfde marktsitua.e, maar het kan wel, zoals bv. de adel.  

Deze statusgroepen hebben macht op basis van overtuigingen/ erkenning van hogere 
kwaliteiten. Dit machtsmechanisme kan ook werkzaam zijn op economisch vlak (bv. 
bedienden vs. arbeiders) 

- Belangengroepen (legale/poli.eke sfeer): mensen die zich samen poli.ek engageren. 
Deze belangengroep kunnen meerdere statusgroepen en klassen omspannen. De 
belangengroepen hebben macht op basis van afspraken tussen mensen (coali.es, 
weYen, plichten,rechten,…) en hun hiërarchische posi.e. Ook dit kan tot ui.ng 
komen op economisch vlak (bv. vakbonden als coali.e binnen een bedrijf) 

Dahrendorf 
Dahrendorf hee_ een meer abstracte visie op sociale stra.fica.e. Volgens hem zijn de 
klassenverschillen ontstaan door een verschil in gezag en autoriteit en niet door bezit. Hij 
gaat uit van rollendifferen.a.e tussen aandeelhouders (shareholders) en bedrijfsleiders 
(execu.ves). Het aantal aandeelhouders nam steeds toe, waardoor hun macht op de 
bedrijfsorganisa.e afnam. Hierdoor werden managers steeds belangrijker (ze kregen meer 
gezag en autoriteit). 

Beroepshiërarchie: de execu.ves en managers (kapitalisten), de middenklasse (zowel 
autoriteit als ondergeschiktheid) en de werkende klasse (arbeiders en bedienden) 

Quasigroepen: de posi.es waaraan autoriteit verbonden is, vallen in clusters samen (= 
klassen of conflictgroepen). Deze groepen kunnen evolueren naar belangengroepen indien 
ze poli.ek ac.ef worden -> poli.eke elites 

Mills 
Elitetheorie toegepast op de Amerikaanse samenleving. Ondanks de schijnbare democra.e, 
wordt het land geleid door een kleine elite op basis van economische, poli.eke en militaire 
macht -> power elite (cliquevorming). Deze power elite deelt vaak een gemeenschappelijke 
sociale origine en iden.teit. Tussen deze sectoren is er veel mobiliteit -> leidinggevenden 
van bedrijven gaan bv. vaak in de poli.ek 

 36



Bourdieu 
Wijst op het belang van cultureel kapitaal naast economisch kapitaal. Deze beide vormen 
beziYen heel wat inzetbare machtsbronnen (geld, eigendom, kennis, vaardigheden, 
abtudes, competen.es). Op basis hiervan nemen mensen een sociale plaats in. Het 
culturele kapitaal en het economische kapitaal worden omgezet in symbolisch kapitaal (eer/
pres.ge/status), hiermee proberen ze zich te onderscheiden van de rest (dis.nc.e)       -> er 
ontstaat een sociale strijd om de verdeling van eer 

Sociale straFficaFe meten 
Hierbij wordt vaak het EGP-schema gebruikt, dat gebaseerd is op een herwerkte versie van 
de visie van Weber. De samenleving wordt hierbij opgedeeld in 11 categorieën (arbeiders, 
bedienden, werkgevers, zelfstandigen met of zonder personeel,…) 

6.4 Sociale mobiliteit 
= de verandering van plaats binnen een stra.fica.estelsel 

- Intragenera.onele mobiliteit (binnen een genera.e): een verandering in de 
beroepsloopbaan 

- Intergenera.onele mobiliteit (tussen genera.es): een verschil van de posi.es van de 
ouders en de posi.e van de zoon of dochter  

Oorzaken van sociale mobiliteit 
- Verandering in het aantal berschikbare plaatsen in een posi.e of klasse door een 

verandering in de beroepsstructuur (bv. groei van de kenniseconomie dus meer 
plaatsen voor hoogopgeleiden) of een verandering door genera.es (bv. 
hoofopgeleiden blijven vaker kinderloos dus na een aantal genera.es is er meer 
plaats voor laagopgeleiden) 

- Een verworven status door bv. een hoog diploma te halen, ondanks laaggeschoolde 
ouders te hebben 

Wat bepaalt de plaats van iemand binnen de beroepshiërarchie -> het eigen kunnen 
(meritocra.e) of sociale achtergrondkenmerken? Onderzoek toont aan dat het eerder een 
combina.e van beiden is, maar dat de invloed van ouders toch groot is. Ook is er sprake van 
sociale reproduc.e of zelfs versterking van de sociale ongelijkheden in o.a. het onderwijs 

6.5 Hoe worden economische klassen sociale klassen? 
Sociale klassenforma.e= van een klasse als sociale categorie naar een klasse als sociale 
groep (zie Marx’ Klasse-an-sich en Klasse-für-sich) 

MAAR klassen worden niet al.jd een sociale groep (zoals Marx wel stelde) 

Weber: 
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Sociale klasse: klassensitua.e waarbinnen mensen onderling interageren (o.a. huwelijken) 
Sociale closure (sociale slui.ng): de eigen klasseposi.e beschermen door de toegang tot hun 
machtsbronnen af te schermen voor outsider (bv. huwen met een andere rijke familie) 

Giddens: 

Structura.on: proces waarbij economische klassen sociale klassen worden door 
structurerende mechanismen: 

- Mediate structura.on: hoe lager de kans op sociale mobiliteit (gesloten systeem), 
hoe hoger de kans dat de economische klasse een sociale klasse wordt 

- Proximate structura.on: arbeidsverdelingen (bedienden vs. arbeiders), hiërarchische 
structuur (eigenaars vs. werknemers) en gemeenschappelijke consump.epatronen 
(bv. dezelfde soort woningen door residen.ële segrega.e) 

Bourdieu: 

De mate van cultureel en economisch kapitaal zorgt voor speficieke levenscondi.es die de 
leden van die klasse gemeenschappelijk hebben. Er wordt een habitus (meestal onbewust/
pre-reflexief) ontwikkeld die hun handelingen/prak.jken beïnvloed. Vanuit die habitus wordt 
binnen een klasse dus een gemeenschappelijke levenss.jl ontwikkeld. 

6.6 Is sociale straFficaFe noodzakelijk? 
Sociale stra.fica.e is func.oneel: een aantal kerntaken in de samenleving moeten 
ingenomen worden door personen met specifieke talenten. Hiervoor is een lange opleiding 
en dus mo.va.e noodzakelijk. Om deze mo.va.e hoog te houden is een grote beloning dus 
vereist: toegang tot schaarse goederen (geld, eer,…). Er is dus een beloning nodig om 
mensen  te mo.veren om voor deze kernposi.e met elkaar in compe..e te gaan. 

Kri.ek: hoe wordt bepaald welke job of taak een grotere meerwaarde hee_ dan de andere 
in de instandhouding van de samenleving? (bv. waarom krijgen topsporters zoveel betaald?) 

6.7 Sociale ongelijkheid op basis van geslacht 
Maar er zijn ook nog andere vormen van sociale ongelijkheid dan die op basis van 
sociaaleconomische kernmerken: bv. door lee_ijd, etniciteit, geslacht 

Vrouwen krijgen gemiddeld een lager loon door o.a. de combina.e van huishoudelijk werk 
en hal_ijds werd, de keuze voor werk in de zorgsector, de toegangblokkade tot hogere 
posi.es (glazen plafond) -> dit varieert in .jd en ruimte 
Ook herkennen we de dominan.e van de man over de vrouw 
Simpelweg vrouwelijke en mannelijke natuur? -> sociale invloed speelt een grote rol! (nature 
vs. nurture) 

Hoe zijn statusverschillen op basis van geslacht ontstaan? Verschillende theorieën: 
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1. Geslachtsstra.fica.e is ontstaan door socialisa.eprocessen. Verschil tussen sex 
(biologische verschillen) en gender (sociale rol) -> de vrouwelijke en mannelijk 
geslachtsrol is niet van nature bepaald, maar is sociaal geconstrueerd 

Nog extremer: gender niet als rol, maar als iets dat vorm krijgt door intera.e (doing 
gender). Mensen houden .jdens de interac.e steeds rekening met hoe ze zich 
zouden moeten gedragen naar hun geslacht 

2. Vrouwen worden in hun op.es beperkt door de bestaande sociale structuren en 
mannelijke dominan.e. Focus op arbeidsverdeling. Hoe meer dat vrouwen 
verantwoordelijk zijn voor het huishouden, hoe minder toegang tot economische 
rollen. En hoe meer controle ze hebben over ruilgoederen, hoe kleiner de 
genderongelijkheid. 

Blumberg: economische theorie (op basis van theorie 2) 

Economische macht: mate van controle over produc.emiddelen en goederen. Hoe meer 
economische macht een vrouw kee_, hoe meer bewegingsvrij/keuzevrij ze is -> 
gezagsposi.e van de vrouw binnen het gezin en de gemeenschap is aqankelijk van haar 
economische posi.e 

Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van die economische macht? 

- De mate waarin vrouwenarbeid onvervangbaar is in een samenleving 

- Het organisa.e van het familiestelsel: meer macht voor de vrouw indien matrilineaal 
systeem, matrilocaliteit en erfrecht 

- De mate waarin vrouwen kunnen beschikken over poli.eke, militaire, juridische, 
culturele en ideologische macht: bv. 1. hedendaags een verschuiving van het 
gezinsinkomen (door de man) naar een systeem van tweeverdienersgezinnen en 2. 
verbod voor buitenechtelijke rela.e voor vrouwen, maar niet voor mannen 

Collins: ConflicYheorie 

De vrouwelijke of mannelijke status wordt bepaald door resources (bestaansmiddelen) die 
betrekking hebben op 3 factoren: controle over materiële goederen, fysieke kracht en 
fysieke aantrekkelijkheid:  

Vrouwen en mannen zijn volgens Collins belangengroepen die strijd voeren met elkaar -> 
dominan.e van mannen over vrouwen (patriarchaat) 

Omdat steeds meer vrouwen naar de arbeidsmarkt trekken, verklaard dit waarom steeds 
meer mannen ook aandacht besteden aan hun fysieke aantrekkelijkheid -> sociale 
ongelijkheid op basis van geslacht verdwijnt langzaam door o.a. het feminisme 

MAAR femenisa.e van de armoede: door het toenemende aantal echtscheidingen, komen 
er steeds meer eenoudergezinnen (meestal vrouwen) die het economisch heel moeilijk 
hebben 
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Hoofdstuk 7: Religie 

7.1 Inleiding 
Één van de oudste maatschappelijk instellingen: de eerste symbolen die ontwikkeld werden, 
hadden een religieus element. Ook is er een grote diveriteit tussen godsdiensten: 
monotheïsme, polytheïsme, animisme, scientologie,… 

Vandaag de dag is religie een belangrijke maatschappelijk kracht: het zet aan tot sociaal en 
poli.ek engagement, wordt gebruikt als legi.ma.e voor onderdrukking, geweld,… 
-> het onderwerp van sociologisch onderzoek (vanuit een macroperspec.ef) 

7.2 Vroegere defeniFes van religie 

Het animisme 
Tylor: 

Oorsprong van religie ligt in het animisme (= geloven en aanbidden van geesten). Godsdienst 
ontstaat volgens Tylor door de menselijke nieuwsgierigheid en behoe_e naar kennis en dus 
als poging om de wereld te verklaren (o.a. het verschil tussen leven en dood en lichaam en 
ziel). Naarmate de kennis over de wereld toeneemt, zal de func.e van godsdienst steeds 
minder belangrijk worden en uiteindelijk verdwijnen door de wetenschap (evolu.onair 
perspec.ef) 

Godsdienst volgens Durkheim 
In alle godsdiensten staat het geloof in krachten die het menselijk leven bepalen centraal 
(God, karma, het lot,…), deze krachten hebben een sociaal karakter 

Onderzoek: totemisme bij de Arunta in Australië: 
De totems impliceerden een geloof in een heilige kracht, deze kracht zorgde voor sac.es en 
morele verantwoordleijkheden. Deze kracht was echter de symbolische betekenis die de 
groep gaf aan de totem  

Hedendaags: ook onze godsdiensten vormen een weerspiegeling van de maatschappelijke 
structuur en cultuur (bv. het begrip godheid en de patroonheiligen) -> onbewust wordt 
.jdens de godsdiens.ge riten de eigen samenleving aanbeden 

Strikte scheiding tussen: 

• Het profane: wereldlijke aspecten, dagdagelijkse bezigheden om aan materiële 
behoe_en te voldoen 

• Het sacrale: godsdiens.ge aspecten, waaraan een bepaalde betekenis wordt 
toegekend en die een macht vertegenwoordigen (bv. brood en wijn, totems,…) 

Gelovigen komen hiervoor samen -> ontstaan geloofsgemeenschappen 
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Defini.e godsdienst volgens Durkheim: een systeem van onderling aqankelijke 
geloofsideeën (wat) en geloofsprak.jken (hoe) die verband houden met het sacrale en de 
aanhangers ervan verenigen in een geloofsgemeenschap (wie) 

Volgens Durkheim omvat godsdienst de elementen waarmee gemeenschappen zich 
iden.ficeren (zoals ook na.onalisme en patriobsme). Met die redenering zou er dus al.jd 
een vorm van godsdienst blijven bestaan (secularisa.e zou prak.sch onmogelijk zijn) en zal 
godsdienst voorkomen in alle samenlevingen 

Daarnaast zou de aard van godsdienst aqankelijk zijn van de aard van de sociale structuur 
en de cultuur.   
Maar ook omgekeerd hee_ godsdienst invloed op de samenleving: wereldreligies zorgen er 
bv. voor dat mensen meer billijk er rechtvaarddig zullen omgaan met vreemden binnen hun 
samenleving -> ze helpen bij de socialisa.e van mensen (onderzoek Henrich) 

Swanson: 

‘The birth of the Gods. The origin of primi.ve beliefs’: de aard van godsdienst varieert met 
de maatschappelijke organisa.e (want het sacrale is een weerspiegeling hiervan) 

Welke verband bestaat er tussen monotheïs.sche (high god) godsdiensten en de sociale 
structuur waarin ze voorkomen?  
Er zal sprake zijn van high god godsdiensten als een complex georganiseerde samenleving 
(met meer soevereiniteit -> poli.eke complexiteit) hoger gezag vergt -> de aard van 
godsdienst hangt samen met de maatschappelijke complexiteit 

In meer complexe samenlevingen (zowel op vlak van nederzebngen, economisch, poli.ek 
en verwachtschapsvlak) zal het geloof in immanen.e veranderen naar een geloof in 
transcenden.e 

7.3 Hedendaagse defniFes van religie 

FuncFonalisFsche definiFes  
= wat doet godsdienst? 

Godsdienst is universeel aanwezig en moet dus een bepaalde func.e bevaYen: de 
samenleving in evenwicht houden, de basisbehoe_en van de mens weerspiegelen,… 

Yinger: klassieke func.onalis.sche defini.e 

Godsdienst= een systeem van geloofsideeën en geloofsprak.jken waarmee een 
gemeenschap ul.eme menselijke problemen aanpakt (o.a. vragen over leven en dood, 
vragen over het leven in een gemeenschap,…) -> godsdienst beantwoord aan een 
basisbehoe_e MAAR een ideologie of een moraal kan dezelfde func.e vervullen 

Godsdienst bevat het geloof in een bovennatuurlijk wezen en beantwoord dus ook vragen 
die niet logisch of empirisch beantwoord kunnen worden 
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De func.e van godsdienst is volgens Yinger ook de bestendiging van de samenleving: het 
helpt mensen de bestaande stra.fica.e te aanvaarden (door gemeenschappelijke waarden) 
-> conserva.ef karakter 

Kri.eken: 

• Cirkelredenering: wat een ul.em levensprobleem is, is cultureel bepaald, maar 
religie is ook aqankelijk van cultuur en beïnvloed het 

• Een geloof in een bovennatuurlijke kracht is niet al.jd nodig bv. Confucianisme 

• Een samenleving zonder religie onmogelijk? MAAR in samenlevingen waar 
godsdienst zijn func.e verliest, kan bv. na.onalisme dit overnemen -> geen 
secularisa.e 

Peter Berger: 

De sociale orde wordt van onderaan geconstrueerd en niet van bovenaf opgelegd. 
Geloofdideeën zijn het resultaat van interac.es tussen mensen en geven een zin aan het 
leven in o.a. .jden van crisis. Zo is godsdienst func.oneel in het behoeden van mensen voor 
choas en een doelloos bestaan. 

SubstanFële definiFes: geloofsideeën, geloofsprakFjken en 
geloofsgemeenschappen 
= wat is godsdienst? 

Wallis en Bruce: 

Godsdienst= de veronderstelling dat bovennatuurlijke wezens, onpersoonlijke krachten of 
processen behept met morele principes kunnen ingrijpen in het menselijk bestaan 

3 dimensies: geloofsideeën (wat), geloofsprak.jken (hoe) en geloofsgemeenschappen (wie) 

Godsdienst is geen magie:  

• magie is manipula.ef, terwijl godsdienst enkel aanbidt en de betekenis wilt nagaan 

• godsdienst hanteert een transcendentale visie, terwijl magie goden geesten en 
krachten als onderdeel van de natuur ziet (immanen.e) 

Wel kennen vele godsdiensten magische prak.jken (door o.a. via begrafenisrituelen de 
emo.es proberen onder controle te brengen) 

Wilson: 

Onderscheid tussen 4 religieuze organisa7evormen: 
• Sekte:  

▪ vrijwillige toetrede 

▪ lidmaatschap gebaseerd op verdienste of bekering 
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▪ exclusief en slechts 1 juiste waarheid 

▪ zeYen zich af tegen de heersende kerkleer 

▪ leven afgezonderd van de samenleving 

▪ strikte gedragsregels en een hoge betrokkenheid 

• Kerk: 

▪ Erfelijke toetrede 

▪ Leer in overeenstemming met de heersende cultuur 

▪ Meer inclusief en een grotere openheid dan sektes -> weinig 
verbanningen 

▪ Kennen een professionele geestelijke ambt 

▪ Ook wereldse ac.viteiten -> kerken bevinden zich in de samenleving 

▪ Geen grote betrokkenheid 

• Denomina.e: 

▪ Kerken die naast zichzelf ook andere religieuze organisa.es 
aanvaarden 

▪ Maakt geen aanspraak op een al omvaYende religieuze waarheid 

• Cult: 

▪ Sterk individualis.sch, gebonden aan 1 persoon (bv. een rockster) 

▪ Aqankelijk van persoonlijke interpreta.es -> iedereen beslist voor 
zichzelf over de ul.eme waarheid 

▪ Groep hangt samen rond een aantal thema’s en belangen, er is geen 
exclusief geloofssysteem 

▪ Tolerant ten opzichte van andere opvabngen 

▪ Vaak geen grote gehoorzaamheid van de leden en daarom vallen ze 
snel uit elkaar 

7.4 Het secularisaFedebat 
= ontkerkelijking, godsdienst die zijn relevan.e voor de samenleving verliest 

Externe beschouwing (rela.e met machthebbers)

Interne 
beschouwing

respectabel deviant

Uniek legi.em kerk sekte

Pluralis.sch legi.em denomina.e cult
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Durkheim: 

Modernisa.e zal leiden tot en afname van het belang van religie, en de func.e ervan zal 
overgenomen worden door andere instellingen 

Weber: 

OnYovering: de mens zal via een ra.onalisa.e van de leefwereld het geloof in magie en 
immanen.e opgeven en plaatsmaken voor transcenden.e 

Klassieke secularisaFethese 
Secularita.e ontstaat in het modernisa.eproces als gevolg van: 

• Sociale differen.a.e: de vorming van gespecialiseerde rollen en instellingen (zoals 
onderwijs en gezondheidszorg) en economische ontwikkeling met arbeidsverdeling 
tot gevolg -> door de sociale differen.a.e onstaan verschillende moraliteiten en 
wereldbeelden (en dus niet 1 gemeenschappelijke religieuze) 

• Vermaatschappelijking: maatschappelijk leven meer supralokaal georganiseerd 
(massamedia, grote bedrijven, na.estaat) -> het lokale gemeenschappelijke leven 
wordt ondermijnd en er ontstaan veel verschillende morele en geloofssystemen 
naast elkaar -> individuele geloofsbeleving 

• Ra.onalisa.e: transforma.e van de cultuur, er wordt gezocht naar technisch 
efficiënte middelen om doelstellingen te bereiken -> het monotheïsme liet ruimte 
voor een ra.onele denkwijze 

Weber-Bergerthese 
Het seculariesa.eproces doorliep verschillende trajecten: 

• In landen met een dominante rooms-katholieke godsdienst ontstond conflict tussen 
de seculariserende en an.-seculariserende strekkingen (bv. Italië) 

• In landen met een dominant protestan.sme onstond onverschilligheid t.o.v. 
godsdienst (bv. Scandinavische landen) 

• In landen met de aanwezigheid van meerdere godsdiensten ontstond 
godsdienstvrijheid (bv. VS) 

• In landen waar verschillende mach.ge blokken (protestenten, katholieken, liberalen, 
socialisten) tegenover elkaar stonden ontstond verzuiling -> gesegmenteerde 
differen.a.e (bv. België en Nederland) 

• In landen die in conflict zijn met een staat met een andere godsdienst kan een 
vermenging van na.onalisme en religie ontstaan (bv. VK en Ierland) 

Kri7eken 
• Het is niet duidelijk hoe godsdiens.gheid in de middeleeuwen in elkaar zat en of er 

dus wel sprake is van een voortgezeYe trend van secularisa.e 
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• Secularisa.e is niet al.jd een direct gevolg van modernisa.e: bv. in de Lage Landen 
(die al wel verstedelijkt waren) is de secularisa.e pas laat ingegaan 

• De godsdienstvrijheid in de VS als het falen van secularisa.e 

• Religieus fundamentalisme 

Economische theorieën van religieuze betrokkenheid 
Deze theorieën steunen op de ra.onal choice theory, waarbij mensen gezien worden als 
ra.onele wezens die beloningen (rewards) nastreven en kosten vermijden (costs) 

Godsdiensten bieden daarom compensa.es aan de mensen aan in de vorm van uitgestelde 
beloningen. Dit doen ze door bovennatuurlijke verklaringen te formuleren (bv. het 
hiernamaals) -> bovennatuurlijke compensatoren 

Religieuze ac.viteiten vinden plaats in religieuze markten waar religieuze goederen 
geproduceerd en geconsumeerd worden. Op deze markten gaan de verschillende 
producenten, die religieuze compensatoren aanbieden, met elkaar in compe..e, maar er is 
onzekerheid over de waarde van deze aanbieders en dus is dit risicovol-> een kost. Toch is er 
een blijvende vraag naar bovennatuurlijke verklaringen waardoor de modernisa.e niet kan 
leiden tot een verdwijning van religie. Om hun posi.e op de markt te vergroten zullen 
religies hun leer moeten veralgemenen, maar dit leidt enkel tot het ontstaan van nieuwe 
religieuze bewegingen die beter inspelen op de specifieke behoe_en van sociale groepen 
(niche-markten) -> kerk-sektecyclus 

Secularisa.e is geen eindpunt, maar een fase van lage betrokkenheid omdat de bestaande 
religies niet voldoen aan de huidige marktvraag 

Kerken slagen er enkel via sociale rela.es in om het vertrouwen van mensen te winnen en 
hen te overtuigen van de waarde van religieuze goederen -> veel belang aan het verhogen 
van de betrokkenheid van hun leden. Compe..e tussen kerken liedt dus tot meer religieuze 
betrokkenheid -> zoals bv. op de vrije markt van religieuze consump.e in Amerika 

Als de staat tussenkomt op de religieuze markt en bv. een staadsgodsdienst erkent en 
subsidieert, kan deze godsdienst uitgroeien tot een monopolie (zoals in Europa) -> er is dus 
minder compe..e en bijgevolg midder waardevolle religieuze producten (minder goed 
ingespeeld op de specifieke behoe_en) en mindere ledenbetrokkenheid 

Kri7eken: 
• Niet alle godsdiensten geloven in een bovennatuurlijke kracht 

• De behoe_e aan religieuze verklaringen is niet constant en niet universeel (geen 
uitslui.ng van secularisa.e!) 

• Het verband tussen kerkelijke betrokkenheid en concurren.e op de religieuze markt 
is niet overal terug te vinden  

• De rol van areligieuze betekenissystemen of ideologieën wordt genegeerd (bv. 
na.onalisme, ecologisme, socialisme,…) 
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7.5 religieus fundamentalisme 
= bewegingen die religie opnieuw dominant willen maken in de samenleving 

Dit is niet noodzakelijk in tegenspraak met de secularisa.e, maar slechts een reac.e tegen 
het proces van modernisa.e -> poli.eke ac.ebereidheid 

Inhoudelijke kenmerken: 
• Een reac.e op de marginalisering van religie 

• Selec.ef: een beperkt aantal thema’s worden gekozen (bv. an.-abortus en 
-homohuwelijken) 

• Dualis.sch wereldbeeld: duidelijke opsplitsing tussen goed en kwaad 

• De heilige schri_en zijn de woorden van god en dus de enige waarheid 

• Geloof in het einde der .jden: de geschiedenis zal eindigen, de goden zullen gered 
worden en de slechten verdoemd 

Organisatorische kenmerken: 
Deze leunen dicht aan bij de kenmerken van een sekte 

• Uitverkoren lidmaatschap 

• Scherp begrende groep: men is gelovig of niet 

• Autoritaire organisa.e met één leider (uitverkoren door God) 

• Specifieke gedragsvoorschri_en 

Hoofdstuk 8: Siciale verandering 

8.1 De classificaFe van samenlevingen 
Voorbeelden van classifica.es: 

- Onderscheid tussen pre-industrieel, industrieel en pos.ndustrieel 

- Onderscheid tussen eerste-, tweede- en derde wereld -> achterhaald 

- Onderscheid tussen centrumstates, semiperifere staten en perifere staten 
(wereldsysteemtheorie) 

De classifica.e in dit handboek is crosscultureel en panhistorisch. Zo hee_ elke menselijke 
samenleving tot nu toe 3 belangrijke transforma.es doorlopen: (1) van horde naar stam 
door de landbouw, (2) van stam naar chiefdom door sociale stra.fica.e en (3) van chiefdom 
naar staat door de verdere ontwikkeling van sociale ongelijkheid 

Horde 
= jager-verzamelaars 
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Hedendaags  nog bij de !Kung-San, Inuit, Australische Aboriginals,… (maar deze 
levensomstandigheden zijn uitzonderlijk) 

Kenmerken: 
- 20-80 leden 

- Trekken rond 

- Amper sociale differen.a.e door het gebrek aan arbeidsverdeling (enkel voor lee_ijd 
en geslacht) -> geen afzonderlijke ins.tu.es 

- Egalitair karakter: geen sociale ongelijkheid door het gebrek aan privé-eigendom 

- Geen geld en dus geen economische ruil WEL uitwisselen van gi_en (= ongedwongen 
schenken van goederen) 

- Gericht op samenwerken en verdelen 

- Informele leiders zonder macht of gezag (leiders zijn bv. de beste jagers die anderen 
dan adviseren en begeleiden) 

Original affluent socie.es: jager-verzamelaars kenden een overvloedige welvaart, zo 
moesten ze bijvoorbeeld veel minder werken. MAAR door een toename van de 
bevolkingsdruk (waaronder een onevenwicht in keuze van voedselbronnen,…) werden ze 
verplicht op over te stappen op landbouw -> neolithische revolu.e 

Stam 
Neolithische revolu.e: de overgang van horden naar stammen door de opkomst van de 
landbouw/tuinbouw (hor.cultuur) en veeteelt 
Ook kwam er een onderscheid tussen landbouwvolkeren en herdersvolkeren (= pastorale 
samenleving: trokken seizoensgebonden rond met hun gedomes.ceerde kudde vee) 

Gevolgen van de landbouwsamenleving: 

- Grotere bevolkingsdichtheid is mogelijk 

- Meer arbeidsintensiteit door nieuwe technieken 

Kenmerken van de stam 
- Grotere en complexere omvang  

- Leven in kleine dorpsgemeenschappen zonder overkoepelende poli.eke structuur -> 
gesegmenteerde samenlevingen 

- WEL sodaliteiten: op lee_ijd en geslacht gebaseerde associa.es tussen leden van 
verschillende dorpsgemeenschappen (meestal ontstaan door externe druk) 

- Meer economische produc.viteit en arbeidsverdeling 

- Hor.culturen of tuinbouwsamenlevingen 

- Nog geen privébezit of ruil 
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- Informele leiders zonder macht 

- Weinig sociale differen.a.e en dus geen sociale stra.fica.e  

- WEL rank socie.es: rangorde volgens pres.ge gebaseerd op de capaciteit om te 
geven (gi_en, feesten,…)  

- Big man systems: compe..e tussen leiders om status en pres.ge (voorlopers van 
chiefdoms) 

Stam met opperste gezag (chiefdoms) 
Kenmerken: 

- Regionaal georganiseerd met een gecentraliseerd bestuur (1 chief die echter niet 
over een monopolie voor geweld beschikt) 

- Hiërarchie van beleidsvoerders (gebaseerd op verwantschap) 

- Geen formele of legale sociale controle 

- Afzonderlijke ins.tu.es (poli.ek, militair, religieus, economisch) -> externe 
differen.a.e 

- economie: ruil, markten 

- Grote bevolking en grote bevolkingsdichtheid door een gevorderde vorm van 
landbouw (akkerbouw, irriga.elandbouw,…) -> doorgedreven arbeidsverdeling en 
produc.eoverschot 

- Redistribu.estelsel (belas.ngen) om het produc.eoverschot opnieuw te verdelen 

- Grote sociale ongelijkheid en sociale stra.fica.e o.b.v. erfelijk bepaalde statussen 

Staat 
Kenmerken: 

- Sociopoli.eke organisa.e 

- Centraal gezag hee_ een monopolie over het gebruik van geweld (alle militaire 
macht) 

- Macht op basis van weYen en niet op basis van verwantschap 

- Grenzen niet stabiel 

- Interne differen.a.e: poli.eke beslissingsorganen op verschillende niveaus (lokaal, 
regionaal, supraregionaal) 

- Economie: landbouw en ambachts 

- Toename van kleine groep rijken -> sociale stra.fica.e 
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Wereldrijken 
Kenmerken: 

- Groter grondgebied 

- Grotere bevolking 

- Meer niveaus van poli.eke, sociale en economische stra.fica.e 

- Ontstaan door de dominan.e van één staat door conflicten 

- Bv. Akkadische rijk, imperium van de Han-dynas.e, Britse rijk, USSR,… 

8.2 Sociale verandering: inleiding 
Geen ‘sociale vooruitgang’, want samenlevingen kunnen zich ook nega.ef ontwikkelen (bv. 
atoombommen) -> risicomaatschappij 

WEL: sociale verandering: 
De verandering hee_ objec.ef waarneembare gevolgen voor de sociale structuur en cultuur, 
maar deze grenzen zijn niet al.jd even duidelijk 
Ook niet elke maatschappelijke verandering is een sociale verandering: bv. s.jgend aantal 
echtscheidingen en modetrends zijn eerder maatschappelijke trends 
-> om van een sociale verandering te spreken moet er betrekking zijn op verschillende 
ins.tu.onele sferen van de maatschappij 

Sociale verandering kan gemeten worden door o.a. de HDI (human development index) die 
rekening houdt rekening met levenskansen, kennis en levensstandaard of de GEM (gender 
empowerment measure) die de verhouding tussen vrouwen en mannen weergee_ op 
economisch en poli.ek vlak 

8.3 theorieën van sociale verandering 
Monis.sche of monocausale theorieën: hielden maar rekening met 1 factor om sociale 
verandering te bepalen (bv. economisch conflict bij Marx of oorlog bij Gumplowicz) -> deze 
theorieën bieden geen volledige verklaring voor het complex maatschappelijk leven. 
Hierdoor bestaan er verschillende (deels) overlappende theorieën over sociale verandering 

Deze theorieën van sociale verandering kunnen we van elkaar onderscheiden via enkele 
kenmerken: 

= cultuur als oorzaak 
= technologische innova.e als oorzaak (materieel) 

Interne oorzaken Externe oorzaken

Bovenindividuele  
Processen als invloed

- cyclische theorie van Sorokin - diffusietheorieën
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MaterialisFsche theorieën: technologie als motor van sociale verandering 
Veronderstellingen: 

- Veranderingen in de cultuur en sociale structuur van een maatschappij zijn het 
gevolg van technologische evolu.es 

- Nieuwe uitvindigen worden gedaan op basis van al bestaande elementen: een 
nieuwe combina.e van al bestaande technieken, een al bestaande techniek 
vernieuwd,… 

- De crea.e van nieuwe technologieën leidt enkel tot sociale verandering als ze de 
andere sferen van de samenleving indirect beïnvloed -> van technologische innova.e 
tot maatschappelijke transforma.e 

Drie fasen van maatschappelijke transforma.e volgens Rose: 

1. Technische innova.es beïnvloeden de economische structuur van een maatschappij 
(bv. opkomst van spoorwegen leidden tot beter transport van goederen en personen) 

2. De economische structuur beïnvloedt de aard en de verdeling van arbeid (bv. 
bandwerk .jdens de indus.alisa.e) 

3. De sociale structuur en cultuur van een samenleving passen zich aan (industrialisa.e 
leidde bv. tot verstedelijking en uiteindelijk secularisa.e, andere man-vrouw 
verhoudingen, scheiding werk- en woonplaats,…) 

Ogburn: 
Cultural lag: veranderingen zullen sneller verlopen in de materiële cultuur dan in de niet-
materiële (adap.eve) cultuur bv. onderwijs, wetgeving,… -> er zal al.jd een sociale 
onaangepastheid bestaan tussen de twee vormen van cultuur. Bv. de gsm ontstond, maar 
werd pas later gebruikt om privécommunica.e te bevorderen. Deze cultural lag is de 
voornaamste oorzaak van sociale problemen. 
MAAR materiële cultuur gaat niet al.jd aan adap.eve cultuur vooraf! Bv. in sommige landen 
is het onderwijs erg doorgedreven, maar is de economie hier nog niet aan aangepast -> dit 
kan ook tot problemen leiden bv. overeduca.e 

Riley: 
Structural lag (<-> cultural lag): technologische veranderingen kunnen een direct gevolg 
hebben op de levensloop zonder een maatschappelijke verandering bv. een betere 

Bovenindividuele  
Processen als invloed - postmodernisa.etheorie van 

Inglehart
- wereldsysteemtheorie 
- (netwerksamenleving 
in het 
informa.e.jdperk)

- industrialisa.ethese

- (netwerksamenleving in het 
informa.e.jdperk)

Individuen of groepen 
als invloed

/ - sociale 
hervormingsbeweging
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gezondheidszorg leidt onmiddellijk tot een langer leven, maar hee_ geen maatschappelijke 
veranderingen tot gevolg met betrekking tot de lee_ijdsdifferen.a.e van rollen -> dit kan 
maatschappelijke problemen met zich meebrengen zoals roloverbelas.ng van de werkende 
bevolking 

Aanhangers van de technologische theorie erkennen dat er ook andere oorzaken kunnen zijn 
voor sociale verandering, maar deze hebben wel een rechtstreeks verband met 
produc.viteit bv. de ontdekking van nieuwe energiebronnen, dras.sche wijzigingen in de 
bevolkingsstructuur,… 

Industrialisa7ethese 
• Interne oorzaken en bovenindividuele processen als invloed 

Technologische ontwikkelingen zorgen steeds voor een verdere industrialisa.e door 
industriële revolu.es en de maatschappij moet zich hier con.nu aan aanpassen 

- 1ste IR: opkomst van de stoomkracht en automa.sering van tex.elproduc.e 

- 2de IR: opkomst van de spoorwegen en de revolu.e in de ijzerproduc.e 

- 3de IR: revolu.e in de staalproduc.e en de chemische industrie 

- 4de IR: ontwikkelingen in de auto-industrie en petrochemie 

- Laatste IR: ontwikkelingen in informa.ca, micro-elektronica en biotechnologie 

Theorie rond de opkomst van de pos7ndustriële samenleving 
Bell: 

In de 2de hel_ van de 20ste -eeuw ontstond er in het Westen een nieuw maatschappijtype: de 
focus ligt op de produc.e van diensten i.p.v. goederen -> mens-mensrela.es worden 
belangrijker 

De tewerkstelling in het onderwijs, de zorg en sector van vrije.jdsbesteding (ter.aire sector) 
neemt toe 
-> in deze nieuwe samenleving staat het verhogen van de levenskwaliteit centraal 

In deze theorie zien we de 3 fasen van maatschappelijke transforma.e volgens Rose 
terugkomen 

Kri.eken: 

- Er is een toename van het belang van diensten (ter.aire sector) maar dat betekent 
geen afname van het belang van goederen (secundaire sector). Er worden zelfs 
goederen geproduceerd ter vervanging van diensten (bv. televisie i.p.v. een toneel of 
auto i.p.v. openbaar vervoer) 

- De ter.aire sector kan niet groeien los van de secundaire sector want deze zijn met 
elkaar verbonden in regionale economieën 
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- Professionelen en wetenschappers hebben geen controle over de economie, maar ze 
zijn hier aqankelijk van (managers en investeerders) 

Theorie rond de netwerksamenleving in het informa7e7jdperk 
Castels: 

Transforma.e naar de netwerksamenleving door (3 fasen volgens Rose): 

1. Een nieuw technologisch paradigma: opkomst van ICT en gentechnologie (DNA) -> 
produc.e van kennis en informa.e verbetert 

2. Een nieuwe economische ordening die informa.oneel, globaal en 
netwerkgeorganiseerd is: de uitwisseling van informa.e is crusiaal geworden 

3. Een nieuwe arbeidsorganisa.e en arbeidsverdeling: er is meer vraag naar onderzoek, 
ontwikkeling, training en onderwijs, en arbeid wordt flexibeler (meer vraag naar self-
programmable labour dan generic labor) 

Digitale kloof: rijke en jonge mensen maken meer gebruik van de nieuwe technologie 

4. Transforma.es in de poli.eke en culturele sfeer: culturen zijn niet meer geografisch 
te onderscheiden (door de opkomst van het internet) -> gedeelde en globale cultuur 

Nieuwe beleving van .jd en ruimte: .meless .me en space of flows (i.p.v. space of 
places) -> betekenis en loca.e zijn niet meer met elkaar verbonden door het netwerk 
van informa.e (‘afstand’ is aqankelijk van verschil in levenss.jl en niet van verschil in 
georgrafische plaats) 

• Nieuwe stedelijke hiërarchieën ontstaan op basis van hun plaats in het netwerk 

IdealisFsche theorieën: cultuur als motor van sociale verandering 
Cyclische theorie van Sorokin 
• Interne oorzaken en bovenindividuele processen als invloed 

Sociale verandering als steeds terugkerende veranderingen 

Volgens Sorokin wordt elke maatschappij gekenmerkt door een bepaalde culturele 
geestesgesteldheid (= een algemene visie van de werkelijkheid, behoe_en, ideeën, waarden,
…) die de sociale werkelijkheid bepaalt. 3 types van culturele geestesgesteldheid: 

- Sensate: lichaamelijk en zintuiglijk -> uitbreiding van materiële aspecten staat 
centraal  

- Idea.onal: zingeving, spiritueel -> nadruk op zelxeheersing en intuï.e 

- Idealis.c: ra.oneel -> combina.e van sensate en idea.onal 

Sorokin stelt dat een geestesgesteldheid tot ui.ng komt in alle culturele aspecten van een 
gemeenschap (kunst, muziek, literatuur,) en ook in de sociale structuur (interac.epatronen) 
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Deze 3 geestesgesteldheden volgens elkaar telkens op in een cyclische vorm. Tussen het ene 
extreem (idea.onal) en het andere extreem (sensate) bevindt zich een tussenperiode 
(idealis.c) 

Kri.eken: 

- Sorokin gebruikt kwan.ta.eve gegevens maar geen goede meetmethoden -> te 
subjec.ef 

- Onder welke condi.es ontwikkelt zich een sensate of een idea.onal cultuur? 

Postmodernisa7etheorie van Inglehart 
• Interne oorzaken en bovenindividuele processen als invloed 

Vanaf eind de 20ste eeuw is het modernisa.eproces een andere weg ingeslaan door een 
fundamentele wijziging in: 

- De basisins.tu.es: bureaucra.sch georganiseerde organisa.es verliezen hun 
func.onali.et  (want deze zijn niet flexibel genoeg en vertegenwoordigen de 
postmoderne waarden niet) 

- Het waardepatroon: van een materialis.sche/moderne ingesteldheid (gericht op 
ra.onaliteit, economische presta.e, veiligheid,…) naar een postmaterialis.sche/
postmoderne ingesteldheid (gericht op zelfontwikkeling, zelfstandigheid, 
zelfexpressie,…) 

Maar hoe ontstond dit nieuwe waardepatroon? 

- Schaarstehypothese: de waarden van een persoon vormen een weerspiegeling van 
zijn socio-economische situa.e. Een materialis.sche/moderne ingesteldheid is op die 
manier het gevolg van een periode van schaarste, terwijl een postmaterialis.sche/
postmoderne ingesteldheid het gevolg is van een periode van overvloed 

- Sociolisa.ehypothese: de basispersoonlijkheid wordt gevormd .jdens de primaire 
sociolisa.e, nieuwe waardepatronen onstaan dus heel langzaam met de komst van 
een nieuwe genera.e -> ook in welvarende samenlevingen wordt hierdoor soms de 
nadruk gelegd op materialis.sche waarden 

Samenlevingen hebben volgens deze theorie een culturele evolu.e doorgemaakt in twee 
deelprocessen: 

1. Modernisa.e: van tradi.onele samenlevingen naar moderne samenlevingen door 
economische groei en industrialisa.e -> van religieuze normen en waarden naar 
presta.egerichte normen en waarden, van toegeschreven status naar verworven 
status, van gezag gebaseerd op tradi.e naar ra.onaliteit, ontstaan van secularisa.e 
en bureaucra.sering 

2. Postmodernisa.e: gezagsposi.es worden ter discussie gesteld en er is meer 
aandacht voor levenskwaliteit en subjec.ef welbevinden 
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Inglehart voert om de 5 jaar een interna.onaal vergelijkend onderzoek uit om te analyseren 
in welke fase van de culturele evolu.e verschillende maatschappijen zich bevinden. Hij doet 
dit aan de hand van de world values surveys 

Kri.eken: 

- Inglehart gebruikt voor zijn theorie een evolu.onair denkkader van een eenvoudige 
naar een steeds complexere, superieure samenleving. Stelt hij dit zo omdat het 
Westen eerst was met het postmodernalisme? -> Westerse samenleving als 
superieur volgens Inglehart? 

- Sociale verandering als veranderingen binnen de samenleving (intern), maar hiermee 
wordt de externe invloed genegeerd 

Culturele diffusietheorieën 
• Externe, culturele oorzaken en bovenindividuele processen als invloed 

Cultureel contact tussen maatschappijen als de bron voor sociale verandering (geïsoleerde 
maatschappijen hebben op zich dus een weinig veranderend karakter) 

Diffusie: culturele elementen, ontdekkingen, instellingen,… verspreiden zich over 
samenlevingen en uiteindelijk over de hele wereld 
Cultureel dominante centra: centra van culturele innova.e van waaruit vernieuwingen 
worden verspreid 

Rechtstreekse diffusie: door migra.e of de verspreiding van objecten en materialen 
S.mulusdiffusie: de verspreiding van ideeën 

Wanneer worden culturele elementen overgenomen? 

- Materiële aspecten worden sneller overgenomen dan niet-materiële aspecten van 
een cultuur 

- De overname gaat makkelijker als er al lange .jd contact is tussen de twee 
maatschappijen 

- Maatschappijen die minder sociaal geïntegreerd zijn nemen sneller elementen over 

- Elementen die niet in conflict zijn met de dominante waarden worden makkelijker 
overgenomen 

Voorbeeld van diffusietheorieën: neolithische revolu.e waaronder het ontstaan van 
landbouw in de Nieuwe Wereld MAAR dit wordt hedendaags in twijfel getrokken 

Kri.eken: 

- Geen verklaring voor de aard van sociale veranderingen, maar enkel voor de 
verspreiding ervan 

- Geen spicifieke voorwaarden waaronder bepaalde elementen zich zullen verspreiden 
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Wereldsysteemtheorie van Wallerstein 
• Externe, materiële oorzaken en bovenindividuele processen als invloed 

De wereldsysteemtheorie ontstond begin jaren ’70 als reac.e op de modernisa.etheorie 
met o.a. de convergen.ehypothese (alle samenlevingen onder invloed van de 
industrialisa.e zullen dezelfde maatschappelijke problemen ondervinden waardoor ze meer 
op elkaar zullen lijken) MAAR er bleek eerder sprake van divergen.e (kloof tussen arme 
Zuiden en rijke Noorden nam juist toe en er werd overgestapt op autoritaire regimes) 

Alterna.ef: dependenciatheorie (aqankelijkheidstheorie): economische- en culturele 
aqankelijkheid die Zuid-A had van Noord-Amerika leidde tot een differen.ële ontwikkeling 
-> het Zuiden verpauperde door de dominan.e (hegemonie) van het Noorden 

-> concreter: wereldsysteemtheorie: een mul.cultureel wereldsysteem van staten met een 
specifieke sociale organisa.e,  met één systeem van produc.e en ruil en met één 
arbeidsindeling 
2 soorten wereldsystemen: wereldimperia (wereldrijken zoals het Romeinse Rijk of de USSR 
met één poli.ek systeem) en wereldeconomieën (bv. kapitalis.sche wereldeconomie) 

Vandaag de dag beschikken we over een kapitalis.sche wereldeconomie waarbij de kern 
(Noord-Amerika, West-Europa en Japan) een tegenovergestelde ontwikkeling kent aan de 
periferie (La.jn-Amerika, Afrika en Azië). De semiperiferie bevindt zich daartussen  
-> ongelijke economische ontwikkeling tussen kern en periferie die ook verder leidt tot een 
ongelijke maatschappelijke ontwikkeling.  

Door sociale processen kunnen de posi.es in het wereldsysteem wijzigen. Dit kenmerkt zich 
door een economische (bv. delokalisa.e van bedrijven), een sociale (reac.e op economische 
cyclus door bv. stakingen) en een poli.eke cyclus (reac.e op socio-economische gevolgen 
door bv. leger terugtrekken uit oorlogsgebied) 

Kri.ek op wereldsysteemtheorie: 

- Nega.eve benadering van een interna.onale economie 

- Te weinig aandacht voor niet-economische invloeden (ins.tu.oneel, poli.ek, militair) 

- Te weinig aandacht voor culturele diversiteit 

Theorie van de sociale hervormingsbeweging 
• Externe oorzaken en invloed van individuen en groepen 

Niet-geïns.tu.onaliseerde prak.jken die sociale verandering willen teweegbrengen. De 
ideeën van deze sociale bewegingen worden niet gedeeld door de hele samenleving en vaak 
tegengewerkt door machthebbers of tegenbewegingen 

Kenmerken: 
- Ontstaan binnen historische, culturele en structurele voorwaarden 

- Er zijn steeds par.cipa.eproblemen in de beweging 
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- Het zijn georganiseerde bewegingen  

- Sociale bewegingen hebben steeds (kleine) gevolgen 

Ontstaan: 
Als  er snelle sociale veranderingen plaatsvinden of als de maatschappelijke verhoudingen 
onder spanning staan -> desintegra.e van de sociale verhoudingen 
Bv. de theorie van Blumer: 

- Een aantal personen worden zich bewust van de nood aan sociale verandering en 
zullen deze ideeën verspreiden door onderling contact, geschri_en, demonstra.es,… 

- De sociale beweging evolueert naar een structurele eenheid met de kenmerken van 
een organisa.e 

- Als een beweging vreemzaam kan worden bereikt zal geen revolu.e ontstaan (bij een 
democra.e) 

- Bij een dictatuur zal eerst de regering overtuigd moeten worden, anders ontstaat een 
revolu.e 

Macrosociologische en structurele determinanten: 

Sociale bewegingen als een andere manier om poli.ek ac.ef te zijn. Welke structurele 
kenmerken liggen aan de basis van sociale bewegingen? 

- Poli.cal opportunity structure: de verdeeldheid van poli.eke kansen 

- Aanwezigheid van repressie: meer repressie naar bewegingen toe leidt tot meer 
protest 

- Aanwezigheid van al bestaande organisa.es: bieden een netwerk om te mobiliseren 

- Mate van staatsinmenging in de privésfeer: meer domeinen die voorwerp worden 
van openlijk conflict -> nieuwe sociale beweging (bv. feminisme, LGBTQ+,…- 

Mesosociologische determinanten 
Bewegingsorganisa.es (bv. social movement organiza.ons (SMO)) kennen een mate van 
func.onele differen.a.e, arbeidsverdeling en machtsuitoefening. Wat is hun invloed en wat 
zijn hun kenmerken? 

- Resource mobiliza.on: organisa.es zorgen voor de mobilisa.e van materiaal en 
steun  

Microsociologische determinanten en betekenissystemen: 
Sociale bewegingen als klachten op de huidige gang van zaken. Hoe worden deze klachten 
geënterpreteerd en in handelingen omgezet? 

- Door statusinconsisten.e, vervreemding, sociale isola.e,… 

- Ra.onal choice paradigma: mensen par.ciperen in sociale bewegingen omdat ze 
verwachten dat de baten groter zullen zijn dan de kosten 
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- Kenmerken van de sociale netwerken: als vrienden, familie,… par.ciperen in sociale 
bewegingen zal je deze makkelijker volgen (maar dit kan ook een omgekeerd effect 
hebben) 

Gevolgen voor de samenleving: 
- Eerder culturele (gewijzigde abtudes) dan structurele veranderingen 

- Een bestaande elite verdringen lukt meestal niet 

- Meestal succes als het probleem dat aangepakt wenst te worden, passend 
geherinterpreteerd wordt (reframing) 

Revolu7es: 
Skocpol: 

Revolu.e= geheel van sociale processen waarbij poli.eke conflicten en veranderingen in de 
verhoudingen tussen sociale klassen centraal staat. Dit leidt tot culturele, poli.eke en sociaal 
structurele gevolgen -> een totale maatschappelijke verandering (bv. de Franse Revolu.e) 

Revolu.es verschillen van: 

- Rebellie: opstand van ondergeschikte klassen (bv. Boeren) met als doel betere 
levensvoorwaarden -> geen totale maatschappelijke verandering 

- Staatsgreep: leiderschap wijzigt, maar de maatschappelijke verhoudingen niet 

Hoe ontstaan revoluFes?  
- Sociaalpsychologische verklaringen: gemoedsgesteltenis is belangrijk bv. de wet van 

de rijzende verwach.ngen (mensen verwachten dat een economische groei zal 
blijven aanhouden en als dit niet zo is ontstaat revolu.e) 

- Sociaal-structurele verklaringen: zowel belang van externe factoren (bv. landen die 
het in het interna.onale statensysteem niet goed doen, zijn kwetsbaarder voor 
sociale revolu.es) als van interne factoren (bv. de opstanden door het kapitalisme) 

Goldstone:  

Het in elkaar stuiken van staten door de aanwezigheid van 3 componenten: 

- Fiscale spanning: staat kan militairen niet meer betalen 

- Conflict tussen de heersende elites: niet meer gepast kunnen reageren 

- Volksopstand 

• Vernie.ging van de staat en instelling van nieuwe machtscentra
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