
Hoofdstuk 1 
Sociologie: een eerste kennismaking 

Sociologie 
De wetenschap die begaan is met de systema2sche studie vd interac2e tss personen en sociale 
eenheden, vd factoren die deze interac2e bepalen en van de gevolgen daarvan voor het menselijke 
gedrag. 

Sociologische verbeelding 
= Dit is een specifieke wijze van kijken naar wat met mensen in hun leven gebeurt.  
= De sociologische visie, een manier om naar de wereld te kijken die verbanden legt tussen enerzijds 
persoonlijke, individuele gebeurtenissen, en anderzijds de sociale krachten die er vorm aan geven.  
= Sociale rela2es bepalen de biografieën van mensen; die sociale rela2es zijn echter zelf het resultaat 
van een historisch proces.  
= Individuele gebeurtenissen plaatsen en verklaren vanuit het geheel van sociale rela2es die zelf een 
specifieke historische oorsprong hebben.  
Het toepassen van de sociologische verbeelding bestaat ook uit het met elkaar in verband brengen 
van maatschappelijke fenomenen die op het eerste gezicht geen verband met elkaar hebben. 

Homo sociologicus 
Vertegenwoordiger van een sociale eenheid/categorie. 

Samenleving 
Het geheel van sociale rela2es waarvan we deel uitmaken. 

Gesloten samenleving 
Een samenleving waarin sociale mobiliteit tussen statusgroepen onmogelijk en dus afwezig is. 

Open samenleving 
Een samenleving waarin sociale mobiliteit tussen statusgroepen mogelijk is. 

Biografie 
Het geheel van in wisselende mate ingrijpende levensgebeurtenissen die individuen ervaren. 

Gedrag 
= Elke ac2e of reac2e van een individu, zoals een lichamelijke beweging een verbale ui2ng of een 
subjec2eve gewaarwording.  
Gedrag bevat al2jd een objec2ef waarneembare en een subjec2ef waarneembare dimensie.  

Objec;eve dimensie gedrag 
= Extern, wordt door tenminste 2 individuen waargenomen: ego en alter. 

Subjec;eve dimensie gedrag 
= Intern, slechts door 1 iemand waarneembaar: ego. 
= Het geheel van motorische en cogni2eve ac2viteiten waardoor de mens zich aanpast aan zijn/haar 
omgeving. 

Handelen 
= Gerichtheid op object, realisa2e van een doel. 



De betekenis van een handeling valt samen met de mentale projec2e die aan de handeling vooraf 
gaat. 

Sociaal handelen 
= Wanneer de actor bij het plannen van zijn/haar handelen rekening houdt met wat anderen deden, 
doen of kunnen doen.  
= Alle menselijke gedrag waaraan door de actor een subjec2eve betekenis wordt gegeven en dat 
volgens zijn/haar bedoeling gericht is op het gedrag van anderen en erdoor wordt bepaald. 
= Vanuit de handelende actor is er een subjec2eve betekenis die in verband staat met de tweede 
actor. 
Op anderen gericht zijn = heel cruciaal voor Weber. 

Instrumenteel ra;oneel handelen 
Sociaal handelen dat bepaald wordt door efficiën2everwach2ngen die een actor heeQ in een 
handelingssitua2e: welke middelen zijn het meest geschikt om een bepaald doel te bereiken. 
= Doelra2oneel handelen. 
Mo2ef = pragma2sch. 

Waarde ra;oneel handelen 
Sociaal handelen waarbij het bewuste geloof in ul2eme waarden centraal staat, los van enige 
doelrealisa2e. Dus bewust geloof in de waardevolheid van de handeling op zich staat centraal. 
Mo2ef = axiologisch. 

Affec;ef handelen 
Sociaal handelen gedreven door of gebaseerd op affecten, gevoelens en of emo2es. 
Maar ! : ongecontroleerd emo2oneel handelen is niet sociaal handelen. 
Mo2ef = affec2ef. 

Tradi;oneel handelen 
Sociaal handelen dat volgt uit sociaal ingewortelde handelingsgewoontes. 
Het verleden is bepalend voor de toekomst. 
Mo2ef = tradi2e. 

Reflexief handelen/Reflexiviteit 
Overheersend handelingskenmerk in laatmoderne samenlevingen, gekenmerkt door 'stoppen, 
denken en kiezen'; staat in tegenstelling tot tradi2oneel handelen. 
Je begint na te denken over ‘waarom’, je doet het niet zomaar. 

Handelingssitua;e 
Elke handelingssitua2e waarin actoren doelen wensen te realiseren bevat volgens Weber zowel 
condi2es als middelen.  
= Een situa2e die bestaat uit andere mensen en of objecten die ofwel de voorwaarden bepalen 
waaronder tot doelrealisa2e kan overgegaan worden (condi2es), ofwel de doelrealisa2e mogelijk 
maken (middelen). 

Interac;e 
Gevormd door handelingen van een persoon én de reac2e daarop door een andere persoon. 
Wanneer 2 of meer mensen een gedeelde/complementaire betekenis geven aan elkaars handelen. 
= Aaneenschakeling van sociale handelingen. 



= Het proces van wederzijdse beïnvloeding tussen personen of sociale eenheden, dat plaatsgrijpt dmv 
gedrag met een symbolische betekenis.  
Het geslaagd onderling op elkaar afstemmen van 'opdat'- en 'omdat'- mo2even.  

Opdat-mo;ef 
Mo2ef dat erop wijst dat iemand iets wil realiseren en zich daar min of meer bewust mentaal op 
voorbereidt. 

Omdat-mo;ef 
Mo2ef dat erop wijst dat iemand reageert op het 'opdat'-mo2ef van een ander. 
Alter: opdat-mo2ef. Ego: omdat-mo2ef. 
Een handeling van een persoon vanuit een opdat-mo2ef, wordt voor de andere persoon een omdat-
mo2ef. 
Ego: beantwoorden aanzet alter. 

Conformiteit 
Het inlossen van de norma2eve verwach2ngen van het maatschappelijke leven.  
= Een conforme interac2e is een interac2e die verloopt volgens de betekenis die beide partners aan 
de interac2e vastknopen, er is een wederzijds akkoord. 
Duidelijke afspraken waar iedereen zich aan houdt. 
Het tegengestelde = devian2e/afwijking. 

Samenwerking 
Het samen verwezenlijken van een vooraf aanvaard gemeenschappelijk doel. 
Er is een wederzijdse bereidheid. 
Conformiteit is een deelaspect van samenwerking. 

Conflict 
Interac2e die door objec2eve of subjec2eve tegenstellingen wordt gekenmerkt, tegenstellingen die 
het gevolg zijn van een ongelijke controle over schaarse elementen. 
Die schaarse middelen = status, pres2ge, macht, vriendschap. 
Conflict en samenwerking zijn elkaars tegengestelden. 

Ruil 
Sociale ruil waarbij het profijt van de éne de kost van de ander is en omgekeerd (niet puur 
economisch). 
= Uitwisseling, wisselwerking, wederkerigheid. 
Men gaat er niet vanuit dat dit op dezelfde manier moet gebeurden = verdelende rechtvaardigheid. 

Cultuur 
De gedeelde betekenis die mensen aan het handelen en de objecten uit hun omgeving toekennen, en 
die geformaliseerd wordt in waarden, normen, overtuigingen en weaen.  
= Het geheel van gemeenschappelijke betekenissen die we aan het gedrag van een ander en aan ons 
eigen gedrag geven.  
Het antwoord op de overlevingseisen die fysische omgevingen stellen aan menselijke samenlevingen 
en zo het menselijke, lichamelijke handelen vorm geeQ.  
Cultuur omvat alles wat door de mens in de loop der 2jden werd verworven: waarden, normen, 
kennis, ideeën, technieken, materiële producten en kunstvoorwerpen. 
Structuur 
Het geheel van posi2es van actoren en de vorm van de interac2es en rela2es tussen die actoren. 
Structuur kan ook ruimer omschreven worden. Dan wordt er verwezen naar de voortdurende en 
regelma2ge wisselwerking tss personen of groepen van personen. 

Sociale orde 



Het bestaan van stabiele patronen van handelen en interac2e. 

Sociale verandering 
Verandering die objec2ef waarneembare gevolgen heeQ voor de sociale structuur en de cultuur van 
een maatschappij. 

Demografische factoren 
Primaire (sterQes bv) en secundaire (vloeien voort uit primaire: bevolkingsdichtheid bv). 

Ecologische factoren 
Slaat op de natuurlijke omgeving/fysisch leefmilieu. 

Materiële en technologische factoren 
Elementen ter beheersing van de omgeving en die dienen om de behoeQen van de mens te 
bevredigen. 

Geschiedschrijving 
Een historicus probeert fenomenen ih verleden te verklaren door, naast algemene wetma2gheden, 
voornamelijk te verwijzen naar het belang van factoren die 2jd- en plaatsspecifiek zijn. 

Culturele antropologie 
Deze richt zich op het beschrijven en interpreteren van culturen (de interac2e ertussen), waarbij 
vanuit de ervaring van de gewone mens problemen zoals iden2teit, religie, seksualiteit, globalisering 
en de rela2e met de natuur belicht worden. 

Sociologie 
Verklaren van gedrag, handelingen, interac2es door invloed van de sociale omgeving (door te 
verwijzen naar andere handelingen, interac2es), het sociale moet door het sociale worden verklaard. 

Microsociologie 
De klemtoon ligt op de studie van (kleine) groepen en de interac2e tussen individuen. 

Macrosociologie 
Hier wordt het handelend individu overstegen en ligt de focus op kenmerken van grotere sociale 
eenheden, zoals organisa2es, regio's, landen en groepen van landen. 

Biologie 
Houdt zich oa bezig met na te gaan hoe varia2es in fysiologische eigenschappen, hormonale 
processen en biogene2sche factoren gepaard gaan met varia2es in gedrag. 

Psychologie 
Benadering vh gedrag via de studie van interne mechanismen (intra-individuele benadering). 
Psychologen zien het gedrag als een soort weerspiegeling v cogni2eve en emo2onele processen die 
'van binnen uit' het gedrag bepalen. 

Sociale psychologie 
De studie van adtudevorming en adtudeverandering, met inbegrip van overtuigingsprocessen.  
Hier gaat het om een interindividuele benadering (niet om een intra-individuele zoals bij de 
psychologie).  
Interac2e (interindividueel) kan een houding (intra-individueel) kan veranderen.  
= De wisselwerking tss interindividueel en intraindividueel is het object van sociale psychologie. 
Op grensvlak psychologie en sociologie. 



Sociobiologie 
Wetenschap die sociaal handelen verklaart vanuit een evolu2onair 2jdsperspec2ef. Hierbij wordt het 
effect van biologische evolu2eprocessen op het menselijke gedrag en handelen nagegaan.  
= Sociobiologische verklaringen gaan ervan uit dat gedragsvormen en sommige erop voortbouwende 
vormen van sociaal handelen het resultaat zijn van een duizenden jaren lange aanpassing aan een 
externe omgeving. 
Op grensvlak biologie en sociologie. 

Biosociale verklaring 
De wisselwerking tss het biologische en het sociale in het algemeen wordt nagegaan.  
= Het verklaren van interac2es vertrekkende van biologische kenmerken of factoren. 
Biologische processen aan de basis interac2es + beïnvloeden maatschappelijke processen. 

Sociografie 
Dit is sterk descrip2ef. In tegenstelling heeQ sociologie een verklarende func2e. 

Objec;viteit 
Sociologische verklaringen moeten waarderingsvrij zijn, in concreto moeten hun inzichten door 
meerdere wetenschappers gedeeld worden.  

Concepten 
Mentale vangneaen die ons in staat stellen om elementen uit de werkelijkheid te lichten en voor 
studie toegankelijk te maken. Een zuiver taalgebruik is nodig. 

Generalisa;e 
Een verklaring die op basis van een aantal beperkte stellingen meerdere situa2es verklaart die 
feitelijk van elkaar verschillen, maar een iden2eke onderliggende dynamiek hebben. 
Doel = komen tot algemene regels ter verklaring van sociale leven. 

Theories of the middle range 
Het is niet zo dat er naar één theore2sche verklaring voor de hele maatschappelijke werkelijkheid 
wordt gestreefd. De maatschappelijke werkelijkheid is te complex om verklaard te worden vanuit één 
theorie.  
Hedendaagse sociologie: ontwikkelen meerdere veralgemenende, objec2eve verklaringsmodellen. 
Dit is meer gericht op de prak2jk, maar niet op 1 iets. Tussen prak2sche theorie en grand theory. 
Voorbeeld: de contacaheorie: deze theorie heeQ betrekking op contact met leden van minderheden 
in meerdere van elkaar verschillende contexten. (Kan ook toegepast worden op groepen, vb holebi's) 

Empirische kennis 
Inzichten in de werkelijkheid verkregen op basis van ervaring waarbij men zich laat leiden door 
feitelijke waarnemingen. 

Kwalita;eve gegevens 
Wetenschappelijke gegevens die niet bestaan uit cijfermateriaal en die meestal verzameld worden 
door observa2e, beschrijving en interpreta2e van menselijk gedrag. 
= Diepgaander analyseren. 

Kwan;ta;eve gegevens 
Wetenschappelijke gegevens die bestaan uit cijfermateriaal en die meestal verwerkt worden met 
behulp van sta2s2sche methodes. 
= Data. 



Primaire gegevens 
Gegevens die door de onderzoeker zelf verzameld worden. De socioloog kiest zelf hoe hij aan die 
gegevens komt en wat de kenmerken vd geg moeten zijn. 

Secundaire gegevens 
Gegevens die niet door de onderzoeker zelf verzameld worden, maar die wel door hem/haar voor de 
studie van sociale fenomenen gebruikt kunnen worden. 

Cumula;viteit 
Voortbouwen op resultaten voor voorgaand onderzoek. 

Literatuuronderzoek 
Studie die de beschikbare onderzoekliteratuur/wetenschappelijke literatuur over een bepaald 
onderwerp kri2sch en synthe2sch samenvat. 

Verifieerbaar 
Een sociologische studie moet een vorm aannemen waarin ze door anderen kan nagelezen en 
gecontroleerd worden. 
Resultaten moeten verifieerbaar of controleerbaar zijn. 

Cherrypicking 
Men mag niet aan cherrypicking doen. Er moet een globale kri2sche studie zijn. Niet zomaar dingen 
uitpikken. 

Probleemstelling 
Een bondige omschrijving vh eigenlijke onderwerp van de studie die tegelijker2jd het onderwerp in 
het geheel van de kennis plaatst. 

Peer review 
Dit zijn andere wetenschappers die door hun eigen werk al bewezen hebben dat ze specialisten zijn in 
een bepaald vakgebied. 
Ze maken een beoordelingsrapport. Ze beslissen over de volledige verwerping/herwerking/
publica2e. 

Causale adequaatheid 
Men kan een kansuitspraak doen met betrekking tot oorzaak-gevolgrela2es. 

Zinadequaatheid/subjec;efadequaat 
Gemaakte verbanden in overeenstemming met gewoonlijke denk- en voelpatronen. 

Posi;visme 
Sociologische benadering waarin de methodologie van de natuurwetenschappen gebruikt wordt om 
tot geldige wetenschappelijke kennis te komen, waarin kennis gebaseerd moet zijn op ervaring, en 
feiten en waarden strikt gescheiden moeten zijn. 
Sociologen die gericht zijn op veralgemening en oorzaak-gevolgrela2es. 

Verklaringsmodel 
= Causale modellen. 
Binnen de posi2vis2sche sociologie. 
Schema2sche voorstelling van de wereld, hierbij: verbanden tussen fenomenen. 
Beknopt en overzichtelijk inzicht bieden in func2oneren wereld. 
Varia2e qua complexiteit (meest eenvoudige model: 2 variabelen). 



Variabelen 
Een veranderlijke is een kenmerk van een popula2e die verschillende waarden kan aannemen. 
Variabelen meten een sociale construc2e (zoals leeQijd of SES) op een manier die het mogelijk maakt 
sta2s2sche analyses uit te voeren.  
Een alankelijke variabele wordt door een onalankelijk variabele (causaal) bepaald. Een 
onalankelijke variabele bepaalt (causaal) anderen -alankelijke- variabelen. 

Directe causale invloed 
Rechtlijnige pijl. 

Indirecte causale invloed 
Er is een extra indirecte invloed. 

Covarian;e 
Geobserveerde samenhang tss kenmerken = covarian2e. 
Nagaan als de in het model veronderstelde samenhangen tussen kenmerken ook kunnen worden 
vastgesteld in de sociale werkelijkheid. 

Causaliteit 
Verband tussen twee klassen gebeurtenissen waarbij gebeurtenissen van de eerste soort leiden tot 
gebeurtenissen van de tweede soort omdat de eerste soort een noodzakelijke en/of voldoende 
oorzaak vormt voor het gebeuren van de tweede soort. 
Variabelen worden causaal geordend (onal./al., directe invl./indirecte invl.). 

Opera;onaliseren 
Omvormen van een abstract en theore2sch concept in iets concreet, waarneembaar en meetbaar. 

Sta;s;sche analyse 
De sta2s2ek voorziet in de belangrijkste technieken voor het analyseren van de gegevens waarmee 
de posi2vis2sche georiënteerde socioloog werkt. Deze gegevens kunnen primair of secundair zijn. 

Theore;sch model 
In kaart brengen variabelen die in verband staan met alankelijke variabele. 
Moet een goede verklaring geven en zo eenvoudig mogelijk zijn. 
Veel testen en herhalen, streven naar algemene wetma2gheden (eerder een ideaal dan realiteit). 

Verstehende/interpreta;eve sociologie 
Sociologie die door 'interpreterend begrijpen' probeert te achterhalen welke betekenis personen 
geven aan hun handelingen en aan de interac2e - of sociale processen waarin ze betrokken zijn. 
Sociologen die gericht zijn op zinvolheid. 

GeisteswissenschaVen 
Wetenschapsbeoefening die erop gericht is de betekenis die onlosmakelijk met menselijke handelen 
verbonden is, te begrijpen. 
= Verstehende sociologie/interpreta2eve sociologie/kwalita2eve sociologie. 

Analy;sche induc;e 
Elke methode moet hypothese ondersteunen, niet het geval: hypothese aanpassen. 
Open staan voor dingen die niet door hypothesen voorspeld worden. 



Deduc;ef denken 
Afleiden van hypothese obv theorie. 
Dit beves2gt bestaande inzichten, dit is conserva2ef. 

Sociologische concepten 
De bouwstenen die sociologen gebruiken om de sociale werkelijkheid te vaaen en te analyseren. 

Waarderingsvrij 
Sociologisch onderzoek dat niet beïnvloed wordt door de waarden waar de socioloog -als mens- in 
gelooQ. Waarden kunnen vanuit wetenschappelijk oogpunt niet geëvalueerd worden. 

Waardegebonden 
Sociologisch onderzoek dat beïnvloed wordt door de voorkeuren, zelfs de waarden van de 
onderzoekers, al zijn die zich daar niet al2jd van bewust. De keuze van het onderwerp is dus 
waardegebonden. 

Frankfurter schule 
Een groep Duitse sociale wetenschappers die id jaren der2g kri2sche, interdisciplinaire 
maatschappijtheorie als een instrument voor het bewerkstellingen van maatschappelijke hervorming 
zagen. Hun aandacht ging eerder uit naar cultuur dan naar structuur.  
Volgens de wetenschappers was er geen scheiding tss theorie en prak2jk. 
Wetenschappers: verplicht mee te werken aan sociale veranderingsprocessen. 

Radical sociology 
Idee in de sociologie vanaf de jaren zes2g dat de socioloog nooit een vrijblijvende houding kan 
aannemen: een 'neutrale' socioloog ondersteund de status quo en kiest dus voor de bestaande 
onderdrukkende sociale verhoudingen. 

Humanis;c sociology 
= Meer genuanceerd. 
Kennisverwerving als bijdrage aan de oplossing van sociale problemen. 
Kennis als doel en als middel. 

Sociaal probleem 
Een sociaal probleem spruit voort uit de werking vd maatschappij. 

Sociologisch probleem 
Een probleem binnen de sociologie als wetenschap. 
Fundamenteel onderzoek 
Puur theorievorming. 
Verband met sociologisch probleem. 

Toegepast onderzoek 
Diagnos2ceren en bijsturen. 
Verband met sociaal probleem. 

Klinische sociologie 
Het toepassen van sociologische kennis om individuele of sociale probleemstellingen op te lossen. 
Een prak2jkgeoriënteerde sociologie gericht op interven2e.  
Problemen worden door de klinische socioloog benaderd vanuit het sociologische perspec2ef: 
problemen worden geïnterpreteerd alsof ze het resultaat zijn van de sociale organisa2e van 
menselijke rela2es. 
Toegepaste sociologie is hiermee verwant. 





Hoofdstuk 2 
Cultuur 

Cultuur 
Vormt de inhoud van het georganiseerde samenleven. 

Cultuur volgens Tylor 
Het complexe geheel van kennis, geloofsovertuigingen, kunst, wetgeving, waarden en normen, 
tradi2es en alle andere capaciteiten en gewoonten die door de mens als lid van een samenleving 
verworven werden. 

Wetma;gheden 
Tylor stelde dat gelijkvormigheden mbt georganiseerde samenleven resultaat zijn van 
wetma2gheden. 
Samenlevingen worden gekenmerkt door aantal gelijkvormigheden, die resultaat zijn van soortgelijke 
invloeden. 
Het sociale is dus onderhevig aan wetma2gheden, als gevolg voelen sommige keuzes individueel aan 
maar zijn ze toch cultureel bepaald: gedragskeuzes zijn collec2ef. 

Accumula;e 
Mensen passen mee hun omgeving aan in plaats van enkel hun gene2sche kenmerken. Dit resulteert 
in wat we de menselijke beschaving noemen.  
= Zienswijze die stelt dat cultuurelementen niet onderhevig zijn aan selec2e maar bij elkaar gevoegd 
worden in de 2jd. 
Kroeber stelde dat de sfeer van het culturele gekenmerkt wordt door accumula2e en niet door 
evolu2e. (Accumula2e = cultureel, evolu2e = biologisch). 

Evolu;e 
Hierbij worden oude kenmerken ingeruild voor nieuwe.  
! Betere aanpassing. 

Symbool 
Iets dat voor iets anders staat of iets anders suggereert omdat er een rela2e of associa2e tussen 
beidde bestaat, hetzij omdat het zo afgesproken is, hetzij op basis van een toevallige gelijkenis.  
White stelde dat de mens een symbolisch wezen is. Het gebruik van symbolen maakt de mens 
wezenlijk verschillend van dieren. 

Paramount reality 
De materiële wereld van het dagelijkse leven die onze dominante realiteit vormt: het is de wereld 
waarin we leven en waarin biologische overleven centraal staat. 
De paramount reality wordt doodrongen door andere realiteiten (dromen, fantasie, wetenschap, 
religie, extase…). 

Eindige zingevingsdomeinen 
Overs2jgt het materiële waar hier en nu van biologische overleven centraal staat. 
Niet-materiële realiteiten geven betekenis aan de materiële wereld. 
(Vb: dromen, fantasie, wetenschap, religie, extase…) 

Cultuur volgens Kluckhohn 



Cultuur is alankelijk van biologische kenmerken eigen aan de menselijke soort en van de omgeving 
waarin mensen leven. 
Cultuur = antwoord op eisen die fysische omgeving stelt om te overleven. 
Cultuur volgt uit een reduc2e van inbreng ins2ncten bij vormen gedrag. 

Gesloten ins;ncten 
Deze leiden tot handelingspatronen die gene2sch bepaald zijn in elk detail.  
Een dergelijke vorm van gene2sche programmering neemt de plaats in van een leerproces. Leren 
komt dan neer op rijpen. 
Geen leerproces nodig. 

Open ins;ncten 
De soort beschikt over zekere algemene neigingen die enkel werken binnen een context waarin 
algemene direc2even aanwezig zijn.  
Dit is de belangrijkste uitrus2ng bij hogere diersoorten. 
Leerproces nodig. 

Direc;even 
Richtlijnen/voorschriQ. 

Exclusieve/antropologische defini;e 
Cultuur = specifieke menselijke eigenschap. 
Dit komt doordat cultuur een kenmerk is van menselijke samenlevingen. 
Dit komt ook doordat de sociale leerprocessen die overdracht gedrag mogelijk maken verbonden zijn 
met menselijke capaciteiten (zoals taal en symbolen). 

Inclusieve/ethologische defini;e 
Niet enkel mensen beschikken over cultuur. 
Cultuur ontstaat wanneer gedragingen via sociale leerprocessen worden overgedragen: verspreiden 
zich in een gemeenschap. Gaan over van ene genera2e op de andere: wordt kenmerk gemeenschap. 
Verschillende diersoorten kennen een cultuur en dragen via culturele transmissie gedrag over van 
ene genera2e op andere. 

Taal 
Een geheel van symbolen en tekens die op een oneindige manier met elkaar verbonden kunnen 
worden.  
= Een systeem van verbale of niet-verbale symbolen die op oneindige manier met elkaar verbonden 
kunnen worden en die niet alleen voorwerpen, maar ook abstracte gedachten kunnen voorstellen. 

Tekens 
Wel intrinsiek verband tussen teken zelf en waar het voor staat. (In tegenstelling tot symbolen.) 
Drager en betekenis behoren tot dezelfde culturele context of zelfde zingevingsdomein. 

Communica;e 
Het mededelen van gedeelde betekenissen van handelingen en objecten. 

Gebaren 
= Non-verbale communica2e. Dit is gebonden aan een specifieke omgeving. 

De Sapir-Whorf-hypothese 
De opvadng dat woorden enkel labels zijn die met elkaar verbonden worden is fout. 
Denken en waarnemen worden niet enkel uitgedrukt via taal, maar worden ook door taal gevormd. 



Taal draagt manier van kijken naar de wereld in zich. Taal: specifieke manier van denken en 
waarnemen. 

Culturele eenheid 
Verschillende zingevingsdomeinen zijn gekoppeld aan bepaalde groepen/sociale eenheden. 

Gedeelde denkbeelden 
Meestal enkel latent (=vanzelfsprekend) aanwezig. 
Vanzelfsprekende gedeelde zienswijzen waarvan niet al2jd bewust. 
Omvaaen existen2ële kennis of antwoorden op concrete/grote vragen. 

Empirische kennis 
Via (gedeelde) ervaring. 
Feitelijk, ra2oneel, oorzaak-gevolgdenken, = aangeleerd. 
Resultaat van ervaring en wetenschappelijk onderzoek. 

Existen;ële kennis 
Antwoord op meer abstracte vragen, ‘geloof’. 
Opgeslagen in filosofische en religieuze systemen. 

Waarden 
Waarden stellen het hoogste morele goed in een cultuur voor: het zijn de groepsopvadngen over de 
rela2eve wenselijkheid der dingen.  
= Waarden zijn cogni2eve veronderstellingen van behoeQen. 
Waarden zijn minder abstract dat gedeelde denkbeelden, vloeien voort uit empirische en existen2ële 
kennis. 

Waardesysteem 
Waarden komen niet geïsoleerd voor maar vormen onderdeel van een waardesysteem. 
Waarden hebben onderling een hiërarchische rela2e. 

Normen 
VoorschriQen, regels, gedragsstandaarden die gedrag leden van een groep/maatschappij bepalen. 
= Concreter. 

Afwijkend/deviant gedrag 
Wanneer gedrag niet aan normen beantwoordt. 

Immateriële cultuur 
Dit omvat de manier waarop groepen mensen denken, hun waarden en normen, hun kennis en 
wetenschap, hun emo2onele en esthe2sche uitdrukkingswijzen. 

Materiële cultuur 
Dit omvat alles wat in stoffelijke vorm kan worden vastgelegd, de zogenaamde culturele artefacten 
zoals architectuur, boekdrukkunst, haars2jlen, machines of wapens. 
= De meest zichtbare en meest concrete component van cultuur. 
De materiële zaken die de mens creëert om omgeving te beheersen en overlevingskansen te 
vergroten. 

Artefacts 
Objecten zoals juwelen die kenmerken van individu uitdrukken. 

Fatalis;sche aanvaarding 
Dominan2e natuur over mens.  



Groep als speelbal van natuurlijke werkelijkheid. 

Cultuurvorming op macro-niveau 
Dominante cultuur. 

Cultuurvorming op meso-niveau 
Organisa2ecultuur, groepscultuur. 

Cultuurvorming op micro-niveau 
Focus op interac2es. 

Subculturen 
Groepen in de samenleving die overtuigingen, waarden en leefs2jlen hebben die verschillen van die 
van de dominante cultuur.  
Ze verwerpen de dominante cultuur niet/dominante cultuur wordt niet ter discussie gesteld. 

Tegenculturen 
= Countercultures. 
Een rebellerende subcultuur die de dominante cultuurkenmerken in vraag stelt. 
Subculturen kunnen tegenculturen worden. 

Subcultureel rela;visme 
Kijken naar de varia2e door de subcultuur en de mogelijkheid tot een kri2sche houding + de rela2e 
nagaan tussen subculturen en versmel2ng van elementen uit verschillende leefwerelden tot nieuwe 
subculturen.  

Etnocentrisme 
Etnocentrisme beoordeelt en evalueert vreemde culturen met de eigen cultuur als maatstaf.  
= Het evalueren van andere culturen met de eigen cultuur als norm, wat meestal leidt tot nega2eve 
beoordelingen van de waarden, normen en gedragingen van de andere cultuur. 

Cultuur rela;visme 
Gaat ervan uit dat culturen niet meer- of minderwaardig zijn, omdat elke cultuur een eigen specifieke 
aanpassingswijze is aan de eisen die de omgeving stelt.  
= Het principe dat een cultuur slechts begrepen kan worden via haar eigen kenmerken omdat zij een 
specifieke aanpassing is aan de eisen van de omgeving en dat de criteria van andere culturen er niet 
zomaar op toegepast kunnen worden. 

Etniciteit/etnieën 
Met dit begrip wordt verwezen naar groepen van mensen die een apomst en dus een cultuur delen. 
Etniciteit verwerf je bij geboorte en heeQ dus een stabiel karakter. 

Universalisme 
Universalisme is een overtuiging die stelt dat een groep of ins2tu2e niet buitengewoon of 
excep2oneel is ten opzichte van een andere groep. 

Integra;e 
Eigen cultuur binnen dominante cultuur is oke? 
Integra2e is het socialisa2eproces van accultura2e waarbij leden van een niet-dominante groep zich 
mengen met de dominante groep, maar daarnaast contact onderhouden met de andere leden van de 
eigen groep. 

Assimila;e 



Migrantengroep neemt cultuur over. 

Separa;e 
Migrantengroep neemt cultuur niet over. 

Marginalisa;e 
Iden2teitsverlies, door migra2e niet meer kunnen iden2ficeren met oorspronkelijke cultuur en ook 
niet met dominante cultuur. 

Etnische meerderheid 
Zichzelf als ‘anders’ definiëren: beschermen voorrechten/kunnen ook inclusieve kijk op minderheden 
ontwikkelen. 

Etnische minderheid 
Eigenheid benadrukken/kunnen zichzelf ook definiëren als onderdeel dominante samenleving: 
sociale mobiliteit realiseren. 

Dichotomisering 
Een opdeling in insiders en outsiders (ingroup en outgroup).  
Personen aan beide zijden van de grens maken een opdeling tussen 'wij' en 'zij'. 
Kenmerken worden bij elkaar als essen2eel en onveranderbaar gezien. 
Op deze manier wordt er voor een con2nuïteit van de groep gezorgd. 



Hoofdstuk 3 
Sociale structuur 

Sociale categorie 
Een aantal mensen met 1 of meer gemeenschappelijke kenmerken. 
Men kan ertoe behoren zonder het te weten. 

Aggregaat 
Individuen die zich toevallig 2jdelijk op dezelfde plaats bevinden, maar die zichzelf niet als een groep 
zien.  

Sociale groep 
Een aantal interagerende mensen met een gedeelde iden2teit en groepsgevoel, met 
gemeenschappelijke belangen en met rechten en plichten verbonden aan hun lidmaatschap. 
Onmogelijk ertoe behoren zonder het te weten. 

Primaire groep 
Kleine, blijvende en niet-instrumentele groep gebaseerd op emo2es en waarin de groepsrela2es 
diffuus zijn. 

Secundaire groep 
Formele en instrumentele groep van een variërende grooae en met een wisselend ledenbestand, 
waarin de rela2es gespecialiseerd en gesegmenteerd zijn. 
De wisselende permanen2e brengt het bestaan van de groep niet in gevaar (dit is wel zo bij primaire 
groepen). 

Groepsstructuur 
Geheel van sociale rela2es in de groep, waarbij de verschillende leden verschillende posi2es 
innemen.  
= Geheel v sociale rela2es ie bepaalde groep, samen met alle posi2es en statussen. 

Groepscultuur 
De betekenissen die mensen aan hun interac2es in een bepaalde groep geven. 

Groepscohesie 
De capaciteit van een groep om samen te blijven. 

Dyade 
De kleinste interac2e-eenheid, bestaande uit twee personen. 
Elk vd par2ciperende individuen kunnen sterke controle uitoefenen over de groep. 

Triade 
Een groep die bestaat uit drie personen. 
Onmogelijk voor individu om hele groep te controleren. 
Groep wordt autonoom tegenover samenstellende leden + onzekerheid neemt toe voor alle leden. 
(Autonome groep = groep komt op zichzelf te staan.) 

Interdependen;e 
= Onderlinge alankelijkheid. 

Figura;e 
Een groep mensen die samen een alankelijkheidsverband vormen.  



! Personen die onderling samenwerken. 

Indirecte kennis 
HeeQ betrekking op wat kan gebeuren tss 2 actoren (vanuit gezichtspunt A), iets wat A niet op directe 
manier kan weten. 
Neemt toe wanneer de groep groter wordt en zorgt voor onzekerheid. 

Sociale status 
De plaats en rangorde die men inneemt in een interac2epatroon. 

Sociale rela;e 
Verband tussen 2 of meer actoren, gekenmerkt door kans dat interac2e plaatsvindt.  

Interac;e 
Wordt georganiseerd door definiëren posi2es waaraan sociale rollen gekoppeld worden. 
Deze rollen zijn gebaseerd op rechten en plichten. 

Macht 
Het vermogen van een actor om in interac2e zijn/haar doelstellingen te verwezenlijken, zelfs tegen 
de wil van de anderen in. 
Iemand die kan bepalen wat/hoe iemand anders iets in interac2e zal doen. 
= Het vermogen om machtsbronnen in te zeaen. 

Macht volgens Weber 
Macht berust op de waarschijnlijkheid dat een actor binnen een sociale rela2e in staat is zijn/haar wil 
op te leggen nieaegenstaande weerstand van de medeactor. 

Machtsbronnen 
Schaarse middelen die binnen een rela2e kunnen ingezet worden, zoals bv geld, pres2ge, eigendom, 
competen2e en schoonheid. 

Materiële machtsbronnen 
Geld, grond 

Immateriële machtsbronnen 
Pres2ge 

Economisch kapitaal 
Machtsbronnen gevormd door het bezit van materiële zaken als geld en eigendom (Bourdieu).  
Kapitaal-indicatoren = cultureel kapitaal en economisch kapitaal. 

Dwang 
Bestaat uit het toepassen van sanc2es of het elimineren van bepaalde alterna2even. 
Men moet macht hebben om dwang uit te oefenen. Macht symboliseert dwang die op elk moment 
kan uitgevoerd worden. 

Autoriteit 
Legi2mering van macht door ondergeschikten, aanvaarden van machtsuitoefening. 
Autoriteit = sociaal aanvaarde macht. 



Men heeQ slechts autoriteit omdat men deel uit maakt van een specifieke sociale groep. 
Macht is de basis voor gezag/autoriteit. 

Autoriteit volgens Weber 
(1)Tradi2oneel  
(2)Charisma2sch  
(3)Ra2oneel  
= Die vorm van macht die handelingen van anderen bepaalt via bevelen die doeltreffend zijn omdat 
ze in de groep als legi2em erkend worden, (1) omdat ze gebaseerd zijn op tradi2onele instellingen, 
procedures of macht,(2) omdat aan de leider bovennatuurlijke of uitzonderlijke eigenschappen 
toegekend worden, (3) omdat ze in overeenstemming zijn met meer algemene regels. 

Status 
Duidt de plaats en rangorde aan die men inneemt in een interac2epatroon. 
Vrij sta2sch concept. 

Toegeschreven status 
Status toegekend op basis van geboorte of van onveranderlijke eigenschappen zoals sekse of 
etniciteit. Vb, koning (apomst bepaalt wie koning wordt). 
Factor waar individu geen vat op heeQ. 

Verworven status 
Een verworven statusposi2e wordt door een persoon zelf op basis van presta2es (met variërende 
inspanning) verworven. Vb, directeur 

Sociale rol 
Het dynamische aspect van de statusposi2e; het is het gedragspatroon dat verbonden is met de 
rechten en plichten of de verwach2ngen gekoppeld aan de sociale posi2e. Zelfs bij constante 
statusposi2e kunnen rollen evolueren. (Linton) 

Rolverwach;ng 
Het gedrag dat verwacht wordt van iemand die een bepaalde status heeQ of een bepaalde posi2e 
inneemt. 
Zijn essen2eel voor bestaan sociale structuur, wanneer leden aangepast zijn aan rollen en statussen, 
verloopt het sociale leven georganiseerd en voorspelbaar. 

Verwach;ngsverwach;ngen 
Ik verwacht wat jullie van mij verwachten. 

Verwach;ngsstructuren 
Verwach2ngen + verwach2ngsverwach2ngen. (Luhman) 

Role-set 
Het geheel van rollen dat samengaat met één welbepaalde sociale posi2e. 
Het geheel van rolrela2es waarbij personen betrokken zijn op grond van een specifieke sociale status. 

Rolspanning 
Statusbekleder komt in contact met groepen die verschillende belangen nastreven, het is mogelijk 
dat tegengestelde aanspraken gemaakt worden binnen een role-set. 
Voorbeeld: van vrouwen wordt naast hun job ook verwacht dat ze voor behoeQige familieleden/
gezinsleden zorgen, als huisvrouw krijgen ze er nog een taak bij. Werk: verschillende belangen dan 
familie. 



Residuele conflicten 
= Resterende conflicten. 
Wanneer alle mechanismen in werking zijn, maar toch nog tegenstrijdige aanspraken aanwezig zijn. 

Rollenconflict 
Het hebben van meerdere statussen zorgt voor meerdere sociale rollen. Tussen deze rollen kan een 
conflict of onverenigbaarheid ontstaan. 
Voorbeeld: werkende vrouw en moeder zijn is soms moeilijk te combineren. 

Rolverwarring 
= Rolconfusie  
Verwarring die ontstaat wanneer iemand niet weet hoe hij/zij zich in een situa2e moet gedragen 
omdat hij/zij het passende rolgedrag niet kan kiezen. 

Roldistan;ëring 
Het aanbrengen van individualiteit in het invullen van rolverwach2ngen. 

Rolsegrega;e 
Een verwacht gedrag dat in één situa2e past (rolgedrag), past daarom niet in een andere situa2e. Zich 
passend kunnen gedragen in diverse situa2es, is het gevolg van rolsegrega2e. 

Rolgedrag 
Het verwachte gedrag dat met een rol samengaat en in één situa2e past. 

Statusangst 
Onzekerheid over het behoud van een verworven status. 
Dit leidt tot het beklemtonen van uiterlijkheden die de statusposi2e aantonen. 

Statussymbool 
Uiterlijkheid die een bepaalde status aanduidt. 
Artefacten/gedrag die een sociale status zichtbaar maken. 

Statusindicatoren 
Materiële/immateriële voordelen en rechten. 
Elk van de indicatoren staat voor een hiërarchie. 
Ver2cale dimensies waar je een hoge/lage plaats op kan hebben. 
Vb: diploma, inkomen, poli2eke rechten… 

Statusindicatoren 
Deze kunnen worden beschouwd als de ver2cale dimensies van status.  
(1) Toegeschreven 
(2) Verworven  
De plaats dat iemand inneemt id rangorde van sociale posi2es en dat door het beziaen van 
ini2a2efrecht en/of volgplicht bepaald wordt op basis van (1) het behoren tot een bepaalde groep, of 
(2) presta2es. 
Statusinconsisten;e 
Ontbreken van overeenstemming tussen de verschillende dimensies die samen een status bepalen. 
Dus we spreken van statusinconsisten2e indien de plaats binnen die hiërarchieën variabel is. 
Vb: hoge opleiding, laag inkomen 
= Een door het subject zelf ervaren inconsisten2e tss statusindicatoren. 

Statuskristallisa;e 
= Statusconsisten2e 



Men heeQ dezelfde plaats binnen alle hiërarchieën. 
Cultureel en economisch kapitaal in balans. 
Samen vloeien van de verschillende dimensies die samen een status bepalen. 

Statusconflict 
De situa2e waarin de statussen die iemand in verschillende sociale rela2es inneemt niet parallel 
lopen, en waarin de rechten die met één status verweven zijn niet samengaan met de rechten van 
een andere status. 
Vb: de combina2e van zwart zijn en arts zijn leidde tot statusconflict in hoofd van pa2ënt. 
Inconsisten2e tss statusindicatoren die wordt ervaren door interac2epartner van subject. 

Marginale mens 
Een persoon die een hogere status krijgt maar niet over de andere statuskenmerken beschikt om tot 
die hogere statusgroep te behoren, en tegelijker2jd ook niet meer volledig tot de lagere statusgroep 
behoort. 
De persoon die een hogere status verwerQ, maar inferieur blijQ obv een andere status. 
Drager van inconsistente statussymbolen. 
Door mobiliteit verlaat men eigen sociale groep, maar komt terecht in nieuwe groep waar men niet 
volledig aanvaard wordt. 

Formele organisa;e 
Een groep waarvan de organisa2e gericht is op het bereiken van een specifiek doel dmv een 
gecoördineerde, collec2eve inspanning waarbij een expliciete taakverdeling en autoriteitspatroon 
aanwezig is. 
Er is een beheersingsstructuur nodig wanneer leden van een groep een doel willen bereiken. 

Bureaucra;e 
Formele organisa2e gekenmerkt door gezagshiërarchie, arbeidsverdeling, benoeming op basis van 
vakkennis, nadruk op geschreven regels, procedures en documenten, en een strikte scheiding tussen 
het privé-leven en de werkomgeving. 

Tradi;onele beheersingssytemen 
Stabiel, par2cularis2sch (gevonden aan specifieke personen en plaatsen), persoonlijke 
alankelijkheidsrela2es grote rol. 

Charisma;sche beheersingssystemen 
Onstabiel, persoonlijke rela2es tss charisma2sche leiders en volgelingen, autoriteit aan 1 persoon 
gebonden, leiderschapsopvolging een groot probleem, beheersingssystemen verdwijnen met drager 
charisma2sche eigenschap (bij tradi2onele: via bloedverwantschap overgedragen), ontstaan vooral in 
periodes snelle sociale veranderingen/crisissitua2es. 

Ra;oneel-legale beheersingssystemen 
Precieze/universele beheersingssystemen (in tegenstelling tot par2cularis2sche). 
Voorbeeld = bureaucra2e. 
Individuele handelingen personen geregeld door regels, stabiele beheersingssystemen, efficiënt 
handelen mogelijk, doel regels = bereiken specifieke organisa2edoelen. 

Oligarchie 
Bureaucra2sering gaat hand in hand met toename machtsconcentra2e top organisa2e. 
Eigenbelang topfunc2onarissen boven belang organisa2e + atrokkeling betrokkenheid lagere 
echelons. 



Topleiding 
Ziet toe dat organisa2eleden conform organisa2e-ontwerp handelen, kunnen ook hun private 
belangen veiligstellen. 

Loyale elite 
Staat topleiding bij. 

Inheems elite 
Informele leiders die mandaat krijgen van gewone organisa2eleden om namens hen op te treden. 

Coöpteren 
Vb: mee opnemen in bestuur. 

Marchanderen 
Vb: werknemer mag kwar2er vroeger naar huis als bepaalde taak af is. 

Pacteren 
Vb: deal sluiten met vakbondsleiders over arbeidspresta2es. 

Confronteren 
Stopzeaen, verstoren, vertragen primaire processen bij organisa2e. 

Distan;ëren 
Organisa2egenoten organiseren eigen ac2viteiten zonder aanwezigheid topleiding/loyale elite. 

Corrumperen 
Gewone organisa2egenoten proberen officiële gedragsdragers te betrekken bij ongeoorloofde 
prak2jken.  
! Afdelingshoofd verliest geloofwaardigheid + eenheid loyale elite wordt afgebroken. 

Structurele effecten 
Een structureel effect bestaat wanneer groepskenmerken een invloed hebben op menselijk gedrag, 
vb omdat het individuele effect van x op y beïnvloed wordt door de distribu2e of niveau van x binnen 
de groep. 

Ecologische fout 
= Ecological fallacy  
De foute veronderstelling dat uitspraken gedaan op aggregaatniveau geldig zijn op individueel niveau. 
Samenhang op groepsniveau is niet zomaar over te brengen naar individuele niveau. 



Hoofdstuk 4 
Ins;tu;onalisa;e en socialisa;e 

Ins;tu;es 
Een dwingend en norma2ef geheel van rolverwach2ngen dat vorm geeQ aan het menselijke 
handelen, sociale verhoudingen structureert en mensen samenbrengt in georganiseerde sociale 
eenheden.  
= Instelling  
= Kan worden omschreven als een samenstelling van rollen en posi2es (een structuur), die het gedrag 
van de leden vd gemeenschap - of van bepaalde deelgroepen daarvan - reguleert op grond van de 
waarden (cultuur) van die gemeenschap en dit om aan bepaalde behoeQen te voldoen.  
= Het zijn dus door de samenleving ontworpen en opgelegde handelingspatronen ontstaan op een 
bepaald ogenblik en kennen een wisselende con2nuïteit (dus, historische construc2es). 

Wereldopenheid 
De mens als species is niet gebonden een specifieke habitat, maar kan in verschillende 
klimatologische en geografische omstandigheden overleven. 
Dit is mogelijk door sterk ontwikkelde capaciteit nieuwe gedragingen aan te leren en kennis door te 
geven (via taal). 

Handelingsplas;citeit 
Een kenmerk van het menselijk handelen dat bestaat uit het feit dat op een s2mulus geen vaste 
respons volgt. 
Mensen zijn plas2sche wezens en zijn in staat om grote hoeveelheden info te verwerken en gedrag bij 
te sturen en voortdurend aan te passen aan wisselende omgeving. 

Ontlas;ngsmechanisme 
De wereldopenheid heeQ ook een opgave: we worden overspoeld door prikkels. 
Daarom vindt er een selec2e van zintuiglijke info plaats. 
Ontstaat door historisch proces ins2tu2onalisa2e. 
Ins2tu2es zorgen voor en regelen aantal universele aspecten van menselijke samenleven door 
opleggen passende interac2epatronen. 

Historiciteit ins;tu;es 
Ze verschillen naar context waarin ze ontstaan + zijn menselijke construc2es. 

Primaire ins;tu;e 
Ins2tu2e die op onmiddellijke behoeQebevrediging gericht is. 
Het bevredigen van basisbehoeQen (Malinowski). 
Vb: huwelijk, familie, school 

Secundaire ins;tu;e 
Ins2tu2e die zorgt voor de integra2e van primaire ins2tu2es. 
Om de primaire ins2tu2es te kunnen organiseren zijn afspraken nodig, geheel = stelsel van sociale 
controle (Malinowski). 
Vb: poli2ek 

Nucleair gezin 
Echtgenoten en kinderen. 

Uitgebreid gezin 
Nucleair gezin en andere verwanten. 



Oriënta;egezin 
Familie waarin persoon opgroeit. 

Procrea;egezin 
Wanneer koppel eerste kind krijgt. 

Exogamie 
Partner kiezen buiten eigen sociale groep. 

Endogamie 
Partner moet uit eigen sociale groep komen. 

Monogamie 

Polyandrie 
1 vrouw heeQ meerdere mannen. 

Polygynie 
1 man heeQ meerdere vrouwen. 

Neolokaliteit 
Gehuwden kiezen meestal nieuwe woonplaats. 

Patrilokaliteit 
Bij familie man gaan inwonen. 

Matrilokaliteit 
Bij familie vrouw gaan inwonen. 

Bilateraal afstammingspatroon 
Familieleden vader en moeder behoren tot familie kind. 

Patrilineair systeem 
Enkel familie vader wordt familie kind. 

Matrilineair systeem 
Enkel familie moeder wordt familie kind. 

Patriarchaat 
Vrouwen worden door mannen gedomineerd. 

Matriarchaat 
Dominan2e vrouwen over mannen. 
Dit werd gedacht door oa Morgan, maar geen historische bewijzen voor. 

Polygynous polyandry 
Wanneer vrouw kindloos blijQ: men voelt hier medelijden voor, man of mannen gaan dan op zoek 
naar tweede vrouw om voor nageslacht te zorgen. 

Praxis 
Menselijk ingrijpen in de externe omgeving, in de natuur. 

Externalisa;e 



Eerste fase in het ontstaan van ins2tu2es: de manier waarop mensen zich via hun ideeën en 
projecten de natuurlijke buitenwereld toe-eigenen. 
Externalisa2e van menselijke praxis doet instellingen ontstaan (Berger & Luckmann). 
= Veruitwendigen menselijk kunnen. 

Objec;va;e 
Tweede fase in het ontstaan van ins2tu2es: ins2tu2es vormen een objec2eve, gelegi2meerde 
werkelijkheid voor nieuwe genera2es, meestal omdat hen een transcendentaal karakter wordt 
toegekend (Berger & Luckmann). 

Transcendentaal 
Transcenden2e: het geloof in een godheid die boven de natuur staat en/of in een ziel die los van het 
stoffelijke bestaat.  
= Ins2tu2es hebben een transcendentaal karakter: hun oorsprong wordt buiten de wereld geplaatst. 
Zo kan men stellen dat een ins2tu2e een goddelijke oorsprong heeQ, of 'natuurlijk' is.  
Door het transcenderen vd oorsprong v ins2tu2es wordt de menselijke inbreng bij het ontstaan ervan 
weggecijferd. 

Legi;ma;e 
Door het transcenderen, worden ins2tu2es (zoals gezinsvormen, religies...) door nieuwe genera2es 
als vanzelfsprekend ervaren; ze worden gelegi2meerd. 
Als wedg en als wenselijk laten ervaring van ins2tu2es.  
! Het toekennen van een objec2ef transcendentaal karakter aan ins2tu2es leidt tot het legi2meren 
ervan. 

Internalisa;e 
De derde fase in het ontstaan van ins2tu2es: de ins2tu2onele regelingen worden gedurende het 
socialisa2eproces als de vanzelfsprekende maatschappelijke orde aangeleerd.  
Manier waarop handelen moet gebeuren wordt door internalisa2eproces deel van persoonlijkheid 
(Berger & Luckmann). 

Socialisa;e 
Het proces waarin een individu leert om lid te worden van een maatschappij door het internaliseren 
van de normen en waarden van die maatschappij en door het aanleren van zijn/haar sociale rollen.  
= De persoon leert gewoonten, w & n, kennis... van een groep of maatschappij aan, om in die groep 
of gemeenschap te kunnen func2oneren.  
In staat zijn om te interageren, rela2es aan te knopen, sociale posi2es innemen... 

Primaire socialisering 
Socialisering in kinderjaren. 

Abstrahering 
Het niveau van abstrahering bepaalt de overgang van een concreet aan situa2es gebonden ‘moraal’ 
naar een ‘ethisch’ denken dat niet aan concrete situa2es, feiten, groepen gebonden is. 

Ra;onaliteit 
Het aanvaarden van regels, doeltreffendheid en prak2sche resultaten als de juiste manier om de 
maatschappij te organiseren. 
Introspec;e 
Het beschouwen van eigen gedachten, gevoelens, ervaringen en zintuiglijke percep2es via 
zelfonderzoek als methode om tot kennis te komen. 

Operant 



Gedrag dat inwerkt op de omgeving om een bepaald resultaat te bekomen. 

Reinforcement 
Een s2mulus heeQ een posi2eve of nega2eve invloed op het herhalen van gedrag. 

Condi;onering 
Leerproces waarin nieuwe s2mulus-response verbanden tot stand gebracht worden. 

Sociaal behaviorisme 
In tegenstelling tot het zuivere behaviorisme, wordt in het sociale behaviorisme rekening gehouden 
met de studie van de innerlijke ervaringen en de betekenis die een individu aan zijn/haar handelingen 
geeQ, om op die manier tot een adequate verklaring van het menselijk gedrag te komen. 
Verklaren ontstaan innerlijke ervaring in sociale proces. 

Bewustzijn 
Het feit dat iemand zich bewust is van zijn of haar bestaan als individu.  

Gestures 
Lichamelijke bewegingen, ins2nc2eve reac2e. 
Fysieke gebaren/vocale uitdrukkingen die aankondigen wat zal volgen. 
= Nog geen communica2e, want gestures zijn symbolen zonder betekenis, gestures leiden wel tot 
vermogen te communiceren. (Mead) 

Conversa;on of gestures 
Sociaal karakter, gesture ene dier lokt aangepaste reac2e uit bij de andere. 
Soort tussenfase, primi2eve interac2evorm.  
Eerste stap in de menselijke interac2e door de sociale omgeving waarbinnen die interac2es 
plaatsvinden. (Mead) 

Significant gestures 
Pas wanneer in staat betekenis gesture te interpreteren: symbolen met betekenis. 
Pas dan spreken we over communica2e. 
Significant gestures zijn ontwikkeld langs uitwisselingspatronen, voor betrokkenen zelf betekenis 
verworven. 
(Mead) 

Delayed response 
= Uitgestelde respons 
Voor er op een s2mulus gereageerd wordt, wordt het standpunt van de andere ingenomen en 
worden mogelijke responsen impliciet getest en geselecteerd. 
Interpreteren gesture en gepast reageren is hierdoor mogelijk. 
Mensen reageren niet automa2sch/ins2nc2ef, mensen kunnen reac2e tegenhouden en beslissen wat 
betekenis/volgorde s2muli is. (Mead) 

Role taking 
Het aannemen van de rol van een ander en het zichzelf bekijken vanuit de posi2e van die andere. 
Mensen verwisselen mentaal van posi2e en kijken vanuit gezichtspunt van de andere (taking the 
adtude of the other). 
Hierdoor symbool andere interpreteren + gepast reageren ! ontstaan betekenisvolle symbolen 
(Mead). 



Iden;teit 
Een mentale construc2e die orde brengt in het veelvoud van onze gevoelens die opgewekt worden in 
de veelvuldige sociale rela2es die we aangaan. 
Mate dat kind door interac2e sociale omgeving dmv taal een denkvermogen heeQ ontwikkeld en ook 
in staat is tov zichzelf te reageren vanuit extern standpunt, zal beeld van zichzelf gevormd worden = 
basis ontwikkeling iden2teit. (Mead) 

Imita;e 
Een eerste fase in de ontwikkeling van het bewustzijn: het kind imiteert anderen en speelt 
andermans rol, kind bereidt zich voor op de role-taking. 
Dit gebeurt zonder precies te begrijpen wat het doet. 
Dit is een aanloop naar de play-stage (Mead). 
(0-3j) 

Play-stage 
Tweede fase in de ontwikkeling van het bewustzijn: het kind leert door het spelen van dubbele rollen 
zichzelf te zien vanuit een extern standpunt, en dus zichzelf tot het object van zichzelf te nemen. 
Duidelijk onderscheid tussen zichzelf en de rol die het speelt ! zeltewustzijn (Mead). 
(3-6j) 

Game-stage 
De derde fase in de ontwikkeling van het bewustzijn: het kind leert rekening te houden met de 
adtudes en rollen van iedereen die tegelijker2jd in een bepaalde meer systema2sch georganiseerde 
ac2viteit betrokken is. 
Kind begrijpt wat rol is in de groep en kan zich rechten tot de groep in het algemeen. 
Kind leert rekening houden met meer anderen (en hun rollen) tegelijker2jd. 
Kind ziet zich niet uitsluitend uit gezichtspunt significant others, maar ook vanuit gezichtspunt groep 
als geheel. (Mead) 

The other 
Adtudes en rollen vormen een eenheid: die eenheid bepaalt handelingen kind in gegeven situa2e. 
Geheel rollen = the other. 
(Vandaar de uitdrukking: taking the role of te other) (Mead). 

Generalized other 
De georganiseerde gemeenschap die het individu zijn/haar gevoel van eenheid geeQ. 
= 'de andere in het algemeen' 
= Rollen leden van allerlei georganiseerde groepen. 
Begrijpt abstracte eenheid van een groep. 
Tensloae heeQ men de ‘generalized other’ geïnternaliseerd : dan is men min of meer een volwassen 
persoon. (Mead) 

I 
Het strikt individuele, niet-gesocialiseerde element in de persoonlijkheid; het impulsieve, crea2eve, 
spontane en autonome gedeelte van het Self. 
= Het handelende subject. 
Deze persoon is niet al2jd berekenbaar, kan anders reageren dan situa2e vereist. (Mead) 

Me 
Het gesocialiseerde aspect van het Self, de afspiegeling van de Maatschappij. 



Reflecterende instan2e op I vanuit generalized other.  
Ontstaan doorheen socialisa2eprocessen; wanneer de gerenalized other is geïnternaliseerd, is de 
ontwikkeling van ‘Me’ voltooid. (Mead) 

Self 
Het zeltewustzijn van het individu dat bestaat omdat het individu zichzelf in het eigen bewustzijn tot 
object kan maken. 
Zeltewustzijn = voortdurende interne conversa2e tussen Me en I = constante stroom van gedachten. 
(Mead) 

Structurele ambivalen;e 
Een situa2e waarin vanuit sociale verhoudingen tegenstrijdige eisen aan personen wordt gesteld. 
(Merton) 

Objectpermanen;e 
De realiteit bestaat uit objecten die zichtbaar aanwezig zijn, maar ook uit de objecten die niet (langer) 
gezien kunnen worden (Piaget). 

Persoonlijkheidstheorie 
Mensen worden geboren als wezens die op zoek zijn naar onmiddellijke bevrediging van hun driQen. 
(Freud) 

Über-ich 
De waarden en normen van de maatschappij die door het individu geïnternaliseerd zijn en zijn/haar 
driQen intomen.  
= De maatschappelijke disciplinering, het intomen, de regels, vormen het über-ich. 

Es 
Dat deel van de menselijke persoonlijkheid waarin alle basis biologische driQen en noden zijn 
opgeslagen. 
= De op onmiddellijke bevrediging gerichte behoeQen weerspiegelen de werking van het onbewuste, 
het Es. 
Ich 
Het unieke deel van de persoonlijkheid dat zich aan de realiteit aangepast heeQ  
= Uit de confronta2e tussen het Es en het über-ich ontwikkelt zich het Ich, of het aan het 
realiteitsprincipe aangepaste organisme. 

Oedipuscomplex 
Tijdens de ontwikkeling tot autonoom subject, verdrukt het mannelijke kind zijn ero2sche verlangen 
naar de moeder en zijn antagonisme tegenover de vader. 

Culture and personality school 
Ontwikkeling in de studie van socialisa2e die ontstond in de jaren der2g in de USA.  
De basisstelling is dan ook dat verschillende culturen of maatschappijen verschillende 
persoonlijkheidstypes voortbrengen als het resultaat van verschillende socialisa2e prak2jken. 
Culturele organisa2e van een samenleving oefent specifieke invloed uit op ontwikkeling 
persoonlijkheid. 

Zel\eeld 
Evalua2e tegenover onszelf. 



Zelfwaardering 
Posi2eve en nega2eve evalua2e van het zelteeld. 

Looking-glass self 
Het zelteeld dat zich ontwikkelt door het internaliseren van de reac2e van anderen op ons (Cooley). 

Determinis;sche visie 
Kinderen ondergaan passief opvoedingsstrategieën ouders en volwassenen. 
Socialisa2eproces werkt in 1 rich2ng: van volwassene en samenleving naar kinderen toe. 

Construc;vis;sche veronderstelling 
Kinderen zijn actoren die ac2ef info uit omgeving halen. 
Ze vormen een beeld van de werkelijkheid/houding tov de werkelijkheid. 
Verschillende ontwikkelingsfasen met toenemende rijpheid, eindstadium = volwassenheid. 
Socialisa2e als ac2ef leerproces. 
Kinderen worden ook wel nog als onvolwaardige leden van de samenleving gezien. 

Rolsocialisa;e 
Telkens iemand met nieuwe sociale situa2es of veranderingen in de sociale leefwereld wordt 
geconfronteerd, zal socialisa2e of het leren en internaliseren van rollen en hun verwach2ngen 
opnieuw plaatsgrijpen. 
Het is een dynamisch aanpassingsproces met verschillende fasen. 

Geslachtsrolsocialisa;e 
Meisjes en jongens worden van bij de geboorte anders gesocialiseerd en krijgen respec2evelijk een 
socio-emo2onele en een instrumentele rol aangeleerd. (een van de meeste centrale rolsocialisa2es in 
elke samenleving) 

Resource dilu;on theory 
Hoe meer kinderen in gezin, hoe meer middelen verspreid.  

Spacing of geboorteafstand 
Wanneer de intervalperiodes tss geboorten rela2ef lang zijn hebben ouders meer 2jd om aandacht te 
geven en komt kind terecht in een intellectueel gezin en volwassener omgeving. 

Primogeniture 
In een samenleving waar de eerstgeborene de voornaamste of de enige erfgenaam is. 
Daar zal de geboorterang een ander effect hebben dan in samenlevingen waar geen 
eerstgeboorterecht heerst. (situa2e koning) 

Sociale klasse 
Groep mensen die in soortgelijke arbeidsomstandigheden verkeert en zich op zelfde wijze verhouden 
tov controle economische produc2emiddelen. 

Arbeiders 
Geen eigenaar middelen waarmee geproduceerd wordt, meestal alankelijke posi2e. 

Middenklassen 
Meer leding over anderen, kleine ondernemers en kaderleden. 

Hogere klassen 
Scholing, leidinggevende verantwoordelijkheden, eigendom produc2emiddelen nog sterkere rol. 



Rela;eve depriva;e 
Is geen absolute depriva2e. 
Is een tekort dat men pas merkt door zich met anderen te vergelijken. 
Merton stelde dat dit een specifiek geval is van het ruimere fenomeen ‘referen2egroep’.  
! Rela2eve depriva2e = proces waarbij individu zich richt naar andere personen/groepen waarbij 
hij/zij deze als referen2ekader gebruikt bij bepalen/evalueren gedrag. 

Referen;egroep 
De groep die gebruikt wordt als referen2ekader bij het bepalen en evalueren van het eigen gedrag. 

Referen;ekader 
Het kader waardoor personen de situa2e waarnemen en als een probleem beschouwen. 

Norma;eve referen;egroep 
Die fungeert als een bron van waarden en normen waarop een persoon zijn gedrag afstemt. 

Compara;eve referen;egroep 
Die fungeert als een vergelijkingsbasis en door een individu wordt aangewend om haar/zijn eigen 
situa2e te beoordelen. 

An;cipatory socializa;on 
Een persoon neemt de normen, waarden en adtudes over van een groep, nog voor zij/hij tot die 
groep behoort. 
Vb: Waarden, normen, gedragingen overnemen hogere beroepsklasse nog voor tot beroepsklasse 
behoort. 

Doorkruisende referen;eschema's 
Meer dan 1 referen2egroep hebben. 
Uiteindelijke evalua2e = resultaat 2 vergelijkingen. 



Hoofdstuk 5 
Sociale controle en devian;e 

Ethische controle 
Vorm van bovenindividuele sociale controle door middel van publieke opinie, religie, kunst of 
persoonlijke idealen (Ross). 
= De morele controleorde, neemt de vorm aan van de publieke opinie, persoonlijke idealen, 
kunstvormen, religie...  
Gaat volgens Ross samen met sociale gelijkheid. 

Poli;eke controle 
Vorm van bovenindividuele sociale controle dmv recht, leger of poli2e (Ross).  
DUS zit vervat in het recht, het leger en de poli2e + wordt gekenmerkt door ongelijkheid en 
overheersing, sociale klassen... 

Sociale controle 
De formele en informele sociale processen die het gedrag van individuen of groepen regelen en 
afwijkingen van de norm proberen te minimaliseren. 

Folkways 
Gedragsregels en gebruiken die het leven van elke dag orde en vorm geven. (Sumner)  
= Collec2eve gewoonten, elementaire gezichtspunten en methodes die betrekking hebben op wat 
juist, effec2ef en/of goed is. 
Niet het resultaat bewuste reflec2e handelen. 
Niet navolgen wordt niet gesanc2oneerd. 
Kunnen waarde verliezen als niet langer antwoorden aan behoeQen. 

Mores 
Als die folkways zich nu in een bepaalde bevolkingsgroep ontwikkelingen in doctrines, dan spreken 
we over mores.  
= Ra2onalisa2es van gewoonten, wanneer men bewust begint na te denken over folkways. 
Het geheel van regels dat moet gehoorzaamd worden om de stabiliteit, welzijn en func2oneren van 
een groep te verzekeren, mores = basis instellingen maatschappij (Sumner).  
Het niet navolgen van mores wordt wel gesanc2oneerd. 
Een duidelijke lijn trekken tussen beide is niet mogelijk; er is sprake ve con2nuüm. 

Morele regels 
Zijn niet alleen verplicht maar ook gewenst. 
(Mensen bereid inspanning te doen morele regels realiseren.) 
Essen2e morele regel = handelingen worden verplichtend omdat er regels zijn die sanc2es opleggen 
bij niet-naleving. 

Subjec;eve moraliteit 
Het morele bewustzijn dat door elk individu op zijn/haar eigen specifieke manier wordt uitgedrukt 
(Durkheim). 

Objec;eve moraliteit 
De gemeenschappelijke en onpersoonlijke standaard die we gebruikten om menselijk handelen te 
evalueren (Durkheim). 

Analy;sch gevolg 
Een gevolg inherent aan de handeling. Het volgt uit de handeling zelf. 



Synthe;sch gevolg 
Een extern gevolg van het feit dat de handeling een regel overtreedt. 
Sanc2e niet inherent verbonden aan de daad, ze wordt opgelegd. 

Coöpera;eve rela;e 
Een rela2e die ideale en gewenste regels oplegt die zonder dwang nageleefd worden (Piaget). 
Coöpera2e leidt tot kri2ek en dialoog: kind contrasteert eigen mo2even met extern opgelegde regels.  
! Atouw egocentrisme en moreel realisme. 

Dwangrela;e 
Rela2e die een individu een uiterlijk systeem van dwingende regels oplegt (Piaget). 

Moreel realisme 
Als coöpera2e ontbreekt, is moraliteit gelijk aan moreel realisme. 
= Autoriteit, dwang. 
Morele stelregels zijn niet abstract maar gebonden aan concrete externe figuren. 

Crusading reformers 
Vertegenwoordigen klasse/maatschappelijke groep en baseren hun maatschappijvisie op een 
absolute ethiek die alterna2eve visies uitsluit.  
Deze individuen hebben een ethische imperialis2sche houding gecombineerd met een humanitaire 
mo2va2e.  
Door hun ac2es (die op resultaat gericht zijn) ontstaan een nieuwe regelgeving, nieuwe outsiders, 
nieuwe organisa2e ( en meestal ook een s2jging in de ordehandhaving (Ogburn). ) 
= Door hun ac2e komen regels tot stand.  
Vaak zijn deze crusading reformers zich niet bewust van hun ethisch imperialis2sche houding omdat 
hun ac2e gepaard gaat met een humanitair mo2ef: ze zijn ervan overtuigd dat hun zending goed is 
voor anderen. 

Devian;e 
Gedrag dat regels, normen of verwach2ngen van de leden van de sociale groep schendt en waarop 
met apeuring of straf gereageerd wordt.  
= Deviant gedrag is dus geen voortvloeiing uit eigenschappen van personen: devian2e is het resultaat 
van regeltoepassing, eerder dan van regelovertreding.  
Devianten vormen geen homogene categorie. 

Normale karakter sociaal fenomeen volgens Durkheim 
Een sociaal gegeven is normaal voor een bepaalde samenleving, binnen gegeven fase van haar 
ontwikkeling, wanneer dat gegeven zich voordoet in gemiddelde van samenlevingen die zich in een 
overeenkoms2ge evolu2efase bevinden. 

Anomie 
= Ontregeling; de samenleving slaagt er niet in om individueel handelen vorm en rich2ng te geven. 
Toestand waarin maatschappelijke normen afwezig of afgebrokkeld zijn of waarin er verwarring of 
conflict bestaat over de maatschappelijke normen. 
Mensen beschikken niet over regels die bepalen hoe ze in bepaalde situa2es moeten handelen. 

Anomie volgens Durkheim 
Situa2e waarin bestaande normen niet langer voldoen. 
Norma2eve onzekerheid: kans dat afwijkend gedrag voorkomt is groter. 



Anomie volgens Merton 
Breuk tussen doelen en middelen. 
Leden niet meer verbonden met doelen en middelen. 
Dit zorgt voor afwijkend gedrag. 

Culturele doelstellingen 
De waarden, behoeQen en aspira2es die mensen verwerven of opbouwen via het culturele systeem 
waartoe ze behoren (Merton). 

Normen 
Schrijven voor hoe de leden van een gegeven gemeenschap op legi2eme wijze de doelstellingen 
kunnen bereiken. 

Innova;e 
Aanpassing aan de kloof tussen culturele doelstellingen en geïns2tu2onaliseerde middelen door de 
doelen na te streven m.b.v. innoverende middelen (illegi2eme middelen) (Merton). 
Persoon beschikt over geïnternaliseerde culturele doelstellingen, maar niet over de 
geïns2tu2onaliseerde middelen. 

Rebellie 
Aanpassing aan de kloof tussen culturele doelstellingen en geïns2tu2onaliseerde middelen door het 
vervangen van beide (Merton). 
Verwerpen algemeen aanvaarde doelen en middelen samenleving. 

Ritualisme 
Aanpassing aan de kloof tussen culturele doelstellingen en geïns2tu2onaliseerde middelen door het 
blijven gebruiken van aangeboden middelen zonder nog langer doelen na te streven (Merton). 
Personen beschikken wel over de middelen maar streven culturele doel niet na. 

Terugtrekking 
Personen die culturele doelstellingen verwerpen en niet beschikken over geïns2tu2onaliseerde 
middelen. 
= Drop-outs samenleving (Merton). 

Conformiteit 
Personen streven doelstellingen na door gebruik te maken van legi2eme middelen (Merton). 

Cultureel kapitaal 
Machtsbronnen gevormd door het bezit van geaccumuleerde kennis, vaardigheden en opleiding 
(Bourdieu). 

Vervreemding 
= Aliëna2e  
Anomische situa2e die ertoe leidt dat mensen geen zinvolle rela2e met de samenleving of met elkaar 
meer hebben.  
5 Verschillende dimensies in het gebruik van het begrip 'vervreemding': machteloosheid, 
betekenisloosheid, normloosheid, isola2e, zelfvervreemding ! ze moeten conceptueel onalankelijk 
van elkaar worden beschouwd. 
Sociale leertheorie 
Leerproces dat plaatsvindt door het an2ciperen op gevolgen (Roaer)  
= Het handelen van mensen wordt bepaald door de an2cipa2e op de effecten. 

Interne controlelocus 



De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een handeling wordt bij het individu zelf gelegd. 
Locus in individu. 

Externe controlelocus 
De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een handeling wordt in de externe omgeving gelegd. 
Locus buiten individu. 

Zin- of betekenisloosheid 
De verwach2ng dat voldoening schenkende voorspellingen over de toekoms2ge gevolgen van 
handelen niet gemaakt kunnen worden (Seeman). 

Func;onele ra;onaliteit 
Betekent dat actoren middelen ordenen om een bepaald doel te bereiken (Mannheim). 

Substan;ële ra;onaliteit 
Dit gaat om het hebben van inzicht in de logische samenhang van zaken (Mannheim). 

Machteloosheid 
Onmogelijkheid om zelf vorm te geven aan wat het sociale leven uitmaakt (Seeman). 
Verwach2ng dat individu uitkomst haar/zijn eigen gedrag niet kan beïnvloeden. 

Normloosheid 
De verwach2ngen dat sociaal afwijkend gedrag noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken 
(Seeman). 
Sociaal verwacht gedrag: weinig succes ! wederzijds wantrouwen en vluchten in nepoplossingen. 
Anomische situa2e door afwezigheid waarden waar iedereen zich aan houdt en iedereen in staat 
stellen wenselijke te realiseren. 
Maatschappelijk leven is weinig voorspelbaar. 
Anomie: verwach2ng sociaal afwijkend gedrag noodzakelijk om gestelde doeleinden te bereiken. 

Zelfvervreemding 
= Het resultaat van het ondergeschikt zijn van menselijke ac2viteiten aan criteria die buiten het 
individu liggen.  
Iets wordt niet gedaan voor intrinsieke beloning/plezier/zelfrealisa2e. 
Iets wordt wel gedaan voor externe druk/beloning. 
De mate van alankelijkheid van een gegeven gedrag tov gean2cipeerde toekoms2ge beloningen die 
buiten de ac2viteit zelf liggen (Seeman). 

Isola;e 
Aan doeleinden die door de samenleving in haar geheel als wenselijk beschouwd worden, wordt een 
lage beloningswaarde toegekend (Seeman). 
Gaat niet om fysieke marginaliteit, gaat om feit dat individuen waarden samenleving niet delen. 

Differen;ële associa;e 
Verschil tussen het aantal contacten met situa2es waarin algemeen geldende waarden en normen, 
een posi2eve houding tov weaelijke autoriteiten en wedg gedrag als guns2g of voordelig worden 
beschouwd, en het aantal contacten met situa2es waarin een afwijzende houding tov die elementen 
primeert (Sutherland en Cressey). 



Een persoon wordt delinquent wanneer er een overschot is aan defini2es die regelovertreding 
favoriseren. 

Situa;onele/mechanische verklaring 
Wetenschappelijke verklaring die inzicht geeQ in de werking van de causale factoren op het moment 
van het gebeuren van het verschijnsel. 

Historische verklaring 
Verklaring die probeert antecedenten fenomeen aan te duiden. 

Delinquente subcultuurtheorie 
GeeQ een verklaring voor het ontstaan jeugddelinquen2e (in tegenstelling tot de differen2ële 
associa2etheorie). 
Bouwt verder op anomietheorie en differen2ële associa2etheorie. 

Sociale controletheorie ter verklaring van afwijkend gedrag 
Niet geïnteresseerd in mo2va2es delinquenten. 
Centrale vraag: waarom overtreedt niet iedereen de regels rekening houdend met baten die 
samenhangen met regelovertreding? (Hirschi) 

Controletheore;ci 
Stellen dat delinquente handelingen voorkomen wanneer band individu en samenleving zwak/
verbroken is. 

A`achment/aanhankelijkheid 
Internalisa2e van normen via affec2eve banden die een jongere vormt met personen uit de 
onmiddellijke omgeving en via de gevoeligheid voor de opinie van die personen (Hirschi). 
Gevoelig voor apeurende/goedkeurende opmerkingen anderen: betrokkenheid sociale geheel. 
Afwezigheid gevoeligheid mening anderen: verhoogde kans afwijkend gedrag, niet gebonden door 
sociale normen. 

Commitment/toegewijdheid 
Vrees gevolgen delinquent handelen (verlies 2jd/energie/rela2es…) (Hirschi). 
Bevreesd winsten gedane sociale investeringen verliezen bij stellen delinquente handelingen. 
Kosten/batenanalyse 

Involvement/betrokkenheid 
Een situa2e waarin een persoon het eenvoudigweg te druk heeQ met deelname aan conven2onele, 
conforme en legi2eme ac2viteiten om zich afwijkend te gedragen (Hirschi). 
= Opportunis2sch element 

Belief/overtuiging 
Overtuiging: een specifieke visie, percep2e van de werkelijkheid verbonden met een specifiek iets.  
! Het aanvaarden van de morele geldigheid van het centrale waardenstelsel van de maatschappij 
(Hirschi). 
Mate waarin men collec2eve waarden van samenleving deelt. 



Er is een variabiliteit in mate mening dat regels samenleving moeten opgevolgd worden/geloof in 
morele validiteit maatschappelijke voorschriQen: hoe minder opvadng, hoe meer kans delinquent 
gedrag. 

E;ke`eerperspec;ef 
= Labeling, theore2sch perspec2ef dat aandacht besteedt aan het criminaliteitsproces in een 
maatschappij en aan de impact van een deviant label op iemands iden2teit.  
De nadruk ligt dus niet op deviant gedrag zelf, maar op de maatschappelijke definiëring ervan. 
Het is een subjec2eve defini2e van afwijkend gedrag. 

Deviant gedrag 
Resultaat uit interac2eve rela2e individu en sociale omgeving, waarbij gedrag individu als afwijkend 
wordt gedefinieerd. 
Devian2e = een sociale construc2e. 
‘Afwijking’ van betekenisvolle handelingen van bepaalde groepen/personen in de samenleving. 

Macrosociologische dimensie van labeling 
Ontstaan regels, criminaliseringsproces. 
(Hoe ontstaan strafweaen? Welke maatschappelijke belangengroepen aan de basis? Hoe groep 
verweven met globale poli2eke proces?) 

Sociaalpsychologische dimensie van labeling 
Impact krijgen van deviante status op iden2teit. 
Lemert: regeltoepassing zet proces op gang dat deviant gedrag in de hand werkt. 

Primaire devian;e 
Afwijkend gedrag dat eerder onbelangrijk en marginaal is en veroorzaakt wordt door biologische, 
sociale of demografische factoren (Lemert). 
Ligt aan de oorsprong van maatschappelijke reac2e + zijn lichte vormen van overtredingen. 
Zolang afwijkende gedrag gera2onaliseerd wordt of als onderdeel sociaal aanvaardbare rol wordt 
beschouwd, blijQ devian2e primair. 

Secundaire devian;e 
Zwaar deviant gedrag dat veroorzaakt wordt door de nega2eve reac2e van de maatschappij op 
primaire devian2e, nl. het opkleven van het label/e2ket van 'deviant', en dat samengaat met een 
herinterpreta2e van de eigen iden2teit als 'deviant' (Lemert). 
Wanneer maatschappelijke reac2e/sanc2onering komt: kans dat devian2e escaleert. 
Houding samenleving heeQ impact of iden2teitsgevoel persoon. 
Wanneer individu geen deviant was voor regeltoepassing, beschouwt hij/zij zichzelf nu wel als 
deviant: kan beginpunt secundaire devian2e zijn. 

Deviante loopbaan 
Proces waarin iemand zijn of haar zelteeld omvormt van niet-deviant tot deviant omwille van de 
nega2eve sociale reac2e sop primaire devian2e, omwille van het door de omgeving als 'deviant' 
gelabeld wordt.  
S2gma2sering mensen als deviant kan tot toename deviant gedrag leiden. 



Hoofdstuk 6 
Sociale stra;fica;e 

Sociale stra;fica;e 
Geïns2tu2onaliseerde vorm van sociale ongelijkheid. 
= Het verwijst naar de opsplitsing van een samenleving in sociale strata: boven elkaar gestapelde 
sociale lagen die onderling verschillen in sociale status en andere indicatoren van ongelijkheid (zoals 
inkomen, opleiding...). 
Vorm van sociale differen2a2e die ongelijkheid inhoudt. 
Hiërarchische structuur waarin bepaalde posi2e wordt ingenomen. 

Sociale ongelijkheid 
Situa2e waarbij mensen in verschillende mate toegang hebben tot gewaardeerde middelen, diensten 
en posi2es. 

Geslachtsra;o 
Het aantal mannen ten opzichte van het aantal vrouwen. 

Aaankelijkheidsra;o 
Het aantal produc2eve versus het aantal niet-produc2eve familieleden. 

Open maatschappij 
Verworven statuskenmerken, mobiliteit. 

Gesloten maatschappij 
Toegeschreven statuskenmerken, weinig/geen mobiliteit. 

Geslachtsstra;fica;e 
De ongelijke toegang van vrouwen en mannen tot macht, status en eigendom, andere schaarse 
middelen op basis van hun geslacht. 

Slavensamenleving 
Nemen van gevangenen. 
Bij sedentaire volken. 

Kasten 
1) Grootschalige groep gekenmerkt door een erfelijk toegeschreven status, endogamie en strenge 
sociale barrières gebaseerd op gebruik, wet of religie. Kasten zijn hiërarchisch georganiseerd in een 
gesloten stra2fica2esysteem.  
2) Rela2ef technologisch geavanceerde en economische ontwikkelde groep landen waarvan de leden 
een hoge levensstandaard ontwikkeld hebben.  
! Typisch voor kasten is dus het verband tussen statuskenmerken. 

Quasikaste 
Wanneer tussen etnische groepen een belangrijk verschil is mbt indicatoren ongelijkheid, zonder 
complete overlap. 
In een quasikastesysteem overlappen de statusverdelignen van diverse etnische groepen elkaar. 
In quasikasten doorgaans wel uitwisseling en contacten mogelijk, wel ten sterkte ontraden. 

Varnas 



= De 4 kasten die gelegi2meerd zijn in de Hindoe-literatuur. 
Brahmanen, de Kshatriya, de Vaishya en de Shudras.  
De paria's (=de onaantastbaren) werden uit deze rangschikking gesloten. 

Dharma 
De morele opdracht van een individu die vervuld wordt door gebruiken of weaen te gehoorzamen. 
De basisprincipes van het kosmische of individuele bestaan. 
Aangeboren geheel van morele gedragsregels volgens kaste waartoe men behoort. 
Moet onderhouden worden, orde is alankelijk vd dharma. 

Onaantastbare 
Iemand die tot zgn. onderkaste behoorde en geminacht werd omdat het beroep dat hij of zij 
uitoefende als onrein en onzuiver werd beschouwt (paria). 

Ja;s 
= Subkasten 
Endogame subkaste op dorpsniveau, meestal gedefinieerd door erfelijk bepaalde groepstaken. 
(Culturele tradi2es, status, beroep…) 

Standensamenleving 
Landheren, vazallen, horigen, clerus, burgerij… 

Klassesamenleving 
Binnen industriële samenlevingen. 
In tegenstelling tot de 3 andere stra2fica2estelsels is dit een open stra2fica2estelsel. 

Onderbouw 
Dat deel van de samenleving dat de bovenbouw bepaalt en enerzijds bestaat uit een technologische 
basis (produc2ewijze en produc2ekrachten) en anderzijds uit de sociale produc2everhoudingen en 
arbeidsverdeling (Marx). 
= Omvat het economische systeem, ruim gedefinieerd als de manier waarop mensen in hun materiële 
levensonderhoud voorzien.  
Dit eco-systeem wordt getypeerd door produc2ewijze. 

Bovenbouw 
Dat deel van de samenleving dat bepaald wordt door de onderbouw en bestaat uit ideologie en 
sociale ins2tu2es, zoals religie, recht, staat en de media.  
De func2e van de bovenbouw bestaat erin de bestaande sociale verhoudingen te legi2meren/
bestendigen (Marx). 

Produc;ewijze 
Het economische systeem, gekenmerkt door specifieke regeling van produc2etaken, 
produc2ekrachten (namelijk produc2emiddelen) en menselijke arbeidskracht én sociale 
verhoudingen. 
Vb: feodale, kapitalis2sche, communis2sche wijse 

Produc;emiddelen 
Goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren (zoals gereedschap, machines, 
grond...). 

Produc;everhoudingen 
Eigendoms-, machts- en controlerela2es. 



Noblesse oblige principe 
Tov welvaart en macht ook verplich2ngen. 
Adel + grondbeziaers: ook tegenpresta2e die voldoende zou zijn sociale verhoudingen onderbouw te 
rechtvaardigen. 

Overlevingseconomie 
Goederen worden gebruikt om andere goederen te verkrijgen. 
Goed ! geld ! goed. 
Gericht op levensonderhoud en gebruik. 

Kapitalisme 
Geld ! goed ! geld. 
Produceert om te verkopen, produc2e gericht op ruil. 
Het belangrijkste is niet levensonderhoud garanderen, eindschakel is namelijk geld in toegenomen 
hoeveelheid, echte product verliest aan belang. 
Economisch systeem gekenmerkt door het nastreven van winst, de privé-eigendom van de 
produc2emiddelen - waardoor een belangenstelling ontstaat tussen een klasse die deze 
produc2emiddelen bezit en een klasse die verplicht is te arbeiden in ruil voor een loon - en de 
verdeling van goederen en diensten via een compe22ef marktsysteem. 

Surpluswaarde 
Het verschil tussen de marktwaarde van een product en de kosten van de arbeid gebruikt in de 
produc2e van dat product.  
DUS, het verschil tussen de prijs van het product op de markt en de produc2ekosten. 

Exploita;e 
Het feit dat arbeiders (id marktsitua2e) minder geld krijgen dan de goederen die ze produceren 
waard zijn. 

Kapitaalsaccumula;e 
Deel surplus: voor privéconsump2e. 
Rest: weer in het bedrijf gestoken ! kapitaalsaccumula2e. 
Indien surplus te laag: kapitalist kan onvoldoende investeren en verliest concurren2estrijd. 

Vaste produc;ekosten 
Deze kunnen moeilijk naar beneden, daarom wordt de aangekochte arbeidscapaciteit uitgebuit. 

Verpaupering 
Verelendung = toestand van de arbeidersmassa die zo ellendig is geworden dat er niets meer te 
verliezen valt bij de vernie2ging van het systeem. 
= Het zo laag mogelijk houden van de lonen leidt tot een toename van verpaupering onder de 
arbeiders, die uiteindelijk niets meer te verliezen hebben. 

Klasse 
Klassen ontstaan wanneer: 1) een aantal mensen vergelijkbare levenskansen heeQ, 2) die 
voortvloeien uit het bezit van goederen of van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een inkomen, 



en 3) de waarde van die goederen of mogelijkheid tot verwerven van inkomen bepaald wordt door 
de werking van de goederen- of arbeidsmarkt.  
Ze leven dus onder dezelfde economische omstandigheden, deze omstandigheden bepalen hun 
leefwijze, belangen, cultuur en plaatsen hen in vijandige posi2e tov andere groepen. 
Belangrijk: wanneer het slechts een lokaal verband is, het niet poli2ek georganiseerd is, geen 
iden2teit aanwezig is : geen volledig ontwikkelde klasse. 
Er is een klassenbewustzijn nodig voor echte ontwikkeling. 

Klasse volgens Marx, Dahrendorf en Weber 
1) Collec2viteit waarvan de leden op dezelfde wijze in rela2e staan tot de produc2emiddelen (Marx). 
2) Belangengroep waarvan de leden in dezelfde mate op gezag kunnen bogen (Dahrendorf).  
3) Groep personen met dezelfde levenskansen omwille van hun posi2e in een marktsitua2e waarin ze 
goederen, kapitaal of vaardigheden aanbieden (Weber). 

Klassenbewustzijn 
De mate waarin een sociale klasse zich bewust is van haar posi2e binnen het sociale 
stra2fica2estelsel en haar rela2e tov de produc2emiddelen. 
Komt doordat groepen soortgelijke plaats produc2everhoudingen met elkaar in contact komen en 
communiceren. 
(=overgang Klasse-an-sich naar Klasse-für-sich) 

Klasse-an-sich 
Collec2viteit die handelt en de sociale werkelijkheid percipieert volgens de waarden en normen die 
func2oneel zijn voor de stabiliteit van de dominerende klasse. (Marx) 
Onbewust, geen belangengroep. 

Klasse-für-sich 
Sociale klasse waarvan de leden zich zowel bewust worden zowel van het feit dat ze dezelfde posi2es 
innemen in de maatschappij, als van het feit dat ze dezelfde belangen hebben en dus denken in 
termen v posi2everbetering en klassenstrijd. (Marx) 
Echte reële sociale klasse. 

Klassenstrijd 
Strijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie. 
Tegenstelling beziaers en bezitlozen leidt hiertoe. 
Klassentrijd = motor sociale verandering. 
Noodzakelijke uitkomst strijd = klassenloze samenleving met produc2emiddelen als collec2eve bezit 
van de gemeenschap. 

Welvaartsstaat 
In vele landen de uitkomst van de klassenstrijd. 
Levenssitua2e voor gros van de bevolking beter, maar kapitalisme als economisch systeem behouden. 

Proletariaat 
De arbeidersmassa in een kapitalis2sch systeem, het vehikel vd revolu2e. 

Klassen: Weber 
Economische sfeer. 
Aantal mensen met vergelijkbare levenskansen, die voortvloeien uit bezit goederen/mogelijkheid 
verkrijgen inkomen. Waarde die goederen/mogelijkheid verwerven inkomen = bepaald door werking 
goederen-/arbeidsmarkt.  
Gaat over produc2emiddelen en scholing/competen2es. 



Geen echte groepen. 

Statusgroepen: Weber 
Betrekking of sociale sfeer. 
Vormen meestal leefgemeenschappen, gemeenschappelijke leefs2jl. 
Wel echte groepen. 
Ontstaan niet louter in economische marktsitua2e, maar sluit gemeenschappelijke marktsitua2e niet 
uit. 

Par;jen: Weber 
Poli2eke sfeer. 
Klassen en statusgroepen kunnen overgaan tot organisa2e in poli2eke veld ! belangengroepen 
worden. 
Par2jen vallen niet noodzakelijk samen met klassen/statusgroepen, belangengroepen kunnen 
meerdere klassen omspannen (gebaseerd op woonplaats, etniciteit, leeQijd…) 
Gemeenschappelijke doelen/belangen/achtergrond. 

Quasi-groepen 
Quasi-gruppe; groep die zich er niet van bewust is dat ze gemeenschappelijke belangen heeQ 
(Dahrendorf). 
Posi2es waar autoriteit aan verbonden is, vallen samen in clusters = klassen- of conflictgroepen = 
quasigroepen. 

Belangengroep 
Een quasi-groep waarvan de latente belangen omgevormd werden in manifeste belangen 
(Dahrendorf). 

Manifeste func;e 
De waargenomen gevolgen van een fenomeen die bijdragen tot de aanpassing van het systeem, en 
die door de leden van dit systeem als zodanig bedoeld en erkend worden. 

Latente func;e 
De gevolgen van een sociaal fenomeen die door de deelnemers aan het systeem niet bedoeld zijn en 
niet erkend worden. 
Latent = verborgen. 

Ins;tu;onalisering van het industrieel conflict 
De oprich2ng van een welvaartstaat op basis van onderhandelingen door vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers. 

Elitetheore;sch denken 
Gaat ervan uit dat er al2jd elites zijn die samenleving leiden, vaak tegen massa (en elkaar) in. 

Power-elite 
Elite die de Amerikaanse maatschappij bestuurt en die bestaat uit de leiders van de zaken-, regerings- 
en militaire wereld, die verbonden zijn door hun gedeelde sociale achtergrond en de uitwisseling van 
personeel tussen de drie sectoren. 
De vervlech2ng is dus sociaal en er is mobiliteit tussen de sectoren. 
De 3 maatschappelijke sectoren genereren een grote machtsbasis en hebben een toenemende 
schaalvergro2ng gehad in de 20ste eeuw. 



Cliquevorming 
Mensen blijven in hun oorspronkelijke netwerken circuleren ! cliquevorming en onderlinge 
beïnvloeding. 
(Vb hoogste rangen leger dikwijls adviserende func2es bedrijven wapentuigen). 

Dis;nc;e 
Mensen ontwikkelen specifieke, onderscheiden levenss2jl waarmee ze plaats in sociale veld 
aanduiden. 
Strategie waarbij mensen zichzelf klasseren tot personen met bepaalde eigenschappen en anderen 
tot personen die deze eigenschappen ontberen. 

EGP-schema 
Schema van Goldthorpe dat gebaseerd is op neoweberiaans perspec2ef.  
Het brengt de sociale stra2fica2e in kaart. 

Sociale mobiliteit 
= Intra- of intergenera2oneel 
= De verandering van plaats binnen het stra2fica2estelsel.  
De op- of neerwaartse beweging van individuen of groepen tussen verschillende posi2es in een 
systeem van sociale stra2fica2e, (1) 2jdens de loopbaan van een persoon (carrière-mobiliteit), of (2) 
van de éne genera2e op de andere. 

Intragenera;onale mobiliteit 
Mobiliteit in de beroepsloopbaan. 

Intergenera;onele mobiliteit 
Posi2e ouders en posi2e zoon/dochter. 

Sociale klassenforma;e 
De omvorming van een klasse als categorie binnen het economische systeem tot een klasse als groep 
van met elkaar interagerende personen. 
Economische klassen worden sociale klassen. 

Sociale klasse 
Social class; verwijst naar een reeks klassensitua2es waartussen een uitwisseling van mensen vaak 
voorkomt. (Vb huwelijkscontacten: huwelijken vaak tss laaggeschoolde en hooggeschoolde arbeiders 
= één grote sociale klasse = arbeidersklasse) 
Dit begrip is gelanceerd door Weber. 

Sociale slui;ng 
Social closure  
= Het proces waarbij groepen hun posi2e vrijwaren door te toegang tot hun machtsbronnen af te 
schermen voor outsiders. 
In proces sociale klassevorming veel aandacht voor strategieën die bepaalde groepen hanteren om 
klasseposi2e te beschermen. (Weber) 

Structura;e 



Het proces waarbij economische klassen in een proces van dagdagelijkse handelingen sociale klassen 
worden (Giddens). 

Mediate structura;on 
Dit heeQ betrekking over de mobiliteitskansen. 
Hoe lager kansen om uit economische klasse weg te geraken: hoe sterk kans sociale klasse gevormd 
zal worden (obv economische klasse). 
Hoge mate geslotenheid: reproduc2e gemeenschappelijke levenservaringen doorheen de 2jd. 

Proximate structura;on 
1) Arbeidsverdeling op de werkvloer. 

Vb: handarbeiders en bedienden in een fysiek andere ruimte ! belemmert sociale 
klassevorming. 

2) Ook de hiërarchische structuur van het bedrijf kan leiden tot vorming verschillende sociale 
klassen. 

3) Gemeenschappelijke consump2epatronen. 
Vb: om financiële en prak2sche zaken wonen verschillende klassen in verschillende gebieden 
! vorming sociale klassen. 

Habitus 
Een sociaal gestructureerd systeem van disposi2es, begrepen als min of meer onbewust neigingen 
om de dingen op een bepaalde manier te doen (Bourdieu). 
Een systeem van duurzame grotendeels onbewuste schema’s die we 2jdens leven verwerven en die 
denken/waarnemen/handelen sturen. 
Habitus = pre-reflexief, handelingen die voortkomen uit habitus zijn niet al2jd te reduceren tot 
bewust naleven normen/rela2oneel handelen. 

Func;onele verklaring 
Sociale ongelijkheid = func2oneel. 
Sommige posi2es gebonden aan aantal kerntaken samenleving, uitvoering taken vereist bepaalde 
vaardigheden. 
Maar beperkt aantal individuen beschikt over capaciteiten om kerntaken op te nemen. 
Die hebben de talenten die noodzakelijk zijn om moeilijke training ten einde te brengen. 
Opdat personen gemo2veerd zijn om training te volgen en inspanning te leveren, moet er een grote 
beloning aan kernposi2es verbonden zijn. 
Indien dit ongelijke beloningssysteem/mo2va2esysteem er niet zou zijn, zouden de juiste personen 
niet op juiste plaats terechtkomen. 

Etnische groepen 
Collec2viteiten van mensen die zich iden2ficeren met gedeelde cultuur/levenss2jl/geschiedenis/
ervaringen. 

Etnische stra;fica;e 
Vorm sociale ongelijkheid die gebaseerd is op cultureel onderscheiden groepen. 
LeeVijdsstra;fica;e 
Lidmaatschap leeQijdsgroep bepaald door fase in levensloop waar mensen zich bevinden en vast ligt. 
Vroeg of laat behoren we allemaal tot leeQijdsgroep die domineert en gedomineerd wordt. 
Mensen ene levensfase dragen ac2ef bij aan eigen discrimina2e latere levensfase. 

Geslachtsstra;fica;e 
Ongelijke toegang schaarse en gewaardeerde middelen obv lidmaatschap gendercategorie. 

Doing gender 



Vanuit idee dat er maar 2 geslachten zijn gaan mensen in interac2e met anderen hun eigen gedrag en 
dat van de andere voortdurend interpreteren in termen van of het past bij zijn/haar geslacht en 
corrigeren als niet zo is. 
In interac2e wordt voorgeschreven gedrag voor elk geslacht versterkt + verschillen gereproduceerd. 
Genderhiërarchieën worden door de samenleving gerepliceerd. 
Doing gender-perspec2ef: nudg om conflicten te verklaren.  
Vb verdeling huishoudelijke taken, goed werken voor school = iets voor meisjes dus vooral ook in 
interac2e met andere laten blijken niet te studeren. 

Economische macht 
Mate van controle over produc2emiddelen en surplusgoederen. 
Deze term staat centraal bij de economische theorie van Blumberg. 
Deze theorie stelt: hoe groter de economische macht van een vrouw: hoe meer bewegingsvrijheid ze 
heeQ om beslissingen te maken over haar persoonlijk leven. 

Resources 
Volgens de conflicaheorie van Collins wordt de status van vrouw-zijn/man-zijn bepaald door 
‘resources’. 
Deze middelen hebben betrekking op: controle over materiële goederen, fysieke kracht en fysieke 
aantrekkelijkheid. 

Patriarchaat 
Geheel van sociale rela2es tussen mannen op een materiële basis, dat leidt tot een 
autoriteitspatroon waarbij de mannen de vrouwen domineren. 
= Sociale organisa2e die mannen mogelijk maakte te domineren. 

Feminisa;e armoede 
Toename éénoudergezinnen: vooral alleenstaande moeders met jonge kinderen. 
Door kinderlast nog al2jd geldende economische achterstelling vrouw: gezinnen economisch heel 
moeilijk. 



Hoofdstuk 7 
Religie 

Animisme 
Het geloof dat dieren, planten of levenloze voorwerpen een spiritueel leven hebben en invloed 
kunnen uitoefenen op de maatschappij.  
Geloof in en aanbidden van geesten, geloof in spirituele wezens. 
Gevolg van menselijke zoektocht naar verschil tss leven en dood en betekenis dromen en visioenen 
! antwoord met begrip ‘ziel’ = geest die lichaam 2jdelijk verlaat bij dromen en visioenen en 
voorgoed bij de dood. 
= Eerste omschrijving van godsdienst door Tylor. 

Func;onele verklaring Tylor 
Godsdienst vindt zijn oorsprong in inherente menselijke behoeQe naar kennis. 

Evolu;onaire benadering 
Animisme: poging raadselach2gheden wereld verklaren, zal wijzigen naarmate kennis over wereld 
toeneemt. 
Godsdienst zou dus volledig verdwijnen als zijn basisfunc2e, het verklaren wordt overgenomen door 
de wetenschap. 

Primi;eve religie 
Eerste fase in de ontwikkeling van religie: het dagelijkse leven wordt volledig doordrongen door het 
bovennatuurlijke. 

Totemisme 
Vorm van godsdienst en sociale organisa2e waarbij stamleden de naam aannemen van een dier of 
plant, beweren af te stammen van dit dier of deze plant en riten vervullen voor dit vereerd symbool, 
de totem.  
Voor die stam betekende het totemisme drie zaken: 1) het impliceerde een geloof in een mysterieuze 
of heilige kracht die de totem bezielt, 2) het zorgde voor sanc2es wanneer bepaalde regels of taboes 
werden overtreden, 3) het omvaae een geheel van morele verantwoordelijkheden. 

Totem 
Dier of plant waarmee een stam zich associeert en dat door hen als een vereerd symbool wordt 
beschouwd, cf. totemisme.  
Totem = embleem clan. 

Clan  
Matri- of patrilineaire exogame groep met een gemeenschappelijke voorouder en dikwijls 
gesymboliseerd door een totem. 
Groep verwante individuen. 

Sacrale aspecten 
Objecten, gebeurtenissen, ideeën waaraan leden groep bijzondere betekenis geven en die een 
waarde/macht vertegenwoordigen. 
Sacrale karakter komt dus niet voort uit element zelf, maar uit houding gemeenschap. 

Profane zaken 



Aspecten die u2litair karakter hebben, dagdagelijkse bezigheden om aan materiële behoeQen te 
voldoen. 

Religie volgens Durkheim 
Een systeem van onderling alankelijke geloofsideeën en geloofsprak2jken, die verband houden met 
het sacrale en de aanhangers ervan verenigen in een gemeenschap. 
= Func2onalis2sche benadering. 

Rite 
Collec2eve religieuze ceremonie of liturgie. 

Soevereiniteit 
Groep heeQ ‘een onalankelijke jurisdic2e (= rechtsmacht = is het gebied waarover een 
overheidsorgaan bevoegd is) over bepaalde sfeer maatschappelijke leven’. 
Sferen: voedselverdeling, oorlog voeren, godsdiens2ge ac2viteiten, opvoeding… 

Immanen;e 
Het geloof in de eenheid tussen het natuurlijke en het goddelijke. (geloof in tovenaars, heksen en 
hogere goden). 

Transcenden;e 
Het geloof in een godheid die boven de natuur staat en/of in een ziel die los van het stoffelijke 
bestaat. (geloof in geesten: voorvaders, afgestorven familieleden). 

Func;onalis;sche omschrijving godsdienst 
Richten zich op wat godsdienst doet. 
Gaat uit van veronderstelling dat godsdiens2ge geloofsopvadngen en -prak2jken nagenoeg 
universeel aanwezig zijn. 
Dat zo universeel aanwezig : betekent dat het wel bepaalde func2es moet hebben voor maatschappij 
en haar leden. 
Godsdienst is een van de deeleenheden die ervoor zorgt dat maatschappij, als sociaal systeem, haar 
evenwicht behoudt/verschijnsel dat uitdrukking is basisbehoeQe dat universeel aanwezig is bij de 
mens. 

Substan;ële omschrijving godsdienst 
Richten zich op wat godsdienst is. 
Inhoudelijke omschrijvingen godsdienst. 
Substan2ële defini2es onderscheiden geloofsideeën van geloofsprak2jken en van opname in 
gemeenschap van gelovigen + leggen nadruk op 1 of meerdere van de 3 dimensies. 

Godsdienst volgens Yinger 
“Een systeem van geloofsideeën en geloofsprak2jken door middel waarvan een gemeenschap de 
ul2eme problemen menselijke bestaan aanpakt.” 
Godsdienst is de bijzondere eigenschap dat geloof impliceert in bovennatuurlijk wezen en daarom 
vragen beantwoordt die logisch/empirisch moeilijk beantwoord kunnen worden. 

Religie volgens Berger 
Gewelf dat gelovigen beschermt tegen vernie2gende kracht chao2sch en doelloos bestaan. 
Godsdienst: “de menselijke ac2viteiten waarmee een heilige kosmos wordt geves2gd”. 
Ontstaat van onderuit, uit interac2es mensen ontstaan geloofsideeën, deze geven zin aan het leven. 
Func2onele benadering godsdienst: komt tegemoet aan universele behoeQen individuen. 
Substan;ële omschrijving van Wallis en Bruce 



Godsdienst = de handelingen, geloofsovertuigingen en instellingen die gebaseerd zijn op 
veronderstelling dat bovennatuurlijke wezens, onpersoonlijke krachten of processen behept met 
morele principes bestaan die over capaciteit beschikken om te interveniëren in menselijke bestaan. 

Magie 
Eenvoudige maar prak2sche technologie die de mens gebruikt om via de principes van gelijkheid en 
associa2e de (boven)natuurlijke krachten te beheersen.  
Voorbeeld: gebedssessies ter genezing van ziek persoon. 
Volgens Weber is magie manipula2ef en probeert goden/geesten te dwingen, terwijl godsdienst 
enkel de goden/geesten aanbidt. 
Magie: ziet goden, geesten, krachten als onderdeel van de natuur, terwijl religie een meer 
transcendentale visie bevat. 
Stark en Bainbridge stelden dat religie meer begaan is met betekenis universum en magie gericht is 
op manipula2e realiteit om specifieke doelen te bereiken. 

Sekte 
Kleine religieuze groep die haar leden rekruteert door bekering, onderwerpt aan ascese en die een 
meestal radicaal standpunt inneemt tegen staan en maatschappij. 
Wilson stelde dat : sekte = organisa2e waartoe men vrijwillig toetreedt met zeer sterk zelteeld. 
Lidmaatschap = gebaseerd op verdienste, op een kwalifica2e, zoals kennis over en aanvaarding 
doctrine, of op bekering als gevolg religieuze ervaring. 
Sekte = exclusief en beschouwt zichzelf als enige verdediger waarheid. 
Leden leven afgezonderd van samenleving en in opposi2e heersende kerkleer. 
Gedragsstandaarden moeten worden nageleefd, verbanning volgt als niet het geval, grote 
betrokkenheid is vereist. 
Kennen geen professionele ambt. 

Kerken 
Men treedt meestal niet vrijwillig toe. 
Lidmaatschap vraagt geen speciale kwalifica2es/verdiensten, toela2ngsprocedures slechts 
formaliteiten. 
Iden2teit kerk is vaag. 
Leer in overeenstemming heersende cultuur. 
Verbanning = uitzonderlijk. 
Meer inclusief, grotere openheid. 
Wel professionele ambt. 
Kerken: in de samenleving en niet erbuiten. 
Betrokkenheid leden = niet hoog. 
Nadruk: eerder op religieuze socialisa2e jongeren dan op bekering anderen. 

Kerk-sektecyclus 
Sekten kunnen evolueren tot kerken en soms geven kerken aanleiding tot ontstaan sekten. 

Denomina;e 
Religieuze organisa2e die typologisch tussen de kerk en de sekte staat.  
Ze keert zich niet af van de wereld, rekruteert door socialisa2e, tolereert andere religieuze 
organisa2es naast zich en beschikt over een bureaucra2sche organisa2e en een 'priesterschap'. 
Wanneer kerken naast zich andere kerken tolereren : aanduiden als ‘denomina2e’. 

Cult 
De cult is sterk individualis2sch en alankelijk van persoonlijke ervaringen en interpreta2es.  



Het is een los georganiseerde groep die samenhangt rond een aantal thema's en belangen, maar 
geen afgebakend en exclusief geloofssysteem heeQ. 
Elk lid beslist zelf over ul2eme waarheid. 
Cult is tolerant tov andere opvadngen. 
Cults: doorgaans een kort leven, vallen uiteen over uiteenlopende meningen en zijn meestal niet in 
staat gehoorzaamheid leden te eisen. 

Secularisa;e 
Een sociaal proces waarbij godsdienst zijn relevan2e voor de samenleving verliest. 

On`overing moderne wereld 
Weber stelde dat ra2onalisa2e vd leefwereld leidt tot afname maatschappelijke relevan2e 
godsdienst. 
Magisch denken en geloof in immanen2e zullen plaatsmaken voor ra2onele, logisch consistente 
theologieën en geloof in transcenden2e. 

Sociale differen;a;e 
Dit slaat op twee ontwikkelingen eigen aan modernisa2e: 1) De vorming van gespecialiseerde rollen 
en instellingen om tegemoet te komen aan specifieke maatschappelijke behoeQen of aan func2es die 
vroeger door één rol of instelling werden vervuld; 2) Een economische ontwikkeling waarbij een 
steeds complexer geheel van beroepen of taken, en dus een steeds complexer arbeidsdeling ontstaat. 

Vermaatschappelijking 
Proces waarbij het maatschappelijke leven minder lokaal en meer supralokaal georganiseerd wordt. 

Ra;onalisa;e 
Transforma2e naar een ra2onele cultuur of een cultuur die de zoektocht s2muleert naar technisch 
efficiënte middelen om een wereldse doelstelling te bereiken. 

Weber-Bergerthese 
Na de reforma2e en contrareforma2e doorliep het secularisa2eproces verschillende trajecten. 

Zuilen 
Organisatorische gehelen die dienstverlening verschaffen aan een segment van de popula2e zoals 
scholen, ziekenhuizen, tehuizen voor bejaarden, jeugdbewegingen, culturele organisa2es, sportclubs, 
kranten, boekenclubs en boekhandels, ziekteverzekeringen, vakbonden en poli2eke par2jen. 
Kenmerkend is dat die diensteverlening filosofisch of religieus onderbouwd zijn. 
Zuilen organiseren mensen binnen dienstverleningsorganisa2es op ver2cale basis, dus over sociale 
stra2fica2egrenzen heen. 
Verzuiling = gevolg secularisa2e op macroniveau. 

Orthodoxe secularisa;ethese 
Onder specifieke historische condi2es kan secularisering specifieke vormen aannemen of door 
historische condi2es afgeremd worden. 
Verzuilingsproces is hier een voorbeeld van. 

Klassieke secularisa;ehese 
Stelt dat sociale differen2a2e, vermaatschappelijking en ra2onalisa2e tot secularisa2e leiden. 
Secularisa2e houdt afname maatschappelijke impact religie in doordat godsdienst privéverschijnsel/
tot sectair geloven wordt. 
Religie = afgescheiden van de rest van de moderne wereld. 



Secularisa2eproces wordt afgeremd wanneer godsdienst een andere func2e krijgt. 

Ra;onal choice paradigma 
Paradigma dat er van uitgaat dat menselijke keuzes gemaakt worden op basis van een kosten-
batenanalyse. (= ruil theore2sche paradigma). 
Ze gaan ervan uit mensen ra2onele wezens zijn en de maximalisa2e van winst nastreven. 

Bovennatuurlijke compensatoren 
Bovennatuurlijke verklaringen voor belangrijke levensgebeurtenissen die belangen beloven in een 
verre, ongedefinieerde toekomst of in een niet-verifieerbare context en daardoor compenseren voor 
concrete en bereikbare baten. 
Omdat baten zo sterk gegeerd zijn, zijn mensen bereid verklaringen te geloven: uitzicht 
gewaardeerde baten compenseert voor kosten en negeren concrete baten hier en nu. 

Religieuze markt 
Op deze markt gebeurt produc2e/keuze/consump2e van religieuze goederen obv principes van vraag 
en aanbod. 
Meerdere producenten bieden hier ‘bovennatuurlijke compensatoren’ aan, ze treden met elkaar in 
compe22e. 

Niche-markten 
Wanneer de leer algemener wordt en dus meer groepen kan bedienen : ontwikkelen zich nieuwe 
religieuze bewegingen, deze kunnen beter inspelen op specifieke behoeQen van sociale groepen 
waarvan de vragen niet langer adequaat beantwoord werden obv algemene leer. 
Niches = bv jonge geschoolde stedelingen, arme plaaelandsbewoners… 

Economische theorie van religieuze betrokkenheid 
Invloedrijk alterna2ef voor secularisa2ethese. 

Religieus fundamentalisme 
Binnen wereldreligies zijn bewegingen ontstaan die religie opnieuw dominante hoeksteen 
samenleving wensen te maken. 
Opkomst beschouwen als fase in proces secularisa2e. 
Bewegingen = globaal fundamentalis2sche bewegingen. 
Dominante kenmerken fundamentalis2sche bewegingen = van ideologische en organisatorische aard. 
Hun ideologie bestrijdt evolu2es die de tradi2onele samenleving aantasten bijvoorbeeld. 
Ze hanteren een sektarisch organisa2emodel. 
Het succes van de fundamenteel religieuze bewegingen zit in de conserva2eve reac2e op 
modernisa2e. 



Hoofdstuk 8 
Sociale verandering 

Neolithische revolu;e 
De wereldwijde overgang van jagen en verzamelen naar eenvoudige landbouw die ongeveer 
2enduizend jaar geleden van start ging. 
De evolu2e hing samen met overgang van horden naar stammen. 

Horde 
Jagers- verzamelaars. 
20-80 leden, voortdurend in beweging op zoek naar voedsel. 
Kleine groepen waarin elk groepslid soortgelijk gamma taken vervult. 
Geringe graad sociale differen2a2e en uitermate egalitaire karakter. 
Bestaan afzonderlijke ins2tu2es wordt verhinderd: poli2eke, economische en religieuze leven = niet 
los van elkaar. 
Privé-eigendom komt niet voor, geen markt en ruwe grondstoffen vrij in omgeving beschikbaar. 
Geen geld en economische ruil aanwezig (eerder uitwisselen). 
Enkel informele leiders komen voor, ze beschikken niet over macht/gezag. 

Pastorale samenleving 
Menselijke samenlevingen die ongeveer 2enduizend jaar geleden ontstonden en gebaseerd waren op 
een rudimentaire vorm van veeteelt, maar ging eigenlijk meer om laten grazen van vee. 
= Herdersvolkeren. 
Trokken samen op met kudden die ze aanvankelijk bejoegen en droegen zo bij tot hun domes2ca2e 
Geleidelijk aan schakelden ze over naar houden van die kudden. 
Groepen volgden de kudde op zoek naar nieuw en beter graasland. 
Geen permanente nederzedngen 

Stam 
Patroon van maatschappelijke organisa2e bestaande in pastorale-/hor2culturele-/
tuinbouwsamenlevingen, en gekenmerkt door een grotere economische produc2viteit en een 
complexere, maar egalitaire structuur (onderscheid geslacht en leeQijd voornamelijk relevant). 
Groter in omvang dan horden, ook complexer en een bredere economische basis. 
Sedentair leven in kleine dorpsgemeenschappen. 
Overschakeling naar eenvoudige land- of tuinbouw. 
Economische ruil is zo goed als afwezig (wel wederzijdse ruil binnen verwantschapsrela2es). 
Bestaan uit autonome dorpen, banden verschillende ves2gingsplaatsen zijn eerder ceremonieel. 
Enkel informele leiders zonder echte macht. 

Original affluent socie;es 
Jagers-verzamelaarssamenlevingen met een voldoende aanbod van voedingscalorieën waarin net 
genoeg gewerkt werd om over de nodige voedselbronnen te beschikken. 
Er was voldoende voedsel en men werkte net genoeg om zich goed te kunnen voelen, er werd weinig 
2jd besteed om in basisbehoeQen te voorzien. (Sahlins) 

Bevolkingsdruk 
Wanverhouding tussen de omvang van een bevolking, de keuze van voedselbronnen en de 
werkstandaard die een bevolkingsgroep dwingt om ofwel de voedingsgewoonten te veranderen, 
ofwel om harder te gaan werken (of die, als er geen aanpassing plaatsvindt, van leiden tot uitpudng 
van bepaalde bronnen. 
Sodaliteiten 



In stammen : overkoepelende poli2eke structuur die verschillende dorpen tot 1 func2onele eenheid 
smeedt = afwezig. 
Wel een beperkte vorm van poli2eke organisa2e : meestal op geslacht/leeQijd gebaseerde associa2es 
tss leden verschillende dorpsgemeenschappen met rituele/ambachtelijke func2e.  
Vaak in samenlevingen die door externe druk verplicht worden snel poli2eke instellingen op te 
richten die meerdere dorpen/stammen overkoepelen. 

Rank socie;es 
In stammen is sociale stra2fica2e afwezig. 
Wel zekere rangordening volgens pres2ge : meer complexe samenlevingen vormen rudimentaire 
‘rank socie2es’. 
Zonder sociale stra2fica2e (complexe stammen). 

Complexe stammen 
Rangordening volgens status/pres2ge, zonder sociale stra2fica2e. 
(Maar chiefdoms zonder sociale stra2fica2e bestaan niet) 

Big man systems 
Sommige stammenmaatschappijen kennen wel systeem hevige compe22e tss leiders om status en 
pres2ge. 
Die samenlevingen = evolu2onaire voorlopers ‘chiefdoms’/stammen met opperste gezag. 

Chiefdoms/stam met opperste gezag 
Patroon van maatschappelijke organisa2e ontstaan vijf- tot zesduizend jaar geleden met de 
introduc2e van de gevorderde landbouw en gekenmerkt door sociale stra2fica2e, 
leiderschapspatronen en een economisch redistribu2estelsel. 
Regionaal georganiseerde samenlevingen met gecentraliseerd bestuur dat ac2viteiten van 
verschillende dorpsgemeenschappen coördineert. 
Sociopoli2eke organisa2es met gecentraliseerde overheid, erfelijk bepaalde, hiërarchische 
statusverhoudingen onder aristocra2sche ethos, maar zonder formeel, legaal repressieapparaat en 
zonder capaciteit om afscheiding te voorkomen. 

Redistribu;estelsel 
Door het aanwezige produc2eoverschot en de complexe arbeidsverdeling: ontstaan systeem 
herverdeling overschot. 
Eenvoudige chiefdoms: verdeling basisproducten via markten, maar herverdeling luxeproducten 
gecentraliseerd. 
Complexe chiefdoms: markten een grote rol: basisproducten, luxeproducten via handel herverdeeld. 

Staat 
1)Samenlevingsverband gekenmerkt door een centrale regering, een geordend gezag en een 
afzonderlijke macht uitgeoefend op basis van weaen. 2) Regionaal georganiseerde samenlevingen 
met gespecialiseerde regionale instellingen (militaire en bureaucra2sche), die controleren en 
beheren, en die niet op verwantschap zijn gebaseerd. 
Staat = sociopoli2eke organisa2e met monopolie over gebruik geweld binnen welomschreven 
grondgebied. 

Wereldrijken 
Territoriaal expansieve en omvaaende staatsvorm gekenmerkt door rela2es van controle van één 
staat over meerdere andere sociopoli2eke en2teiten - horden, stammen, chiefdoms en andere staten 



- en gekenmerkt door imperialisme als proces waarbij wereldrijken gecreëerd en onderhouden 
worden. 

Sociale verandering 
Verandering die objec2ef waarneembare gevolgen heeQ voor de sociale structuur en de cultuur van 
een maatschappij.  
Sociale veranderingen moeten A) grondig zijn, en B) betrekking hebben op verschillende sferen van 
het maatschappelijke leven voordat we ze zo benoemen. 

Monis;sche/mococausale theorieën 
Theorieën die oorzaak sociale verandering zochten in 1 factor. 
Effect ene factor werd geïsoleerd en beschouwd als dé determinant sociale verandering. 
Geen van de monis2sche theorieën kunnen een volledige verklaring bieden. 
Meestal spelen namelijk een aantal factoren op elkaar in. 

Technologische theorieën 
Stellen dat a) culturele en sociaalstructurele veranderingen alankelijk zijn van technologische 
revolu2es en b) nieuwe uitvindingen worden gedaan obv al bestaande elementen. 

Technologieën 
Met wetenschappelijke kennis onderbouwde sets van werktuigen, regels, procedures waarmee taken 
op reproduceerbare wijze worden uitgevoerd. 
Vb: ijzeren ploeg (bijdrage tot overgang hor2culturen naar akkerbouwculturen)  
Vb: SWOT-analyse (hoeQ dus niet beperkt te worden tot materiële artefacten) 

Cultural lag 
De idee dat de immateriële cultuur (normen en weaen) trager verandert dan de materiële cultuur 
(technologie) waardoor sociale onaangepastheid tussen beide ontstaat (Ogburn). 
Resultaat cultural lag = er zal min of meer con2nue sociale onaangepastheid bestaan tsse de 2 
vormen van cultuur. 
Vb: Pollu2e als gevolg ontwikkeling nieuwe produc2eprocessen = aan pollu2ewetgeving vooraf 
gegaan. 
Cultural lag fenomeen is één van de belangrijkste oorzaken sociale problemen in maatschappij aldus 
Ogburn. Probleem zou in toekomst steeds verergeren want uitvindingen hebben cumula2ef karakter. 

Adap;eve cultuur 
Veranderingen die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit nieuwe uitvindingen, verlopen vlugger in de 
materiële cultuur dan in de niet-materiële cultuur (of dus de adap2eve cultuur). 

Structural lag 
De tegenhanger van een cultural lag. 
Structuur komt achter op sociale veranderingen. 
Er zijn bijvoorbeeld hogere levensverwach2ngen door technologische veranderingen (wijzigingen in 
domein biotechnologie). De vroege pensioenen zijn echter nog niet aangepast. 

Roloverbelas;ng 
Sociale strucuren: merendeel onze rollen zijn geconcentreerd in bepaalde fase onze levensloop ! 
onderbenudng menselijke capaciteiten senioren & roloverbelas2ng en problemen werk-gezinbalans 
bij volwassenen in middenjaren. 



Taken en rollen kennen sterke leeQijdsdifferen2a2e ! in samenleving mensen hoge 
levensverwach2ng ! sociale problemen. 

Pos;ndustriële samenleving 
In tweede helQ 20ste eeuw: westerse samenlevingen = totaal nieuwe fase van ontwikkelingen 
ingetreden: een nieuw maatschappijtype dat verschilt van tradi2onele industriële samenlevingen. 
Klemteen ligt niet meer op produc2e goederen maar op produc2e diensten (= dienstverlening = 
persoonlijke dienstverlening). 
Mens-mensrela2es komen centraal te staan ipv mens-machinerela2es. 
Niet meer toename produc2viteit maar toename levenskwaliteit komt centraal te staan. 
Kenniscentra worden de centrale economische factoren (in plaats van bedrijven). 

Primaire sector 
Sector die grondstoffen en voedsel levert. 

Secundaire sector 
Industrie. 

Ter;aire sector 
Commerciële dienstverlening. 

Self programmable labour 
In staat zichzelf voortdurend bij te scholen en zich kunnen aanpassen aan wijzigende eisen 
transformerende economie. 

Generic labour 
Vervangbare arbeid en onderling verwisselbare taken. 

Digitale kloof 
Sociale tweedeling op vlak van verspreiding/gebruik informa2etechnologie. 

Timeless ;me 
De beïnvloeding van symbolen uit de reële virtualiteit kan diepgaand zijn: zelfs visie op 2jd en ruimte 
beïnvloeden. 
‘Timeless 2me’ = 2jdloos omdat 2jdsdimensie eruit verwijderd wordt omdat verleden, heden, 
toekomst vermengd raken. 

Space of places 
Conven2onele concep2e ruimte: betekenis en geografische ruimte met elkaar verbonden. 
Specifieke culturen gebonden aan bepaalde territoria. 
Afstand in space of places is alankelijk van transport die mogelijk maakt zich van ene naar andere 
geografische plaats te verplaatsen. 

Space of flows 
Betekenis en loca2e niet meer met elkaar verbonden. 
Netwerken verbinden geografisch ver van elkaar verwijderde lokale culturen en geven aanleiding tot 
ontwikkeling nieuwe gedeelde culturen en betekenissen. 



Nabijheid is geen geografische nabijheid meer, maar betekent met elkaar verbonden zijn in het 
netwerk van informa2e. 
Afstand in space of flows is alankelijk van de niet-ruimtelijke afstand in netwerk informa2e. 
Verschillen in levenss2jl worden hierbij belangrijker. 

Cyclische theorie 
Houdt steeds terugkerende veranderingspatronen in : historische fluctua2es. 

Culturele geestesgesteldheid 
Algemene visie van de werkelijkheid die in een bepaalde maatschappij overheerst mbt de aard van de 
waarden, de kenmerkende ideeën, het soort van behoeQen en het soort middelen waarmee de 
behoeQen worden bevredigd. 
Elke gemeenschap wordt gekenmerkt door bepaalde mentaliteit = type culturele geestesgesteldheid 
(Sorokin). 

Sensate cultuur 
Cultuur waarin de werkelijkheid op basis van zintuigelijke ervaringen gedefinieerd wordt en waarin 
veel aandacht aan het beheersen van de omgeving wordt gehecht. 
Benadrukken elementen die rechtstreeks bevrediging schenken aan zintuiglijke behoeQen. 
Ook het uitbreiden van de materiële aspecten van de cultuur = centraal. 
Materiële wordt als realiteit beschouwd, voornaamste behoeQen zijn van fysische aard. 
Algemene karakter mens = extravert. 
Kennis = gebaseerd op observa2e en experimenten, kunst = gericht op entertainment (Sorokin). 

Idealis;c 
Omvat harmonieus geheel belangrijke aspecten beide extreme types + impliceert meer ra2onele 
wereldbeschouwing. 
= Overgangsvorm. 

Idea;onal cultuur 
Geestelijke principes domineren. 
Leden maatschappij geloven dat achter zintuiglijke een diepere innerlijke realiteit ligt, een realiteit die 
rechtstreeks verband houdt met de geest. 
Gaat in eerste plaats om beheersing eigen persoon. 
Voornaamste behoeQen zijn van spirituele aard. 
Algemene karakter mens = introvert. 
Kennis berust op intuï2e + geloof in innerlijke ervaringen. 
Kunst symboliseert hogere waarden. 

Moderne/materialis;sche ingesteldheid 
Gericht op ra2onaliteit, veiligheid, economische zekerheid, economische presta2e en sociale orde. 

Postmoderne/postmaterialis;sche houding 
Houding gekenmerkt door gerichtheid op levenskwaliteit, zelfverwezenlijking, zelfexpressie, 
gebondenheid en individuele vrijheid. 

Schaarstehypothese 
Doelstellingen/kernwaarden personen vormen weerspiegeling vd socio-economische situa2e waarin 
ze vertoeven. 
Situa2e materiële schaarste: mensen leggen nadruk op realisa2e materialis2sche waarden. 
Situa2e materiële overvloed: mensen aandacht voor hogere behoeQen. 
In welvarende samenlevingen: mensen hoge nadruk hogere behoeQen. 



Socialisa;ehypothese 
Deze stelt dat de basispersoonlijkheid wordt gevormd gedurende de primaire socialisa2e. 
Processen secundaire socialisa2e zijn belangrijk, maar ondergeschikt: latere levenservaringen 
veranderen basispersoonlijkheid niet meer fundamenteel. 
Verandering in kernwaarden (die onderdeel zijn van basispersoonlijkheid), onder invloed 
maatschappelijke evolu2es grijpen maar heel langzaam plaats, in het bijzonder wanneer nieuwe 
genera2es de plaats oudere genera2es innemen. 

Culturele diffusie 
Verspreiding van cultuurelementen door contacten tussen verschillende cultuurgemeenschappen. 
Culturele diffusietheorieën beschouwen 'cultureel contact' als dé bron van sociale veranderingen. 

Diffusie 
Proces waarbij cultuurelementen of systemen van cultuurelementen zich verspreiden, waarbij 
ontdekkingen, uitvindingen of nieuwe instellingen, aangenomen in een bepaalde regio, door 
samenlevingen in nabijgelegen gebieden worden overgenomen tot ze zich over de hele aardbol 
hebben verspreid (Kroeber). 

Cultureel dominante centra 
Hieruit stralen vernieuwingen naar omgeving uit. 
Hoe verder verwijderd van dominante centra, hoe minder ontwikkeld en meer marginaal 
samenleving. 

Neoli;sche revolu;e 
= Een klassieke diffusietheorie. 
Overgang jagers- en verzamelaarsstructuren naar landbouwsamenlevingen verklaren via wereldwijde 
rol diffusie. 

Rechtstreekse diffusie 
Grijpt plaats wanneer bevolkingsgroepen migreren en hun gebruiken in nieuwe loca2es voortzeaen/
wanneer objecten en materialen zich verspreiden. 

S;mulusdiffusie 
Betrekking tot verspreiding van ideeën. 

Xenofobie 
= Achterdocht/vreemdelingenangst/vreemdelingenhaat. 

Convergen;ehypothese 
= Onderdeel modernisa2eproces. 
Samenlevingen onder invloed industrialisa2e worden met zelfde maatschappelijke problemen 
geconfronteerd waarvoor ze soortgelijke oplossingen vinden ! op lange duur meer en meer op 
elkaar zullen lijken. 

Depencia- of aaankelijkheidstheorie 
Wees Zuid-Amerikaanse economische en culturele alankelijkheid van Noord-Amerika aan als 
voornaamste oorzaak differen2ële ontwikkeling beide samenlevingen. 

Wereldsysteem 
1) Elk rela2ef groot sociaal systeem dat gebaseerd is op een complexe geografische en economische 
arbeidsverdeling, en dat meerdere samenlevingen en culturen omvat.  



2) Volgens Wallerstein: mul2culturele, territoriale arbeidsdeling met één systeem voor de produc2e 
en ruil van alle goederen en ruwe grondstoffen die noodzakelijk zijn voor het dagelijkse bestaan van 
zijn inwoners.  
Twee belangrijkste soorten wereldsystemen: wereldimperia en wereldeconomieën. 

Wereldimperia 
1 gemeenschappelijk poli2ek systeem/bestuur. 

Wereldeconomieën 
Poli2eke systeem = gefragmenteerd. 

Kern 
Kent goed ontwikkelde steden, kapitaalsintensieve en gedifferen2eerde economische produc2e, 
technologisch sterk ontwikkelde landbouw, hoge arbeidslonen en hogere arbeidsproduc2viteit. 
De sociale klassevorming is sterk uitgesproken en staatshervorming = geslaagd. 

Periferie 
Een rela2ef technologisch achterop lopende en economisch onontwikkelde groep landen met een 
lage levensstandaard. 
Urbane centra vergaan in sociale problemen, economische produc2e is arbeidsintensief en weinig 
gedifferen2eerd, lonen arbeidsprodu2viteit zijn laag. 
Staatshervorming en sociale klassevorming verlopen moeizaam. 
Economische belang periferie = grotendeels beperkt tot beschikbaarheid ruwe grondstoffen en 
goedkope arbeidskrachten. 
Ontwikkeling periferie = gevolg feit dat processen kapitaalsaccumula2e in kern het economische 
surplus dat gegenereerd wordt in periferie doet afvloeien naar kern. 
Gevolg = ongelijke economische ontwikkeling + verder uitdiepen rela2e ongelijke ruil, alankelijkheid 
en uitbui2ng. 

Semi-periferie 
Een groep landen met een intermediaire technologische en economische ontwikkeling. 
Schemerzone tussen kern en periferie. 

Economische cyclus 
= Eerste cyclus. 
Fluctua2es in vraag en aanbod. 
Draagt bij tot delokalisa2e bedrijven. 

Sociale cyclus 
= Tweede cyclus. 
Klassenstrijd op interna2onale niveau. 
Reageert op eerste. 

Poli;eke cyclus 
= Derde cyclus. 
Wijzigende machtsverhoudingen tss staten in kern wereldsysteem en opkomst hegemonische 
kernmachten. 

Sociale beweging 
Een georganiseerde inspanning door een aanzienlijk aantal mensen om bepaalde aspecten van de 
samenleving te veranderen (of om zich te verzeaen tegen verandering). 



Dekt geheel niet-geïns2tu2onaliseerde prak2jken en vertogen die tot doel hebben sociale 
verandering teweeg te brengen mbt bepaalde deelaspecten samenleving. 
= Gebaseerd op prak2jken en vertogen die niet algemeen gedeeld worden door alle groepen in de 
samenleving. 
In veel gevallen: tegengewerkt door machtshebbers/tegenbewegingen. 
Willen situa2e realiseren die nog niet bestaat ! niet goed ingebed in dagelijkse prak2jk. 
Moeten wel sociale basis hebben = geheel van mensen dat geacht wordt beweging te steunen. 

Poli;cal opportunity structure 
Voorbeeld structureel kenmerk = structurele distribu2e van poli2eke kansen. 
Verwijst naar ontvankelijkheid/kwetsbaarheid poli2eke systeem voor georganiseerd protest. 
= Theore2sch perspec2ef dat er van uitgaat dat de vorm of structuur van het bestaande poli2eke 
systeem de context bepaalt voor de strategie en tac2ek, en misschien ook wel de ideologie en 
doelstellingen van sociale bewegingen. 

SMO  
(Social Movements Organiza2ons) 
= Rela2ef onalankelijke bewegingsorganisa2es die zich samen achter een sociale beweging scharen; 
vb, heel wat organisa2es die zich inzeaen voor de vredesbeweging. 

Ra;onal choice paradigma 
Mensen par2ciperen in sociale bewegingen omdat winsten die ze verwachten groter zijn dan 
investeringen die ze moeten doen. 

Revolu;e  
Een geheel van sociale processen waarbij poli2eke conflicten én veranderingen in verhoudingen ts 
sociale klassen centraal staan. (Theda Skocpol) 
Processen leiden tot snelle, fundamentele en gewelddadige veranderingen in geheel van dominante 
waarden + mythen samenleving, in poli2eke ins2tu2es, sociale structuur, leiderschap en 
overheidsbeleid. 
Revolu2es brengen totale maatschappelijke veranderingen te weeg, in de wereldgeschiedenis waren 
er slechts weinig dergelijke ingrijpende veranderingen. 
Sociale revolu2es: onderscheiden van rebellie en staatsgrepen. 
Kenmerkend bij sociale revolu2es: dras2sche wijzigingen in poli2eke structuur en in sociale structuur 
beïnvloeden elkaar. 

Rebellie 
Betrekking op opstand ondergeschikte sociale klassen zoals boeren en handwerkers. 
Opstanden: meestal gericht op verbetering levensvoorwaarden maar brengen geen totale 
maatschappelijke verandering te weeg. 

Staatsgreep 
Vervangt leiderschap van een staatsstructuur, maar wijzigt maatschappelijke verhoudingen niet 
ingrijpend. 
Poli2eke revolu2e wijzigt wel dras2sch poli2eke systeem, maar laat sociale verhoudingen meestal 
ongemoeid. 

Sociaalpsychologische verklaringen 
Klemtoon vd verklaring op gemoedsgesteltenissen, hoewel maatschappelijke processen ook 
belangrijke rol, stelt met centraal hoe mensen die processen ervaren. 



Wet van de rijzende verwach;ngen 
Periode voorspoed doet verwach2ng ontstaan dat noden con2nu zullen kunnen worden geledigd. 
Bij terugval: ontstaat verwach2ng dat gegroeide mogelijkheden om aan behoeQes te voldoen, zal 
behouden blijven. 
Ontevredenheid over niet voortzeaen trend leidt tot poli2eke strijd en revolu2e. 

Sociaalstructurele verklaringen 
Belichten de relevan2e van sociale condi2es en structurele verhoudingen.  
Wijzen op het belang van interne en externe factoren. 
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