
Jennifer Kwisthout 
PROF. K. LEVECQUE | UGENT

Maatschappelijke 
structuren 
EERSTE BACHELOR PSYCHOLOGIE

 



Deel 1: Sociologie, een wetenschap van de samenleving 

Op ontdekkingstocht door een bekend gebied? 
Sociologen willen meer weten over hoe mensen samenleven in allerhande sociale verbanden, wat de kenmerken zijn van die 
samenlevingsverbanden en door welke wetmatigheden samenleven wordt gestuurd. 

Een beeld van de titel 
Uitgaan dat de spellen die men speelt afspiegelingen zijn van de manieren waarop we samenleven en dat de samenleving het 
speelveld is waarop die spellen zich afspelen. 

De titel drukt de fundamentele sociologische verhouding uit tussen de samenleving (speelveld), de sociale spelregels (wetten en 
gedragsregels), de maatschappelijke spelers (mensen, organisatie,…) en het spel dat binnen dat veld wordt gespeeld. 

Spelers moeten zich aan spelregels houden 
Zijn niet allemaal dwingend, het merendeel ligt vast in allerlei reglementen van nationale en internationale bonden. Wanneer 
spelers zich niet aan de regels houden, speelt de scheidsrechter zijn rol, hij bestraft de inbreuken naargelang de ernst. Maar 
spelers horen ook informele regels in acht te nemen, sommigen zijn voor interpretatie vatbaar en anderen behoren tot de goede 
gewoonten. 

Binnen het veld bakenen lijnen verschillende zones af  waarin, conform aan de regels, sommige handelingen wel en andere niet 
mogen. 

Spelers bekleden specifieke posities, waar specifieke rollen mee gepaard gaan. Naargelang de positie hebben spelers een hogere 
of  lagere status, toch zijn alle spelers even hard nodig om het spel te spelen. 

Tijdens het spel interageren en communiceren de spelers zowel met de eigen ploegmaten als met de tegenspelers. Ze houden in 
hun acties rekening met wat de ploegmaten en tegenspelers van plan zijn. Ze anticiperen op de acties van anderen. 

Bij ploegsporten bestaat er een taakverdeling en hiërarchie tussen de posities. Formeel heeft elke ploeg een kapitein. 

Maatschappelijke leven wordt beheerst door geboden en verboden, door regels allerhande en taboes. De rechter kan sancties geven bij overtredingen.

In de samenleving gelden er andere regels voor publieke en particuliere ruimtes.

Samenleving bestaat uit een stel posities, waartussen een taakverdeling bestaat: de arbeidsdeling. Er zijn posities waaruit de productie van goederen 
en diensten wordt voorbereid, ondersteund of  georganiseerd. Andere posities zorgen dan weer voor de eigenlijke productie ervan en voor hun verdeling 
en verkoop. Uiteindelijk zijn we allemaal consumenten van die goederen en diensten.

In de samenleving verwachten we van sommige beroepen dat ze creatief  zijn, spektakel brengen of  risico’s nemen, terwijl mensen in andere beroepen 
zich anders gedragen.

Er zijn beroepen die nauwelijks in de aandacht komen. Ondanks hun lage waardering zijn die beroepen niet minder belangrijk voor de goede 
werking van de samenleving.

In het leven is men elke dag voortdurend bezig met communiceren en interageren. Men vraagt naar informatie of  geeft informatie.

In instellingen, ondernemingen en andersoortige groepen zijn er formele en informele leiders.  

De formele leiders zijn diegenen die via officiële kanalen op die positie terechtkomen, soms, maar niet altijd, zijn dat de beste leden van de groep of  
diegenen met het meeste gezag. Daarom treffen we naast hen ook informele leiders aan. 
Conflicten tussen formele en informele leiders maken deel uit van het dagelijkse leven van elke organisatie.
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Spelers moeten zich nuttig maken. Wie onvoldoende daartoe bijdraagt, wordt van het veld gehaald. 

Winnen is het officiële doel van het spel. Maar dikwijls worden de deelnemers gedreven door andere motieven. 

Ook de ruimte rond het speelveld heeft belangstelling. Trainers en bestuursleden nemen niet deel aan het spel en sturen toch aan 
wat er op het veld gebeurt. 

De tribune is het meest geschikt om de positie van socioloog te kenschetsen. Neutrale waarnemers bekijken alles met de nodige 
distantie. 

De sociale werkelijkheid 
Veel minder duidelijk afgebakend, spelregels worden er voortdurend gemaakt en afgevoerd, de spelers bekleden tegelijk 
verschillende posities en vertolken vele en soms tegenstrijdige rollen. Men moet zich aan spelregels houden, maar blijft er dan 
ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke vrijheid? Ja, er is pas vrijheid wanneer er spelregels zijn. Spelregels zorgen voor de 
zekerheid en voorspelbaarheid die mensen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. In zo’n geordende samenleving zijn 
mensen niet langer wolven voor elkaar en bezitten ze de vrijheid om de regels te respecteren of  te overtreden. 

Rinus Michel: wanneer mensen regels als onbestaand beschouwen, geldt voetbal is oorlog ook in het echte leven. 

Het dagelijkse leven door de bril van de psycholoog 
Gedrag is niet ad random, chaotisch of  toevallig, maar georganiseerd. Daardoor krijgt ze betekenis en wordt ze herkenbaar en 
voorspelbaar. Er is een wisselwerking tussen het denken, voelen en handelen van een individu. Een bril doet doelgericht 
observeren waardoor we selectief  waarnemen, we missen vaak datgene wat we als vanzelfsprekend vinden. 

Extra bril: maatschappelijke structuren 
Wat is een maatschappelijke structuur? 
Een maatschappelijke structuur is een georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, kenmerken of  variabelen. De 
samenhang vertoont regelmatigheden of  sociale wetmatigheden. Dus is een patroon van interactie dat buiten de persoon 
bestaat. 

→ buiten individuen: individualisme is het idee dat gedachten, intenties, hopen, dromen en wensen allemaal voorkomen in 
een individu en wanneer ze in het individu ontstaan een uiting zoeken in de buitenwereld, het lot van individuen komt 
van krachten van buitenaf. 

Schema: gedrag van individuen wordt voor een stukje rechtstreeks door de omgeving bepaalt, maar eigenlijk vooral via sociale 
interacties (indirect op gedrag) 

→ Begroetingsgedrag is afhankelijk van waar je je bevindt, bepalen hoe te gedragen om ongemakkelijkheid te voorkomen. 

→ Informele regels via interacties, bepalen gedrag 

Er ontstaat een dubbel proces van sociale organisatie: 

→ De omgeving organiseert de sociale interacties tussen actoren. 

→ De sociale interacties tussen actoren organiseert het gedrag van een actor. 

In het echte leven word je afgedankt, werkloos of, al dan niet vervroegd, op rust gesteld als je niet voldoende productief  meer bent.

Leiders en leden hebben dikwijls een eigen agenda. Velen willen de eigen maatschappelijke status verbeteren, sommigen doen hun job omdat ze plezier 
hebben in het werk of  louter voor de lol van het samenzijn.

In de samenleving bepalen mensen achter de schermen vaak hoe de deelnemers aan het maatschappelijke spel zich gedragen. 

Wetenschappers, en sociologen in het bijzonder, worden gezien als neutrale waarnemers. Ze hebben natuurlijk ook sympathieën en antipathieën. Van 
hen wordt evenwel verwacht dat ze een volledige beschrijving leveren van de gebeurtenissen, dat ze die analyseren en dat ze verklaringen zoeken en 
liefst ook vinden voor wat er zich afspeelt op het maatschappelijke veld.
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Organiserend mechanisme 
Kijken naar individuen is voor sociologen niet belangrijk, ze zijn deel van een geheeld. Een individu is pas interessant vanuit de 
interactie, patronen en voorspelbaarheid die er is in een relatie en interactie tussen actoren. 

Gedrag van een actor is herkenbaar/voorspelbaar omwille van de sociale organisaties van interacties tussen actoren. Gedrag 
wordt verklaard vanuit de vaste patronen in interactie tussen actoren. 

De sociale organisatie verloopt aan de hand van sociale wetmatigheden en regels. Die kunnen dwingend zijn of  niet, formeel of  
informeel, van toepassing zijn binnen de publieke of  private setting. De sociale organisatie gaat in bepaalde patronen vorm 
krijgen. Vaak zijn regels afhankelijk van waar men zich bevindt. 

De kernboodschap van sociologen is dat gedrag dat wordt aanvaard/beantwoord met het juist/verwachte gedrag is afhankelijk 
van de context waarin men gedrag steekt. De insteek is belangrijk om te weten hoe men een probleem gaat aanpakken: 

→ Psychologie: gedrag aanpassen 

→ Sociale psychologie: in die situatie, aangeleerd 

→ Sociologie: kijken wanneer gedrag zich voordoet, in welke soort interacties en relaties, oplossing is om de 
interactiestructuur te veranderen 

Actoren kunnen individuen zijn, maar ook supra-individuele entiteiten. Actoren en interacties doorkruisen 3 niveaus in de 
sociale werkelijkheid : 1

→ Macro: op organisatie-/samenlevingsniveau dus organisaties en de hele samenleving 

→ Meso: op groeps-/organisatieniveau zoals secundaire groepen/formele organisaties 

→ Micro: op individueel niveau zoals peer- en primaire groepen 

Agressie 
Psycholoog: agressie is het gevolg van intrapsychische processen en/of  persoonlijkheidskenmerken. 

Sociaal psycholoog: agressie is het gevolg van intrapsychische processen en/of  persoonlijkheidskenmerken die beïnvloed 
worden/werden door de sociale omgeving. 

Socioloog: agressie is een kenmerk van een interactiepatroon dat plaatsvindt binnen een bepaalde omgeving. 

Een diversiteit aan maatschappijwetenschappen 
De maatschappij wordt vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Het zijn verschillende deelbrillen om naar de realiteit te 
kijken. Kunnen allemaal helpen om de realiteit beter te kunnen snappen. 

Culturele antropologie ligt dichtbij sociologie, is erg cultureel gericht, algemeen naar sociaal gedrag in kleinere gemeenschap 
kijken. 

Sociologie als meest algemene maatschappijwetenschap 
Eigenlijk een soort röntgentoestel waarmee we een beeld krijgen van de structuur van de zichtbare werkelijkheid. Maar dit 
volstaat niet.. Naast inzicht in de structuur van de zichtbare realiteit moeten we die ook verstaan.. 

Sociologische verklaringen gaan uit van de basisveronderstelling dat gedrag contextafhankelijk is, dus varieert naargelang de 
context waarin ze plaatsvindt.  

Sociologie is een objectieve benadering van de sociale realiteit, dus beweringen over de sociale realiteit gedaan door de ene 
socioloog moeten ook geldig zijn voor andere sociologen. Sociologen moeten alle wetenschappelijke methodieken inzetten om 
te tonen dat er wetenschappelijk werk is verricht, om de objectiviteit vast te stellen. 

→ Seksueel ongewenste intimidatie: vaker vrouwen als slachtoffer, maar in bepaalde landen zijn er meer mannen 
slachtoffer procentueel gezien. 

⇨ Generalisatie: theorieën hebben waarvan die in staat zijn om specifieke feiten te overstijgen. 

⇨ Wetenschappelijke verklaring: subjectieve ontevredenheid, gaat niet over een objectieve situatie, is een proces 
van zichzelf  vergelijken met anderen (relatieve deprivatie). 

 Zie pagina 211
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Sociologie doelt op generaliserende verklaringen, dus verklaringen die op basis van een beperkt aantal stellingen een veelheid van 
situaties kunnen verklaren die in de feiten zeer verschillend zijn. De generaliserende verklaring legt de identieke onderliggende 
dynamiek van de verschillende feiten bloot. 

Sociologie omvat een geheel van theoretische en methodologische raamwerken om tot juiste kennis te komen. Elke uitspraak 
moet gebaseerd zijn op empirisch materiaal zodat anderen de beweringen kunnen repliceren en verifiëren. De wetenschappelijke 
benadering zorgt ervoor dat het niveau van common sense wordt overstegen. Vaak stroken common sense beweringen niet met 
de sociale realiteit. 

Sociologen beogen om de structuur van de zichtbare werkelijkheid te beschrijven en verklaren op basis van verbanden, patronen 
in zekerheid en patronen in kansen zoeken: 

→ Causaal verband: verband tussen oorzaak en gevolg(en), eventueel via een aantal intermediaire en/of  moderende 
variabelen (zekerheid). 

→ Probabiliteitsverbanden: een verband tussen variabelen in termen van waarschijnlijkheid, dus zonder zekerheid over de 
causaliteit 

→ Hier wordt sociologische verbeelding aan gekoppeld om de inhoud te verstaan. 

Mills: sociale verbeelding is het vermogen om afstand te nemen van de actuele toestand en een alternatief  standpunt in te 
nemen. De componenten zijn: 

→ Geschiedenis: hoe kwam een samenleving tot stand en hoe verandert ze? 

→ Biografie: welke mensen bevolken een bepaalde samenleving? 

→ Sociale structuur: hoe werken de maatschappelijke instituties, wat zijn de dominante instituties, hoe houden ze de 
maatschappelijke orde in stand? 

Ervaring van de dagelijkse werkelijkheid is niet zonder betekenis, maar moet in haar context worden geplaatst. Dit kan het best 
door enige afstand te nemen van vanzelfsprekendheden. 

Over eten en drinken 
Mennell: door naar de wijze van eten te kijken, worden sociale patronen zichtbaar 

Mestdag: met de komst van Italiaanse gastarbeiders deden niet alleen pasta en pizza een intrede in de Vlaamse eetcultuur, maar 
werd ook de maaltijdstructuur gevarieerder 

Koken is niet alleen meer om te voorzien in een primaire behoefte, koken en komen eten is een belangrijke vrijetijdsbesteding 
voor een grote groep mensen. De keuken en het design ervan zijn statussymbolen geworden. 

Koffiedrinken doet men niet langer om dorst te lessen, maar is deel geworden van sociale rituelen en krijgt een symbolische 
waarde. Koffie heeft ook zijn plaats in een netwerk van sociale en economische verhoudingen (geproduceerd, geëxporteerd, 
geïmporteerd,..) 

Over sport 
Van Reusel: ook aan vrijetijdsactiviteiten kleeft een sociaal gekleurd kaartje 

Smits: jongeren uit sociaal sterkere gezinnen kiezen zeilen, roeien, surfen skiën en snowboarden als favoriete sport. Voor 
jongeren uit de andere kant van de sociale hiërarchie is dit fitness, zaalvoetbal, handbal, motorsport, korfbal. 

Wacquant: er bestaat een sociaal verschil tussen goedkopere en dure sporten, sport is een drager van symbolische codes van 
smaak en leefstijlen 

→ Hogere sporten: waarden als distance en finesse, lichaamscontact wordt vermeden door het gebruik van hulpmiddelen 
die afstandelijkheid suggereren 

→ Arbeidersklasse: sporten met een patroon van lijf-aan-lijf  gevechten wat beter aansluit bij de arbeiderscultuur 

Over lifestyle en lijfstijl 
De buitenkant van de sociale mens wordt ingevuld. Ondanks de diverse lifestyles blijft er 1 duidelijk voorbeeld van lijstijl, dat 
van het ideale mannelijke en vrouwelijke lichaam. 

Beschaving van de look wordt vooral gedeeld en gedragen door een welomschreven, zij het voortdurende uitdijende groep van 
stedelingen met een bovenmodaal inkomen, vaak verdiend in een van de sectoren van de look- en lifestyle-industrie. 
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Via massamedia dringen de nieuwe cultuur- en lichaamsidealen langzaam maar zeker door tot de provincialen. Wordt een mode 
echter overgenomen door die brede lagen van de samenleving, dan verliest ze haar trendy monopoliekarakter, dit is een signaal 
om zich een nieuwe look aan te meten. 

Baudrillard, Bourdieu en Laermans: de democratisering van een cultureel item vernietigt noodzakelijk de ermee verbonden 
dinstinctiewaarde, waar het om doen was 

Over liefde 
Mensen huwen meestal binnen hetzelfde sociale milieu. Met iemand uit dezelfde groep valt makkelijker te praten, is er een basis 
voor gemeenschappelijke activiteiten en is het risico op conflicten kleiner dan met iemand uit een andere sociale groep. De 
mogelijkheid om een potentiële partner in eigen kring te ontmoeten wordt groter naarmate die eigen groep groter wordt. 

Er is sociale druk van de sociale omgeving, die leidt naar gearrangeerde huwelijken of, subtieler, via afkeuring van mogelijke 
partners door vrienden of  door roddels. 

Hendrickx: zelfs verliefdheid wordt sociaal gestuurd 

Homogamie toont patronen in samenlevingen waar mensen met gelijkaardige kenmerken die belangrijk zijn in die samenleving 
elkaar gaan opzoeken. 

→ Mensen die rijker zijn, zoeken vaker andere mensen op die rijk zijn. 

→ Mannen spreken sneller mannen aan en vrouwen spreken sneller vrouwen aan in eerste contacten. 

Contingent maar niet arbitrair? 
Iets is contingent als het anders had kunnen zijn dan het nu is. Vaak denken mensen dat de manier waarop wij hiermee omgaan 
natuurlijk is, de normale en zelfs de enige beschaafde manier. 

Het is niet omdat een bepaald gebruik of  een bepaalde handeling ook anders had kunnen zijn, dat er geen goede redenen 
bestaan dat ze in de samenleving die vorm aannemen en geen andere. 

Het is de opdracht van de sociologie om te achterhalen en te verklaren hoe ze door mensen zijn gemaakt en gevormd tot een 
bepaalde sociale orde. Dat heet pad afhankelijkheid en wil zeggen dat gebeurtenissen uit het verleden van invloed zijn op latere 
toestanden en ontwikkelingen. Vroegere ontwikkelingen resulteren in het huidige format van de wijze van samenleven, wat niet 
wil zeggen dat verandering onmogelijk is. 

Een stap verder 
Watts: gezond verstand bevat een losjes samenvattend stel van feiten, waarnemingen, ervaringen inzichten en received wisdom 
dat elk van ons heeft verworven en opgestapeld op haar levensweg. 

Gezond verstand gaat om kennis die op onze dagelijkse ervaringen is gebaseerd en aan de hand waarvan we zin geven aan de 
situaties waarmee we worden geconfronteerd. Het is overwegend praktisch van aard, meer bekommerd om onmiddellijke 
antwoorden op concrete problemen dan om het achterhalen van het waarom van die problemen of  om het ontwikkelen van 
algemene regels die op diverse toestanden van toepassing zijn. 

Het zoeken (en vinden) van antwoorden op de vraag waarom van verschijnselen en het ontdekken van algemene regels (wetten) 
zijn de zaken waar wetenschap naar streeft. 

→ Sociologie legt zich niet neer bij WYSIWYG (what you see is what you get) maar gaat ook op zoek naar verklaringen 
achter de zichtbare fenomenen 

→ Onderscheidt een wetenschappelijke aanpak van het gezond verstand 

Echtscheiding 
Het lijkt een persoonlijk probleem, maar zowel het absolute aantal als het percentage echtscheidingen zit in de lift in vrijwel alle 
Westerse landen (1990: 20,331%; 2008: 35,366%; 2014: 24,310%) 

Echtscheidingen hebben belangrijke repercussies: 

→ Alleenstaande vrouwen lopen een hoger risico op armoede 

→ Vele kinderen lijden onder de scheiding van hun ouders en de kans stijgt dat ze later zelf  zullen scheiden 

→ Samenlevingsvormen worden complexer 

Mortelmans, Swennen en Alofs: echtscheiding is meer dan een verzameling van persoonlijke problemen, het wordt een sociaal feit. 

 5



Zoeken van verklaringen 
Letten op de frequentie van de echtscheidingen, op de variaties naargelang het inkomen, het beroep, de woonplaats of  de leeftijd 
van de partners (= kenmerken). 

Kenmerken worden in verband gebracht met de sociale omstandigheden waaronder mensen een huwelijk sluiten en al dan niet 
verbreken 

→ Voorbeelden: de maatschappelijke trend van tweeverdienersgezinnen waardoor de echtgenoten economisch 
onafhankelijk worden van elkaar, de verminderde sociale druk om toch samen te blijven vanwege de kinderen, de 
dalende sociale controle op het privéleven van mensen vanwege kerk en familie, de toename van sociale contexten 
buiten het gezinsverband, de erosie van klassieke solidariteitsverbanden, langere levensverwachting waardoor de 
potentiële huwelijksduur toeneemt en dus ook de kans op echtscheiding,… 

Veranderingen in de wetgeving spelen een belangrijke rol. 

Matthijs: echtscheidingsgedrag wordt verbonden met de wijze waarop de samenleving is ingericht 

Anderen helpen 
In de sociale psychologie zijn er individuele kenmerken van de hulpverlener en situationele factoren. 

Een focus op maatschappelijke structuren brengt bijkomende inzichten, zoals sociale categorieën hulpbehoevenden: 

→ Sociale klasse: plaats op de sociale ladder bepaalt of  men meer of  minder geneigd is om hulp te bieden. 

→ Gender: gaat gender van de hulpvraag een rol spelen? 

→ Leeftijd 

Het verschil in gedrag is te verklaren door deserving poor: gedrag geven aan mensen wanneer men denkt dat ze het verdienen. 
Er zijn dus achterliggende sociale mechanismen: 

→ Individueel ongevalmodel: persoon heeft door toeval ongeluk gehad in zijn leven 

→ Individueel schuldmodel: eigen schuld, verdienen geen hulp 

→ Maatschappelijk ongevalmodel; er zijn periodes waar het minder goed gaat op maatschappelijk vlak, in armoede 
geraken omdat samenleving niet goed heeft kunnen reageren 

→ Maatschappelijk schuldmodel: manier waarop de structuren misvormt zijn, structuren zijn onvoldoende georganiseerd 
om ervoor te zorgen dat bepaalde mensen uit de armoede wegblijven 

Succes 
Er is een diepgeworteld idee dat succes het resultaat is van eigen inspanningen, talen, IQ, doorzettingsvermogen en talloze 
andere individuele factoren. 

→ Strikt meritocratisch: verloopt volgens individualiseringsthese, succes is afhankelijk van eigen individuele kenmerken 

→ Reproductiethese: succes verklaren is niet zo eenvoudig, er zijn heel wat mechanismen die meespelen waar je als 
individu niet aan kunt doen 

3/5 leerlingen uit het middelbaar starten aan hoger onderwijs. 

Gender: meer vrouwen dan mannen starten met hoger onderwijs (72% ↔  57%), meer vrouwen dan mannen behalen een 
diploma hoger onderwijs (45% ↔ 37%). 

Socio-economische afkomst: hoe hoger het diploma van de ouders, hoe groter de kans om met hoger onderwijs te starten; hoe 
hoger het diploma van de ouders, hoe groter de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen. 

Interactie tussen gender en socio-economische afkomst: hoe hoger het diploma van de ouders; hoe kleiner het genderverschil 
om met onderwijs te starten; hoe hoger het diploma van de ouders, hoe kleiner het genderverschil om een diploma hoger 
onderwijs te halen. Jongens en meisjes zijn afhankelijk van het opleidingsniveau in het gezin om wel of  niet de stap te zetten 
naar hoger onderwijs. Vooral het diploma van de moeder is belangrijk, zeker bij laaggeschoolden. Mannen uit lagere klassen gaan 
minder snel de stap zetten naar hoger onderwijs dan vrouwen. 

Bij beursstudenten is er 38% slaagkans en 52% niet slaagkans. 4/5 studenten van de studenten hoger onderwijs komt uit het 
ASO, maar bij beursstudenten spelen er andere factoren.  

Hoe rijker men is, hoe groter de kans dat de kinderen naar het ASO gaan en hoe lager de kans op zitten blijven. 
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Allochtone afkomst: studenten van autochtone afkomst hebben ongeveer dubbel zoveel kans om een diploma hoger onderwijs 
te behalen. 

Gezinstoestand: studenten uit een klassieke gezinsvorm hebben ongeveer 1,7 meer kans om een diploma hoger onderwijs te 
halen dan studenten uit een niet-klassieke gezinsvorm. 

De impact van sociale herkomst geldt niet alleen in het hoger onderwijs, maar op alle onderwijsniveaus. 

→ PISA onderzoek: 15-jarige leerlingen met ouders die hoog opgeleid zijn, een hogere beroepsstatus en inkomen hebben, 
systematisch beter scoren op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap. 

⇨ Rechts is te zien hoe het onderwijssysteem zich gedraagt. Hoe meer rechts, hoe meer gelijkheid er is in het 
systeem. Hoe meer links, hoe meer de SES bepaalt wat de prestatie is (in Vlaanderen 17% bepaalt door SES). 

⇨ Boven en onder is er af  te lezen wat de gemiddelde prestatie is op lezen is. Leerlingen met een hoge SES 
scoren gemiddeld hoger binnenin een land. 

Er zijn ook achterliggende sociale mechanismen zoals het IQ van het kind, de prestatiegerichtheid van het kind en de 
aanmoediging door de ouders. Maar ook achtergrond heeft een impact op de prestaties van een kind door de selffulfilling 
prophecy. 

→ Hoe lager de SES, hoe sneller B attest wordt gegeven bij een bepaald type van punt. 

→ Interactie effect: in elitescholen gaat men als leerling van lage SES extra snel een B attest krijgen. 

→ Trickle down effect: lage SES kiezen voor een lagere opleiding bij een B-attest, hoge SES kiezen m een jaar te blijven 
zitten. Dit heeft implicaties voor de rest van de loopbaan van kinderen. 

Sinds 1965 heeft overheid sterk ingezet op onderwijsparticipatie: 

→ Veel meer studenten in het hoger onderwijs 

→ Er is een vervrouwelijking met de studentenpopulatie 

→ De verhouding tussen studenten uit de minder gegoede en de gegoede gezinnen is dezelfde gebleven 

→ Er is massificatie in het onderwijs, maar geen democratisering. Het socio-economisch profiel van wie aan de universiteit 
zit en wie in de samenleving zit, is niet veranderd (1/5 lage SES, 2/5 midden en hoge SES). De maatschappij en het 
onderwijssysteem falen om het onderwijs als sociale lift te gebruiken. 

Zelfdoding 
Lager opgeleiden en (langdurig) werklozen, alleenstaanden, alleenwonenden en gescheiden mensen vertonen een hogere kans op 
pogingen tot zelfdoding en op zelfdoding. Ook de leeftijd is belangrijk (de helft van het aantal zelfdodingen gebeurt bij mannen 
en vrouwen jonger dan 50 jaar), evenals het geslacht (mannen lopen een sterk verhoogd risico op suïcide). 

Op de weg naar zelfdoding is er dikwijls geen afslag en gaat het over een uitzichtloze tunnel zonder licht aan het einde, ondanks 
initiatieven. 

Feiten voor Vlaanderen 
Zelfdoding in 2017: 

→ Gemiddeld 3 zelfdodingen per dag, waarvan 71% mannen (dit fenomeen is terug te vinden in alle samenlevingen) 

→ 71% van de zelfdodingen gebeurt door mannen 

→ Verschillen naargelang leeftijdsgroep 

Zelfmoordpogingen in 2018: 

→ Gemiddeld 27 zelfmoordpogingen per dag 

→ Meer vrouwen (62,3%) dan mannen ondernamen een suïcidepoging 

→ Op 17-18 jaar heeft 11,9% van de jongens en 20,4% van de meisjes meerdere keren overwogen een einde te maken aan 
hun leven 

Een focus op maatschappelijke structuren geeft verschillende inzichten. Wat betreft leeftijd is er bij zowel bij mannen als 
vrouwen een piek te zien tussen de 40-45 jaar, en bij mannen is er een bijkomende piek tussen de 75-80 jaar. Verder wordt een 
verschil tussen Nederlandse en Vlaamse jongeren opgemerkt: Nederlandse jongeren scoren beter doordat zij minder moeite 
hebben om over mentale problemen te spreken, ze vinden makkelijk de taal om over gevoelens en mentale problemen te 
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spreken. Vlaamse jongeren hebben vooral moeite om met ouders en professionele hulpverlening te praten, ze doen dit meer met 
vrienden, verder hebben ze meer moeite om mentale problemen te verwoorden. Het verschil van zelfmoordpogingen bij 
vrouwen en zelfdoding bij mannen is afhankelijk van de aard van de gebruikte methode. Mannen zijn eerder agressiever en 
werken met middelen, terwijl vrouwen vooral pillen gebruiken. Deze bevindingen zijn niet te verklaren vanuit het 
intrapsychische.  

Ook tewerkgesteld zijn, heeft gevolgen op suïcidaal gedrag. In Vlaanderen is 75% werkend, 4% werkloos en 11% niet actief. 
Naar verwachting zou dus 75% van de zelfdodingen door werkenden mensen gebeuren enzoverder. In werkelijkheid is dit niet: 
bij werkenden is dit totaal geen 75% en bij inactieven ligt het percentage veel hoger dan 11%. Tewerkgesteld zijn heeft een risico 
verlagend effect op zelfmoordpogingen of  -dodingen. Inactiviteit zorgt ervoor dat bepaalde processen spelen waardoor men 
sneller de stap zal zetten naar denken over en het uitvoeren ervan. De factoren inactiviteit en werkloosheid gaan vooral bij 
vrouwen sterk meespelen.  

Verder speelt de burgerlijke staat ook een rol: zowel bij mannen als vrouwen gaat het huwelijk gepaard met een risico verlaging, 
behalve bij vrouwen van 75+. Vooral bij mensen die niet meer verbonden zijn met een partner, gescheiden of  weduwstaat, lijkt 
het risico en succes sterk toe te nemen. Het huwelijk blijkt voor iedereen voordelen te hebben, maar toch meer voor mannen 
dan voor vrouwen op vele domeinen.  

De regio waar iemand woont, kan ook bijdragen tot een verhoogd risico, zo zijn in West-Vlaanderen de zelfmoordcijfers de 
hoogste van het land: 5 West-Vlamingen per week beroven zich van het leven en vooral de kustgemeentes hebben het moeilijk. 
Er zijn al heel wat initiatieven die ervoor zorgen dat men uit het stigma en taboe gaat (oe ist?), toch zijn er missende manieren 
die ervoor zorgen dat men beter met elkaar kan spreken over (mentale) problemen. Er wordt gezocht naar mechanismen om 
ervoor te zorgen dat het cijfer daalt. Wat er voor zorgt dat mensen een poging ondernemen en daar al dan niet in slagen, heeft 
allemaal te maken et het interactieve tussen mensen. Het beeld van losse individuen helpt weinig om de problematiek rond 
zelfmoord te bereiken. 

Op Europees vlak, liggen de Vlaamse cijfers 1,5x hoger dan het gemiddelde. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat 
Vlamingen prestatiegericht zijn. Op internationaal vlak, ligt België op de 25ste plaats. 

Achterliggende sociale mechanismen? 
Een focus op zelfmoord vanuit maatschappelijke structuren probeert niet te verklaren waarom individu A of  B zelfmoord 
pleegt, maar probeert te verklaren waarom zelfmoordcijfers verschillen tussen groepen, regio’s, landen en verschillende sociale 
categorieën. 

Pionier: Durkheim 
Durkheim verzamelde oorzaken van zelfdoding en statistieken over zelfdoding in verschillende streken van Frankrijk en in 
verschillende Europese landen en berekende op basis daarvan zelfdodingsratio’s. Hij onderzocht met welke maatschappelijke 
factoren die ratio’s systematisch varieerden en kwam daarbij uit bij religie, burgerlijke staat, woonplaats, aanwezigheid/
afwezigheid van militaire opleiding. Hieruit volgde de centrale stelling: verschillen in zelfmoordcijfers tussen groepen, landen, 
enzovoort zin te wijten aan verschillen in integratie en regulatie. 

→ Integratie gaat over de mate waarin een individu de waarden en normen van de groep of  collectiviteit deelt 

→ Regulatie gaat over de mate van extreme druk/dwang/sturing van individuen door de groep of  collectiviteit 

Uit de verschillen tussen de mate van integratie en regulatie, ontstaan verschillende types van zelfmoord: 

→ Egoïstische zelfmoord: het individu streeft alleen het eigenbelang na. Er is geen gevoel van verbondenheid. Er ontstaan 
gevoelens van zinloosheid en depressies (lage integratie) 

→ Anomische zelfmoord: de normen vallen weg waardoor de keuzevrijheid van het individu niet (langer) wordt begrensd. 
Dit zorgt voor een gevoel niet meer geworteld te zijn en stuurloosheid (lage regulatie) 

→ Altruïstische zelfmoord: het individu ziet zelfmoord als een plicht en gelooft in een mooie tijd/beloning na dit leven 
(hoge integratie) 

→ Fatalistische zelfmoord: de normen zijn dominant waardoor het individu geen keuzevrijheid heeft en zich moet 
schikken naar de groepsnormen (hoge regulatie) 

Arbeid 
Werk domineert het dagelijks leven van veel mensen. Ons beroep bepaalt in hoge mate onze sociale positie, sociale status en 
identiteit. 
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Elchardus, Spruyt en Vanroelen: sociologen vragen zich af  waarom praktijken, gebruiken en opvattingen op het vlak van arbeid en 
werkgelegenheid zijn zoals ze zijn, of  ze ooit anders waren en of  ze ooit anders konden zijn. Het gaat hier om de belangrijke les 
van de sociologie: alles is contingent, maar niet arbitrair. 

Lis en Soly: waar we geneigd zijn om arbeid vandaag als het hoogste goed (arbeidsethos) te beschouwen, werd in vroegere 
samenlevingen niet altijd even respectvol naar arbeid gekeken. Lange tijd hielden de betere klassen zich ver van arbeid, pas in de 
16de eeuw kwam daar een ommekeer in. 

→ Voor puriteinse protestanten werden ondernemerschap, noeste arbeid en een ascetische levensstijl niet alleen deugden, 
maar vormden ze voortekenen van uitverkorenheid in het hiernamaals. 

Weber: de ontwikkeling van een innerweltliche Askese stimuleerde het ontstaan van de industrieelkapitalistische samenleving. 

Jahoda: arbeid betekent meer dan enkel een bron van inkomen. 

→ Latente deprivatiemodel: het psychische welbevinden verslechtert bij het wegvallen van betaalde arbeid. Betaalde arbeid 
vervult naast manifeste functies (het verwerven van een inkomen en van andere materiële voordelen) een aantal latente 
functies. Die worden niet altijd bewust nagestreefd, maar ze zijn daarom niet minder belangrijk voor het welzijn van het 
individu. Ze komen vooral bovendrijven wanneer arbeid wegvalt en die latente functies niet langer worden vervuld. 

→ Onderscheidt verschillende functies: 

⇨ Arbeid structureert de tijd van individuen 

⇨ Arbeid is een belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen 

⇨ Arbeid verbindt een individu met doeleinden die de persoonlijke preferentie overstijgen 

⇨ Arbeid zorgt voor status en identiteit en draagt zo bij tot de definitie van iemands positie in de samenleving 

⇨ Arbeid dwingt tot activiteit, biedt kansen om handelingen te stellen met zichtbare gevolgen en dwingt ook tot 
het ontwikkelen en uitdrukken van competenties en vaardigheden 

→ Arbeid is de enige institutie die latente en manifeste functies tegelijk kan vervullen 

⇨ Bij jobs met een lage kwaliteit ontbreken een aantal latente functies 

Aan de basis van werkloosheid liggen enkele maatschappelijke oorzaken: ongunstige economische conjunctuur, onvoldoende 
banen, veranderede nood aan competenties, problematisch onderwijstraject, opgroeien in armoede en de ruimtelijke mismatch 
tussen een hooggeschoolde vraag en een laaggeschoold aanbod. 

De meeste werklozen willen snel werk, om financiële, sociale en psychologische redenen: 

→ Verlies van inkomen en consumptiemogelijkheden 

→ Minder investeren in eigen toekomst en die van de kinderen 

→ Risico op sociale daling 

Er is ook een latente impact: het verlies van sociale netwerken en sociale contacten, erosie van het eigenwaardegevoel, het 
aftakelen van structuur in tijdsbeleving, schaamte door lager(e) maatschappelijke status. 

Vanroelen, Henderickx en Pulignano: langdurige werkloosheid is schadelijk voor de subjectieve en objectieve gezondheid en 
levensverwachting. Hoe langer iemand werkloos is, hoe dramatischer voor de kansen om ooit weer volwaardig geïntegreerd te 
raken op de arbeidsmarkt. Dat wordt het litteken-effect genoemd, iets wat je je hele loopbaan meedraagt. Bovendien zal een 
werkgever een lange werkloosheidsperiode percipiëren als een indicator van een lage arbeidsgeneigdheid en -productiviteit. 

De waardering van de kwantiteit en de kwaliteit van arbeid is sterk afhankelijk van de toestand op de arbeidsmarkt: 

→ Bij grote werkloosheid, gaan de discussie en het beleid over de (on)mogelijkheid om nieuwe jobs te scheppen en 
hebben werkgevers en hun organisaties de mond vol over de zogenaamd noodzakelijke flexibiliteit en mobiliteit. 

→ Zijn er minder werklozen, dan verstomt de discussie al snel, maar wordt vergeten dat bepaalde groepen structureel 
werkloos zijn en daardoor ook uitgesloten worden van het structurerende potentieel van arbeid. 

Wanneer die discussie verstomt, doen werkgevers er alles aan om de mobiliteit van werknemers zoveel mogelijk te beperken. 
Dan verschijnt de kwaliteit van de arbeid. De kwaliteit van arbeid kan zowel vanuit een substantieel als een instrumenteel 
perspectief  worden benaderd: 
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→ Substantieel perspectief  argumenteert dat een welvarende samenleving als de onze principieel aandacht moet hebben 
voor het welzijn bij de arbeid. Arbeid wordt niet gezien als een last omwille van de vooruitgang en de welvaart, maar 
zou vanuit die vooruitgang en welvaart ook een lust voor eenieder moeten zijn 

→ De instrumentele versie vertrekt van de kosten die gepaard gaan met een slechte kwaliteit van de arbeid. Een slechte 
kwaliteit van de arbeid leidt tot een verhoogde kans op ziekte en vandaar tot ziekteverzuim, verloop en het vroegtijdig 
verlaten van de arbeidsmarkt. 

Arbeidsvolumeverliezen werden lange tijd niet als problematisch beschouwd omdat we door 2 opeenvolgende babybooms en de 
feminisering tijdens de laatste halve eeuw meer dan voldoende arbeidsaanbod hadden om aan de vraag te beantwoorden. De 
situatie is ondertussen gekanteld: de uitstroom op de arbeidsmarkt wordt niet gecompenseerd door de instroom. Daardoor 
worden de korte loopbanen die we in België traditioneel lieten optekenen, gestimuleerd door stelsels van vervroegde uittreding, 
plots heel problematisch.  

Iedereen heeft er de mond van vol dat we langer moeten werken om zo de participatiegraad op te drijven, tot op het door het 
EU gewenste niveau. Maar zo gaat de werkbaarheid ook naar omhoog. Jobs moeten zich beter laten werken zodat mensen er 
niet ziek van worden. 

Karasek: job demand-job control-model 

→ In Vlaanderen doet 22% van de werkenden actief  werk, 31% passief  werk, 21% 
zinloos werk en 26% slopend werk. 

→ Uit onderzoek bleek dat enkel actieve jobs niet ziek maken. 

→ De meerderheid van de Europeanen die ziek dreigt te worden door te worden, 
wordt in het maatschappelijke debat niet naar voren geschoven. 

Ziekte en dood 
Gezondheid, ziekte en levensverwachting lijken bij uitstek het resultaat van individueel gedrag, maar de band met de leef-, 
werk- en woonomstandigheden is onmiskenbaar sterk. 

In de jaren 60 en 70, met de komst van de verzorgingsstaat, dacht men dat er een einde was gekomen aan de verschillen in 
gezondheid tussen sociaaleconomische groepen. Ondertussen weten we dat personen met een lage sociale status minder lang 
leven, minder lang in goede gezondheid leven en meer gezondheidsproblemen ervaren dan personen met een hoge sociale 
status. 

Van Oyer en Berger: onderzoek naar de levensverwachting en de gezonde levensjaren per opleidingsniveau bevestigt dat er in 
België een duidelijke ongelijkheid bestaat volgens opleidingsniveau voor zowel de levensverwachting als de verwachte gezonde 
levensjaren. 

→ Op de leeftijd van 50 jaar hebben mannen met enkel een opleiding lager onderwijs of  minder gemiddeld nog 24,7 jaar 
voor de boeg, bij mannen met een opleiding is dat 34,3 of  bijna 10 jaar langer. 

→ Bij vrouwen van 50 is de levensverwachting het laagst wanneer ze geen diploma hebben of  enkel een diploma lager 
onderwijs (33,6 jaar). Bij hen is de kloof  met hoger opgeleiden minder groot dan bij mannen (37,6 jaar). De hoger 
gemiddelde levensverwachting bij vrouwen draagt bij tot het kleinere verschil. 

→ Meten we de levensverwachting in goede gezondheid als de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen dan 
hebben hoogopgeleide mannen 21,6 jaar gezonde levensjaren voor zich wanneer ze 50 zijn tegen 13,3 jaar voor mannen 
met een opleiding lager onderwijs of  minder. 

→ Vrouwen met een opleiding hoger onderwijs hebben op die leeftijd nog 22,2 gezonde levensjaren in het vooruitzicht 
tegen 14,5 jaar voor vrouwen met een opleiding lager onderwijs of  minder. 

Welke verklaringen hebben sociologen voor de maatschappelijke inbedding van die ongelijke levensverwachting? 
Volgens de artefactverklaring zijn de verschillen in sterfte, ziekte en gezondheid tussen verschillende sociaaleconomische 
groepen het gevolg van de gebruikte onderzoeksmethoden en meetinstrumenten. 

→ Veel onderzoek naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen gebaseerd op gegevens die respondenten zelf  
rapporteren. Dat lijkt meer tot een onderschatting te leiden van de werkelijke gezondheidsverschillen, omdat mensen 
met een lagere opleiding minder snel een aandoening als een gezondheidsprobleem registreren dan hoger opgeleiden 

De verklaring gebaseerd op het mechanisme van de selectieve sociale mobiliteit stelt dat de sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen ontstaan door selectie op gezondheid tijdens de sociale mobiliteit. 
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→ Een sociale daling zou een gevolg zijn van een slechte gezondheidstoestand en een goede gezondheid zou bijdragen tot 
sociale stijging. Dat zou voor een concentratie zorgen van mensen met meer gezondheidsproblemen en een grotere 
kans op overlijden in de laagste sociale klassen. Onderzoek toont aan dat de impact van de gezondheidstoestand op 
sociale daling gering is. 

De sociaal-oorzakelijke verklaring zoekt oorzaken bij de sociaaleconomische status. Die invloed verloopt meestal niet 
rechtstreeks, maar via tal van tussenliggende factoren zoals de materiële en niet-materiële levensomstandigheden. 

→ Een gebrek aan financiële middelen leidt tot ongezonde woningen met minder leefruimte, die in verkeersonveilige 
buurten liggen, waar minder speelmogelijkheden zijn voor kinderen. De toegang tot ontspanningsmogelijkheden wordt 
beperkt en het gebruik van gezondheidsvoorzieningen belemmerd. Een laag inkomen gaat meestal gepaard met 
werkloosheid of  met een kwalitatief  slechte job. Die jobs worden vaker gekenmerkt door monotone arbeid en een 
gebrek aan zeggenschap over de eigen werkinhoud, wat op zijn beurt stress veroorzaakt. 

→ Personen met een lage sociale status kunnen minder een beroep doen op de sociale netwerken en steun die belangrijk 
zijn om met stressoren om te gaan. En die stressoren zijn er in overvloed. Om daaraan te ontsnappen, roken mensen 
met een lagere SES meer en eten ze ongezond, vluchten in overmatig alcoholgebruik komt bij hen frequenter voor. Het 
gevoel van machteloosheid, de afwezigheid van een locus of  control speel een grote rol. 

→ Het gedrag is de resultante van de (sociale) omgeving waarin iemand opgroeide en leeft. Voedingsgewoonten worden 
grotendeels ontwikkeld tijdens de kinder- en jeugdjaren. Wat iemand eet, hangt af  van de kennis van voedsel en van de 
financiële middelen om gezond voedsel te kopen. Dat geldt voor de meeste andere aspecten van levensstijl. Gebruik 
maken van preventieve gezondheidszorg of  aansluiten bij een sportclub kan worden belemmerd door die financiële 
tekorten en door culturele drempels. Preventiecampagnes willen het gedrag veranderen, maar hebben minder of  geen 
effect op laaggeschoolden omdat ze vaak niet aangepast zijn aan hun onderwijsniveau en levensomstandigheden. 

Er bestaan ook markante verschillen in levensverwachting en in het risico op allerlei aandoeningen tussen landen. 

Wilkinson en Pickett: inkomensongelijkheid speelt een grote rol. In landen waar die hoog is, leven mensen gemiddeld minder land 
en zijn ze meer ziek dan in landen met een lage inkomensongelijkheid. 

Een eerste definitie van sociologie 
De verschillende definities hechten meer belang aan andere zaken, maar de definities hebben een aantal elementen gemeen. 
Naargelang een of  ander element naar voren wordt geschoven, komen we terecht bij een ander sociologisch perspectief, maar al 
die perspectieven bevinden zich in het ruime raamwerk van de sociologie, meestal (h)erkennen ze elkaar als deel van eenzelfde 
wetenschappelijke discipline. Sociologie kijkt naar de samenlevingen die tot stand komen, evolueren en zichzelf  vernieuwen/
dezelfde blijven. 

→ Belangrijk: kijken naar routines en patronen in gedrag om gedrag te kunnen voorspellen 

Gedrag heeft te maken met directe communicatie, gedrag, interactie en communicatie. 

De Jager en Mok: sociologie is de wetenschap die het sociaal handelen van mensen bestudeert, evenals de daaruit voorgekomen 
patronen en structuren in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen. 

Niet het sociaal handelen van mensen wordt centraal gezet maar wel de daaruit voorgekomen patronen en structuren in hun 
ontstaan, voortbestaan en veranderen.  

De definitie wordt dan: Sociologie is de wetenschap die maatschappelijke patronen en structuren bestudeert in hun ontstaan, 
voortbestaan en veranderen, en tevens het sociaal handelen van mensen in de interactie met deze patronen en structuren. Ze 
doet dat door te kijken naar de ordening in ons samenleven, of  naar de regelmatigheden en routines. 

Het eerste deel verwijst naar gedragspatronen en opvattingen. Het gaat over politieke partijen, religieuze groeperingen, etnische 
gemeenschappen of  sociale klassen die aan het handelen van hun leden richting geven. Men mag niet vergeten dat het adjectief  
sociaal ruimer is dan in het dagelijkse taalgebruik. Ook geweld, terrorisme, uitbuiting van de medemens, belastingontduiking en 
het weigeren van een uitgestoken hand is sociaal handelen. Asociaal gedrag valt enkel te verklaren wanneer we rekening houden 
met de maatschappelijke context waarin het ontstaat en vorm krijgt. 

Er zijn 2 soorten van patronen (gedragspatronen en opvattingen). Het refereert aan 2 cruciale dimensies van de samenleving: 

→ De positionele dimensie wordt meteen zichtbaar via interactie- en communicatiepatronen. De observaties van hoe vaak 
personen met elkaar contact hebben, hoeveel tijd ze samen doorbrengen en wie initiatieven neemt als ze samen zijn, 
geven inzicht in de positie van die personen in een netwerk. Tussen actoren bestaan relaties van allerlei aard; 
nevenschikkende of  onderschikkende relaties, relaties van strijd of  samenwerking. 
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→ Symbolische structuren (cultuurpatronen) gaan over al dan niet geïnstitutionaliseerde opvattingen; waarden en normen, 
doelstellingen en verwachtingen. Waarden zijn collectieve opvattingen over wat wenselijk is. Normen zijn collectieve, 
meer of  minder bindende gedragsregels. Die opvattingen sturen het handelen van mensen, zeker als ze 
geïnstitutionaliseerd raken. 

Patronen en structuren staan in voortdurende wisselwerking met het sociaal handelen. Ze zijn tegelijk min of  meer vaste 
resultaten van dat sociaal handelen, maar ze zullen op hun beurt dat sociaal handelen sturen. 

Handelen is enkel sociaal handelen voor zover het rechtstreeks of  onrechtstreeks wordt beïnvloedt door het handelen van 
anderen. Het is de sociale bepaaldheid van het handelen die de bijzondere belangstelling van sociologen wekt, dat het handelen 
gebeurt in een sociale omgeving en de kenmerken van die omgeving ondergaat. Alles wat ons beweegt, heeft te maken met de 
samenlevingen die ons vormen. De belangen die we hebben en nastreven zin voorbeelden van een bepaalde manier van 
samenleven. Het gaat weer over het contingente maar niet arbitraire karakter van sociale fenomenen. 

Sociologen proberen dat sociaal handelen te beschrijven, te analyseren, te verklaren en te voorspellen. Ze kunnen uit een beperkt 
aantal kenmerken met enige zekerheid structuren in het handelen achterhalen, structuren gaan essentieel over de relaties tussen 
verschillende elementen. Dat veronderstelt sociologische verbeelding.  

Sociaal handelen doet zich zelfs voor wanneer men helemaal alleen is en wordt door verschillende mechanismen gestuurd. 
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De samenleving is een veld van tegengestelde krachten 
De samenleving steekt complexer in elkaar dan verwacht: toestanden en ontwikkelen waarvoor men op het eerste gezicht 
eenvoudige verklaringen voor hebben, worden bij nader toezien gestuurd door onvermoede maatschappelijke factoren. Wat 
bevorderlijk lijkt voor het welzijn van de mensen en de welvaart van het land, vertoont dikwijls onbedoelde en soms perverse 
effecten en verkeert daardoor in het tegengestelde. 

→ Keynesiaanse spaar paradox: sparen is een goede zaak op het microniveau (van het huishouden), maar is nefast op het 
macroniveau (van de nationale economie) als het gespaarde niet terug in de economische kringloop wordt gebracht via 
investeringen en consumpties. 

→ Reactionaire hoek: stelt dat steun aan mensen in armoede, in de vorm van sociale uitkeringen, tot gevolg heeft dat ze 
zich in armoede nestelen. 

⇨ De Tocqueville en Malthus als voorlopers 

⇨ Murray en Dalrymple: uit wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden dat het merendeel van wie steun 
geniet, daarmee niet of  ternauwerdood kan rondkomen, wat hen dus verplicht om op zoek te gaan naar 
bijkomende middel. Het afschaffen van sociale uitkeringen en van de sociale bescherming, zou enkel de 
indirecte kosten van de samenleving doen stijgen. 

Volgens Marx vormde de kapitalistische productiewijze de echte oorzaak van armoede, maar de heersende klasse, de burgerij, 
produceert voor alles haar eigen doodgraver: de klasse van verpauperde arbeiders die ze in het leven roept, zal ervoor zorgen dat 
de kapitalistische maatschappij omver wordt geworpen. 

Volgens Weber vormde de protestantse ethiek een belangrijke factor voor het ontstaan van het moderne kapitalisme, maar later 
werd die ethiek verzwakt door dat kapitalisme in zijn latere stadia. Ongebreideld winstbejag kreeg de bovenhand over het 
zorgvuldig investeren van de opbrengst van ondernemerschap. 

Voor Durkheim zal de arbeidsdeling leiden tot een toename van de collectieve welvaart, maar ook tot het verzwakken van de 
traditionele solidariteit en van de morele normen, met anomie als gevolg, waardoor dan het individuele welzijn vermindert. 

Merton stelt dat de puriteinse waarden die de studie naar de natuur stimuleerden, leidden tot inzichten die op den duur de 
religieuze leerstellingen ondergroeven. 

Terwijl Merton het heeft over de onbedoelde gevolgen van sociaal handelen, gaat het bij perverse effecten over effecten die 
tegengesteld zijn aan de oorspronkelijke bedoelingen. Boudon stelt dat de resultaten van de handelingen van rationeel handelende 
individuen beïnvloed kunnen worden door het gedrag van andere actoren of  door de sociale omgeving, waardoor ze heel anders 
uitdraaien dan verwacht.  

→ Onder tewerkstelling en over kwalificatie: men stelt dat een gelijkere toegang tot het hoger onderwijs bevorderlijk zou 
zijn voor de (opwaartse) sociale mobiliteit. Jobs voor hoger opgeleiden zijn maar beperkt beschikbaar en wanneer 
iedereen streeft naar een zo hoog mogelijk opleidingsniveau, vallen heel wat kandidaten uit de boot. Daardoor blijft de 
ongelijkheid intact en ontstaan ontevredenheid en teleurstelling (Boudon en Engbersen). 

In bijna elk samenlevingsverband zijn dergelijke tegengestelde krachten voortdurend aan het werk: ze hebben een centrifugale, 
middelpuntvliedende, centripetale en middelpuntzoekende effecten. De eerste twee rukken het sociaal weefsels tuk, de laatste 
twee houden de samenleving samen. Effecten uit verschillende categorieën gaan dikwijls samen. 

Individu en samenleving: een strijd van goed tegen kwaad? 
De tegenstelling tussen individu en samenleving wordt meestal in simplistische termen geformuleerd als een keuze tussen 
vrijheid en dwang. Simplisme maakt het leven eenvoudiger, maar het helpt niet om de maatschappelijke werkelijkheid te 
begrijpen: die is veel complexer dan op het eerste zicht lijkt. 

Individuen zijn niet vrij en ongebonden en de samenleving is geen onpersoonlijk gedrocht dat hun vrijheid beknot en 
belemmert. Evenmin is het de opdracht van het individu om zich van de knellende banden van de samenleving te bevrijden. Het 
individu moet veeleer tot de goede werking van de samenleving bijdragen en dat mag best uit welbegrepen eigenbelang zijn. 

Simmel ontleedde al die spanning die veel van het menselijke handelen verklaart. Hij analyseert hoe de mode een op het eerste 
zicht onwaarschijnlijke verbinding tot stand brengt tussen twee strevingen van de mens, die wil zich via kleding, allerlei 
accessoires en modekleuren conformeren aan de anderen en zich tegelijkertijd onderscheiden van de grijze masse. Collectief  
conformisme en de schijn van vrije eigen beslissingen vallen hier samen. Voor Simmel wordt het daardoor mogelijk om zich 
tegelijk maatschappelijk te conformeren en individueel te onderscheiden. 
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Baudrillard boog zich over het belang van de tekenwaarde van consumptie in het streven van mensen om zich van elkaar te 
differentiëren. Dat in het late kapitalisme de consumptie centraal staat, brengt een nieuwe waardenlogica mee. De waarde van 
goederen ligt niet langer in hun gebruiks- of  ruilwaarde, zelfs niet in hun symbolische waarde, maar in de waarde die ze hebben 
als teken. Consumptiegoederen ontlenen hun betekenis aan hun plaats in een tekensysteem en het object krijgt zijn tekenwaarde 
in zijn onderscheidende relatie met andere tekens. Wie macht heeft, bepaalt wat in en uit de mode is via het introduceren van 
kleine verschillen die enkel zij kunnen lezen. Die mogelijkheid tot manipuleren is de vorm die macht aanneemt in de 
hedendaagse consumptiemaatschappij en de consument ontleent zijn status aan het consumeren van deze gemanipuleerde 
tekenobjecten. Tegelijk vormt die logica een web waarin hij is opgesloten, een soort gouden kooi. 

Waarom zitten diegenen fout die louter tegenstellingen zien tussen individu en samenleving? Omdat elk individu 
onontkoombaar deel uitmaakt van een samenlevingsverband. Dat is zo omdat anderen ons, vanaf  onze geboorte, de individuele 
vaardigheden en de sociale verkeersregels aanleren die we nodig hebben om in die samenleving te overleven. Stap voor stap 
neemt men stukken van de samenleving in zich op. 

Tijdens het leven gaat men voortdurend relaties aan met anderen, uit vrije wil of  uit noodzaak en daardoor ondergaan ze ook 
hun invloed. Buiten dat sociale weefsel om kan men niet overleven: de mens is essentieel een Mangelwezen, ondanks zijn unieke 
persoonlijke eigenschappen zijn ze altijd vertegenwoordigers van de samenleving (Gehlen en Herder). Met de meeste mensen 
wordt er geen relatie aangegaan vanwege hun persoonlijkheid, maar vanwege hun positie in de samenleving. 

De menselijke conditie bestaat erin dat mensen in de wereld geworpen zijn, ze hebben niet voor hun bestaan gekozen, maar ook 
dat ze die wereld kunnen en zelfs moeten veranderen (Malraux). Sartre maakt het onderscheid tussen twee zijnsgebieden: het in-
zich-zijn en voor-zich-zijn. Het in-zich-zijn is het zijn van de stoffelijke dingen, dat compact, onbepaald zinloos en absurd is. Het 
voor-zich-zijn is het bewustzijn dat gekenmerkt wordt door intentionaliteit. Welke bepaaldheden van zijn in de wereld geworpen 
zijn wegen op de mens? In een bestaande samenleving en tijd te zijn geboren, een lichaam te hebben, een verleden te hebben, in 
een vooraf  bestaande wereld en andere subjecten te bestaan en te sterven. De mens gebruikt deze bepaaldheden als excuus om 
aan die vrijheid te ontsnappen en een in-zich-zijn te blijven, in plaats van een voor-zich-zijn te worden. Toch is de mens ertoe 
veroordeeld om vrij te zijn.  

Mensen bezitten ruimte voor zelfstandig handelen, ze kunnen eigen klemtonen leggen binnen de marges van die sociale 
bepaaldheden. Maar met die vrijheid kunnen ze niet roekeloos omspringen, ze kan zich tegen hun keren. Ze kunnen de controle 
verliezen over de machten die ze opwekken. Dat wordt gevat men het begrip aliënatie of  vervreemding: betekent dat het tot de 
essentie van het menselijk bestaan behoort dat zijn scheppingen een eigen leven gaan leiden en zich zelfs tegen hem keren. 

Marx zag de vervreemding van de arbeid(er) als het typische kenmerk van de kapitalistische productiewijze. Om te overleven is 
de arbeider verplicht om voor een ander te werken, waardoor zijn arbeid verwordt tot iets wat buiten hemzelf  eb zelfs tegenover 
hemzelf  staat. Hij vervreemdt van het product dat hij voortbrengt, van het arbeidsproces omdat hij tot een verlengstuk van de 
machine is gedegradeerd, van zijn medemensen omdat de samenwerking de plaats moet ruimen voor onderlinge concurrentie en 
uiteindelijk van zichzelf. Concreet moet de arbeider de waarde die hij toevoegt aan de stof  die hij bewerkt (de meerwaarde) 
afstaan aan de kapitaalbezitter. Hij verliest zo wat de mens echt tot mens maakt: het vermogen om via arbeid de wereld te 
ontwikkelen en haar aan de eigen behoeften toe te passen. 

Mensen geven niet alleen vorm aan de samenleving, ze ondergaan ook, gewild of  ongewild, haar soms zeer verregaande 
invloeden, zowel ten goede als ten kwade. Diegenen die buiten de samenleving staan, kunnen dat enkel maar omdat ze erin zijn 
opgegroeid, gevoed en opgevoed. Wat ze nodig hebben om te leven, leerden ze in die samenleving. 

Aan het relatief  onafhankelijke gebeuren dat samenleving heet, neemt iedereen deel, ook wie niet met de samenleving te maken 
willen hebben. Mensen die vrijwillig uit de samenleving stappen, kunnen dat alleen met behulp van het denken en het spreken 
dat ze in die samenleving hebben geleerd. Neem het voorbeeld van de hikikomore waar een jongere zich maandenlang, soms 
jarenlang in zijn kamer opsluit en resoluut weigert mee te doen met wat zich daarbuiten afspeelt, een urgent probleem in Japan. 
Er werd reeds gezien hoe sterk de beslissing daartoe wordt beïnvloed door de omgeving waar men opgroeit. Ook die mensen 
geven mee vorm aan de samenleving. Positief  doen ze dat door de tekenwaarde van hun handelen, de betekenis die hun 
handelen of  niet-handelen heeft voor anderen. Tegelijk blijven ze meespelen omdat ze binnen die samenleving het veld hebben 
geruimd voor andere. Ze geven een blancovolmacht aan wie de touwtjes in handen en heeft en stemmen in feite in met dat 
waarmee de machthebbers bezig zijn. 

In sociologische taal gaat het bovenstaande om het actor-factor dilemma: de wal en het schip waartussen sociologen eens 
geklemd raken. Sommige sociologen leggen de nadruk op maatschappelijke structuren of  factoren: organisatiestructuren maken 
mensen ziek, het zijn steeds weer dezelfde groepen die in armoede verzeild geraken. SOCIAAL PLAFOND. Soms krijgt men de 
indruk dat er voor sociologen geen spelers zijn in de samenleving. Betekent dit dat sociologen zich vooral bezighouden met 
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onbeweeglijke en onbeweegbare structuren? Nee, want structuren zijn geen synoniemen voor statica en actoren zijn niet 
hetzelfde als dynamica. Comte gaf  aan dat de samenleving een statisch gebeuren is en paradoxaal genoeg tegelijkertijd 
voortdurend aan verandering toe is. Dat samenspel tussen statica en dynamica leidde er volgens hem toe dat grondige 
maatschappelijke verschuivingen meestal lang duren. De founding fathers van de sociologie hebben dit gemeen dat ze de studie 
van de samenleving noodzakelijk vonden omdat hun samenleving fundamentele veranderingen onderging.  

Het actorperspectief  ruimt plaats voor de actoren door ze een rol van betekenis te geven bij het creëren van die structuren. 2

Daarbij kan nooit voldoende beklemtonen dat het bij actoren niet alleen, en misschien niet zozeer, over mensen gaat. Er zijn 
individuele en collectieve actoren. Ook organisaties en andere netwerken van allerlei slag maken mee het spel van het 
samenleven, waarbij de individuele actoren dikwijls positioneel verbonden zijn met die collectieve actoren.  

Dahrendorf stelt dat de sociologie een wetenschap over mensen zou zijn, is een van die gevaarlijke onnauwkeurigheden die niet 
enkel voor leken de toegang hebben tot de wetenschap versperren kan. 

Het dilemma actor/factor maakt deel uit van een klassiek debat dat uit de filosofie en psychologie stamt, maar ook voor 
sociologen belangrijk is: het nature versus nurture debat. Nature gaat over het genetische materiaal dat van ouders op kind wordt 
doorgegeven, die erfelijke eigenschappen hebben zowel met lichamelijke kenmerken te maken als met intelligentie en karakter. 
Nurture staat voor de maatschappelijk omgeving waarin een persoon opgroeit en voor de invloed die deze omgeving heeft op de 
ontwikkeling van iemands capaciteiten en persoonlijkheid. sociologisch gaat het over het belang van het socialisatieproces: de 
opvoeding die iemand ontvangt via de instituties. Het is een kwestie van zowel nature als nurture. 

De samenleving: een vat vol mogelijkheden en beperkingen 
De samenleving biedt mogelijkheden maar tegelijk ook beperkingen. Allerlei dingen die vanzelfsprekend lijken, worden enkel 
mogelijk omdat men deel uitmaakt van een sociaal verband, meer bepaald omdat ze hier en nu, in deze samenleving leven. 

Mensen zijn niet langer willoos overgeleverd aan de willekeur van machthebbers, in de vorm personen, instituties of  tradities. De 
moderne samenleving biedt de mogelijkheid om te plannen wanneer men kinderen wenst, hoeveel ze er willen,…  

Op het eerste zich is de toegenomen instroom van jongeren in hogere studies een teken van democratisering. Conservatieve 
stemmen betreuren het opstellen van de poorten en zoeken daar de oorzaak voor de daling van de kwaliteit van het hoger 
onderwijs. Maar is er heel wel sprake van democratisering of  is het gewoon massificatie? Een onderzoek over de 
onderwijsparticipatie van diverse onderwijscohorten in de 20ste eeuw van Groenz bevestigt de massificatie van het hoger 
onderwijs, maar stelt tevens dat de verhouding tussen de diverse sociale lagen ongewijzigd is gebleven. 

Uit de SONAR-enquête blijkt dat er een verband is tussen het opleidingsniveau en de tewerkstelling van de ouders en het starten 
in het hoger onderwijs. Wanneer de vader of  moeder hooggeschoold is, stroomde 90% van de jongeren na het secundair 
onderwijs door naar het hoger onderwijs. Dat loopt terug tot 44% wanneer de moeder laaggeschoold is en 48% wanneer de 
vader laaggeschoold is. Ook de arbeidsmarktpositie speelt een rol bij de beslissing om hogere studies te beginnen: is de vader 
werkloos wanneer de student de middelbare studies beëindigt, dan stromen maar 33% procent van de jongens en 40% van de 
meisjes door naar het hoger onderwijs. Wanneer de vader werkt, stijgt dat aandeel tot 58% van de jongens en 75% van meisjes. 
De massificatie leidde niet tot democratisering in termen van gelijke kansen, want de positie arbeidskinderen tegenover andere 
sociale categorieën is niet verbeterd. Ondanks het beleid is de sociale ongelijkheid gebleven (Van Haarlem). 

De samenleving biedt niet alleen mogelijkheden, maar heeft ook kenmerken die als beperkingen worden ervaren? Daarmee 
bedoelt men niet mee de expliciete verboden en geboden in die in de vorm van wetten en reglementen worden uitgevaardigd. 
Dat soort beperkingen schept meteen ruimte voor vrijheid, voorspelbaarheid en veiligheid. Sommige beperkingen liggen dieper: 
sociale krachten verkleinen of  vergroten de sociale speelruimte van mensen. De samenleving legt meet impliciete 
handelingsmarges op. De drempels die daarvoor verantwoordelijk zijn, worden ook aangetroffen op vele andere gebieden: 
arbeidsmarkt, recht, gezondheidszorg, publieke dienstverlening, cultuur en vrijetijdsbesteding. Drempels zijn er in alle soorten: 
wettelijk, reglementair, informatief, dispositioneel, situationeel en institutioneel (Steenssens en Van Regenmortel). 

Institutionele en situationele drempels kunnen zich voordoen aan de kant van de dienst of  van de potentiële gebruiker en 
kunnen slaan op de verbinding tussen beide. Aan de kant van de dienst gaat het over omstandigheden en procedures die 
potentiële deelnemers uitsluiten van of  ontmoedigen voor deelname. Hulpverleners kunnen door hun gedrag of  uiterlijk 
optreden als vraagverschrikkers/poortwachter . Aan de kant van de (potentiële) gebruikers zijn er drempels die voortkomen uit 3

concrete levensomstandigheden. In zekere zin behoren dispositionele drempels ook tot die categorie. Het zijn drempels 
gebaseerd op attitudes en percepties ten aanzien van bepaalde zaken. Ze kunnen ertoe leiden dat men de behoefte heeft aan een 

 Zie pagina 212

 Zie pagina 353
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of  andere voorziening niet ervaart of  dat men niet wilt vragen en opnemen, ook al hebben ze er recht op (Pannekoucke en 
Vranken). 

Ook in het dagelijkse leven wordt deze tweeslachtigheid van de samenleving ervaren: beperkingen zorgen voor vrijheid. Dit 
noemt in de filosofie de eindige vrijheid. Dat vele interacties een routinematig karakter hebben, kan verontrustend overkomen, 
de vrije wil lijkt aangetast. Samenleven is onmogelijk zonder een zekere voorspelbaarheid van handelen, zodat men vooruit kan 
lopen op het gedrag van anderen. Omdat er in een samenleving routines bestaan, zorgt ervoor dat mensen niet bij iedere 
ontmoeting opnieuw moet uitvinden hoe zich te moeten gedragen, het komt vanzelf. 

Dat mensen zo vertrouwd zijn met de scenario’s van het samenleven, blijkt wanneer ze niet meer worden gerespecteerd. 

Solidariteit versus strijd 
Het dubbelzinnige en soms paradoxale karakter van de samenleving blijkt niet alleen uit de spanningsvolle verhouding van 
individu en samenleving, maar ook uit die tussen strijd en solidariteit. De samenleving wordt getekend door diepe sociale 
ongelijkheden en structurele conflicten maar tegelijk treft men er interactie en communicatie aan, evenals allerlei soorten 
verscheidenheden die samenwerking mogelijk en zelfs noodzakelijk maken. 

Strijd lijkt de middelpuntvliedende, centrifugale sociale kracht en solidariteit de centripetale, aantrekkende en samenhoudende 
sociale kracht. Toch is het gecompliceerder: het complex samenspel van beide krachten houdt de samenleving samen en levend 
(Kerstholt). Die verwevenheid van conflict en consensus in de maatschappelijke werkelijkheid wordt gezien bij groepen die met 
elkaar in conflict liggen, maar waarbinnen solidariteit noodzakelijk is. Dat sluit niet uit dat er intern verschillende opinies bestaan 
over hoe met het conflict moet worden omgegaan en dat kan leiden tot een interne machtsstrijd. Wat opvalt is dat die conflicten 
die zich afspelen binnen een gemeenschappelijk speelveld en volgens bepaalde regels. 

Solidariteit en cohesie 
Er werd al gewezen op de feitelijke solidariteit als kenmerk van elk maatschappelijk verband. Hoe komt verbondenheid tot stand 
en hoe wordt die tot uitdrukking gebracht? Wat maakt dat een groep, een organisatie, een samenleving een aparte sociale entiteit 
vormen? Die vragen worden nog ingewikkelder doordat relaties in de moderne samenleving vaak afstandelijk, moeilijk en 
veranderlijk zijn. Het antwoord op de vragen is: dat komt door allerlei vormen van solidariteit. 

Solidariteit verwijst naar wat een groep, organisatie, samenleving samenhoudt, solide maakt, een identiteit geeft. Zonder 
solidariteit kan een samenlevingsverband niet bestaan: ze mist dan het bindmiddel voor de nodige sociale cohesie.  

De belangrijkste vormen van solidariteit zijn niet noodzakelijk het best zichtbaar. Niet zozeer de gevoelens van samenhorigheid, 
de warme solidariteit die men direct aanspreekt, houdt samenlevingen bij elkaar. De structurele solidariteit heeft een veel 
ingrijpender en langduriger impact op het leven. Het betreft mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld en waardoor 
het leven mogelijk of  gemakkelijker wordt. Mensen vertrouwen erop dat de medemensen hun werk zullen doen, zelfs voor 
allerlei klusjes zijn ze op anderen aangewezen. Die doorgedreven vormen van arbeidsdeling hebben geleid tot wat 
veralgemeende afhankelijkheid wordt genoemd, een term die verwijst naar de veelheid van netwerken waar iedereen deel 
uitmaakt en zonder de welke men niet zou overleven. Wat in de moderne samenleving opvalt, is dat maatschappelijke welvaart 
samengaat met individuele hulpeloosheid, sociologen noemen dat de paradox van de individualisering 

Het meest indrukwekkende systeem van solidariteit dat werd ingevoerd is de sociale zekerheid. Daardoor worden transfers 
georganiseerd van wie het beter heeft naar wie het moeilijk(er) heeft. Dat heet de horizontale inkomstenverdeling. Iedereen 
bevindt zich in de loop van zijn leven een tijd aan de betalende kant en een tijd aan de ontvangende kant van het 
solidariteitsstelsel. 

De blijvende ongelijke participatie in het hoger onderwijs, ondanks de hogere deelname van recente generaties, kan bekeken 
worden uit het oogpunt van solidariteit. De kosten die ouders maken om hun kinderen te laten voortstuderen, vormen slechts 
een deel van de totale studiekost. De rest wordt betaald uit overheidsmiddelen, die gefinancierd worden door belastingen. Dat 
betekent dat gezinnen die hun kinderen niet naar de universiteit kunnen sturen omdat ze daar het geld niet voor hebben, 

Berger en Berger: de ervaring die men heeft van de maatschappij is voor het overgrote deel een ervaring met routines. Dit kan betreurd worden, want 
het leven verliest een groot deel van zijn opwinding erdoor. Men kan zichzelf  troosten met de gedachte dat slechts omdat de meeste ervaringen zo zijn, 
ze überhaupt de energie overhebben voor de buitengewone dingen te doen die toch wel van tijd tot tijd gebeuren. De routinematige aard van het grootste 
deel van de ervaring met de andere is een noodzakelijke voorwaarde voor de maatschappij als doorlopende onderneming. Er zouden anders geen 
continue transacties tussen mensen kunnen blijven doorgaan, als zij bij iedere ontmoeting opnieuw alle termen van hun relatie moeten definiëren, 
evenals de spelregels van hun gedrag. Als een dergelijke maatschappij mogelijk zou zijn, zou het leven erg opwindend zijn maar ook moeilijk. 
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meebetalen voor de universitaire studies van kinderen uit beter gegoede gezinnen. Dat is een voorbeeld van het mattheuseffect. 
Indirect spelen ook solidariteitsmechanismen een belangrijke rol. Zo zorgt de samenleving ervoor dat studenten enkel college 
moeten lopen en docenten enkel moeten doceren, andere mensen nemen hun het overige werk uit de handen. De kans om zelf  
de gewenste activiteiten te ontplooien, wordt mogelijk gemaakt door de arbeidsdeling op grote schaal. 

Durkheim maakte van solidariteit een sociologisch kernbegrip. Hij ontwikkelt een typologie waarin hij aangeeft hoe sociale 
solidariteit in de loop van het moderniseringsproces van aard veranderende. Hij onderscheidt twee types samenlevingen: de 
traditionele die gekenmerkt wordt door een geringe arbeidsdeling met een relatief  eenvoudige sociale structuur en de complexe 
moderne maatschappij waarin het proces van arbeidsdeling ver is voortgeschreden. 

Mechanistische solidariteit veronderstelt een lage graad van arbeidsdeling, een homogene cultuur, repressieve normen, 
gemeenschapsbezit, totemische religie en altruïstische zelfdoding. Organische solidariteit veronderstelt een complexe 
arbeidsdeling, een verhoogd individualisme, restitutieve normen, privébezit en contractuele verhoudingen, persoonlijke vormen 
van godsdienstbeleving en anomische dan wel egoïstische vormen van zelfdoding. Doordat de mechanische solidariteit verdwijnt 
en de organische solidariteit in haar plaats komt, wordt het alsmaar moeilijker om de noodzakelijke maatschappelijke 
samenwerking te organiseren.  4

In een traditionele samenleving met een geringe arbeidsdeling, redeneerde Durkheim, klitten mensen op een vanzelfsprekende, 
mechanische wijze aan elkaar. De onderlinge samenhorigheid vloeit voort uit gelijkvormigheid.  

Binnen de afzonderlijke samenlevingssegmenten zijn mensen zo met elkaar verbonden dat van enige individualiteit geen sprake 
kan zijn. Het individuele en collectieve bewustzijn vallen grotendeels samen in een samenleving die door mechanische solidariteit 
wordt gedomineerd. Dat collectieve bewustzijn wordt verder in stand gehouden door instituties zoals de nationale staat en zijn 
religion civile (Rousseau), het patriotisme. Individuen kunnen niet om door de door de traditie bepaalde regels heen. Er heerst een 
hoge graad van conformisme en afwijkend gedrag is onmogelijk. 

De gesegmenteerde samenlevingsvorm, die gekenmerkt is door mechanische solidariteit, werd volgens Durkheim geleidelijk aan 
doordrongen van een ander solidariteitsprincipe, de organische solidariteit. Daarbij verwijst hij naar de structuur en het 
functioneren van een biologisch organisme. Een organisme kan enkel voortbestaan en evolueren als zijn onderdelen op elkaar 
zijn afgestemd en samenwerken. Er ontstond een nieuwe vorm van economie gebaseerd op arbeidsdeling en specialisatie. In een 
bestel dat door verregaande arbeidsdeling wordt gekenmerkt, heeft iedereen een eigen plaats in een uiterst ingewikkeld systeem 
en dat maakt mensen steeds afhankelijker van elkaar. Wie zich op de eigen deeltaak toelegt, kan niet meer volledig in de eigen 
behoeften voorzien en is op anderen aangewezen. 

Tegelijk nam de bevolking toe en werd het contact met anderen en andersdenkenden frequenter. De geslotenheid van de 
traditionele samenleving kwam onder druk te staan. Niet langer gold het principe van soort zoekt soort, maar individuen 
zochten elkaar op omdat ze elkaar nodig hadden: ze werden complementair aan elkaar. Het collectieve bewustzijn verloor in 
belangrijke mate zijn greep op de individuen. In een geseculariseerde maatschappij werden staat en godsdienst gescheiden en 
meteen vervangen door nieuwe en uiteenlopende betekenisgevers. Dat organisch solidariteitstype is niet enkel meervoudiger en 
fijnmaziger, maar ook vrijblijvender dan de traditionele, mechanische solidariteitsvorm. Het behoedt de samenleving voor een 
concurrentiestrijd van allen tegen allen. 

Toch volstaat de toegenomen arbeidsdeling niet om een moderne samenleving bij elkaar te houden stelde Durkheim. Samenleven 
met anderen wil zeggen dat men opgenomen is in een bovenindividueel verband, het collectieve bewustzijn. Dat is het besef  dat 
mensen samen met anderen een gemeenschap vormen en daarom moreel verplicht zijn in de eisen van de gemeenschap te 
honoreren. Het is de som van de gedeelde overtuigingen, een geheeld dat al bestond voordat mensen er waren en dat zal 
voortbestaan wanneer ze terug zijn verdwenen. Aan het collectieve bewustzijn, een sociaal feit, ontleent het individu zijn sociale 
identiteit. 

TRADITIONELE SAMENLEVING MODERNE SAMENLEVING

ARBEIDSDELING Eenvoudig Complex 

SOLIDARITEIT Mechanisch Organisch 

 Zie pagina 44
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Bij de moderne vormen van solidariteit gaat het niet zozeer om een verminderde dan wel om een veranderde afhankelijkheid: in 
de moderne samenleving zijn mensen steeds meer steeds minder afhankelijk. Welke sociale fenomenen hebben de traditionele 
vormen van solidariteit onder druk gezet? Het proces van individualisering heeft ongetwijfeld een hoofdrol gespeeld. Het 
toenemende aantal migranten en hun gevarieerde herkomst hebben geleid tot een meer diverse samenleving, in die mate dat 
sommigen vandaag gewagen aan superdiversiteit (Vertovec en Geldof) en zelfs hyperdiversiteit (Tasan-Kok). Er is geen dominant 
cultuurpatroon meer dat de eigen waarden, normen en gedragspatronen van de maatschappelijke klassen en andere groepen 
overkoepelt. In de mate dat zo’n gemeenschappelijk lichaam van waarden en normen nog bestaat, schrijft dat niet meer zo exact 
en dwingend voor wat mensen moeten doen. Dan de ingrijpende veranderingen in het arbeidsbestel, die de klassieke 
arbeidsdeling ver voorbij zijn: grote massa’s ongeschoolde en laaggeschoolde arbeiders die in fabrieken werkten, zijn vervangen 
door een groeiende groep van bedienden en beide beroepsgroepen zijn intern uitermate gedifferentieerd. Dat het 
eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden tijdens de voorbije jaren een dringende aangelegenheid was, komt door de grotere 
verscheidenheid binnen elke beroepsgroep en het daarmee verbonden vervagen van de scheidingslijnen tussen de 
beroepsgroepen.  

De laatste decennia is die verandering het best zichtbaar in de erosie van typische burgerlijke solidariteitsvormen of  in het losser 
worden van de band die mensen hebben met de traditionele instituties. Vroeger leefden mensen hun hele leven binnen 
zuilengemeenschap: ze waren katholiek, socialist of  liberaal en dat voor het leven. Op basis van de zuil waartoe ze behoorden, 
kon met grote zekerheid gedrag worden voorspeld. Het handelen van mensen kan minder dan vroeger voorspeld worden op 
basis van groeperingen waartoe ze behoren.  

Die tendensen zijn nauw verbonden met velerlei emancipatiebewegingen en met de modernisering die de individuele vrijheid en 
de gelijke behandeling van mensen heeft versterkt. 

Alternatieve vormen van solidariteit ontstaan, zoals de nieuwe en nieuwste sociale bewegingen, netwerken van vrienden en 
latrelaties. Nieuwe relaties kunnen gemakkelijker worden aangegaan en omdat ze minder stevig verankerd zijn in de traditie, 
kunnen ze ook sneller verbroken worden. De toenemende broosheid van sociale relaties is vandaag ook karakteristiek voor het 
samenwonen, het werken, de omgang met de familie en de inzet voor de vakbond, vrienden en bekenden. Moderne mensen 
moeten steeds meer energie steken in de relaties die ze wensen. Een (h)echte relatie is niet langer vanzelfsprekend. De verzwakte 
greep van het collectieve bewustzijn op mensen zou volgens het inzicht van Durkheim moeten leiden tot maatschappelijke 
desintegratie en anomie. 

Dat wil niet zeggen dat er geen solidariteit meer is, maar ze is eerder abstract dan direct zichtbaar, behoudens in de 
gevoelsmatige vormen van solidariteit. 

Een van de vele paradoxen in de sociale werkelijkheid is dat een op het eerste gezicht onverkort positief  mechanisme als 
solidariteit, toch zijn donkere zijde heeft. Solidariteit en cohesie maken groepen sterk en bieden geborgenheid voor de leden van 
die groep maar sluiten die leden ook dikwijls op, soms zelfs fysiek. Denk aan sektes, andere totale instituties of  aan zeer gesloten 
etnische gemeenschappen. Zo kan een te sterke cohesie binnen een groep leiden tot geringe mobiliteitskansen voor de leden. 
Uitsluiting uit de maatschappij is de ultieme sanctie. 

Maar ook de onmogelijkheid om mentaal te ontsnappen hoort onder die paradox thuis. Zo leidt nationalisme tot een zo grote 
identificatie met de eigen volksgemeenschap dar de leden ervan blind worden voor wat er zich daarbuiten afspeelt. Men 
stereotypeert de kenmerken van de eigen gemeenschap tot eigenschappen en die van de andere gemeenschappen tot gebreken. 

Strijd en conflict 
Een samenleving kan niet bestaan zonder vormen van strijd. Die strijd gaat tussen individuen of  groepen over schaarse sociale 
goederen. Conflicten zijn onvermijdelijk omdat sociale actoren verschillende en soms tegengestelde belangen hebben, 
uiteenlopende doelstellingen nastreven en er een verschillende kijk op de wereld op na houden. Conflicten zijn niet alleen 
onvermijdelijk, ze zijn ook nodig: ze schenken een samenlevingsverband de dynamiek om te innoveren, te veranderen en zich zo 
in een vernieuwde vorm te reproduceren. 

Over het nut en belang van conflicten zijn sociologen het niet eens en daarmee weerspiegelen ze een debat in de ruimere 
samenleving/ conservatieven vinden de toestand het best zoals hij nu is, progressieven zijn de mening toegedaan dat het altijd 
nog beter kan, reactionairen verlangen terug naar een premoderne tijd en revolutionairen vinden het huidige maatschappelijk 
gebouw maar niets en kijken ernaar uit om het van de grond af  opnieuw op te trekken. De laatste twee categorieën komen niet 
zo frequent voor in het wetenschappelijke debat over wat er met de samenleving moet gebeuren. 

De functionalisten worden ook ordesociologen genoemd. Hun uitgangspunt is dat alles wat bestaat in de samenleving een 
bijdrage levert tot haar bestaan en voortbestaan. De samenleving wordt voorgesteld als een systeem dat naar evenwicht streeft en 
elk conflict en elke afwijking van de norm zijn negatief  omdat ze voortbestaan van het geheel bedreigen. Dat betekent dat 
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wanneer een van de instituties verzwakt, afsterft of  verdwijnt, de samenleving in gevaar is. Daardoor komt een functionalistische 
analyse algauw in conservatief  politiek vaarwater terecht. 

De conflictsociologie beklemtoont dat conflicten inherent zijn aan samenlevingen. Er bestaan verschillende soorten 
maatschappelijke conflicten. Op het sociaaleconomisch vlak is er het klassenconflict (Marx). Hier valt de dynamiek van de 
samenleving samen met de strijd tussen twee klassen met onverzoenlijke belangen: burgerij en proletariaat, werkgevers tegen 
werknemers dus. De eerste partij betaald de andere minder dan de waarde die ze via hun arbeid produceren en waarop ze dus 
recht hebben, en de meerwaarde steken ze in eigen zak. Vandaag is de klassenstrijd om de verdeling van de meerwaarde 
geïnstitutionaliseerd, wat betekent dat die plaatsgrijpt binnen het georganiseerde sociaal overleg, tussen vakbonden en 
werkgeversorganisaties. Daarnaast zijn er conflicten op het domein van religie en zingeving, taal en cultuur, etnische 
zelfbeschikking, economische groei en ecologische duurzaamheid. 

Belgisch bestel 
In het Belgisch bestel worden de levensbeschouwelijke, de sociaaleconomische, de taalpolitieke en de communautaire 
tegenstelling eveneens binnen een institutionele context geregeld. Huyse stelt dat België soms lijkt af  te glijden in chaos, maar dat 
de belangrijke actoren er uiteindelijk toch in slagen een leefbaar en vrij duurzaam compromis te vinden wat tot stabiliteit en 
continuïteit leidt. Die spanningen situeren zich op de daarnet vermelde filosofisch-religieuze, cultureel-linguïstische en 
sociaaleconomische breuklijnen.  

De koningskwestie betrof  de vraag op Leopold III als koning kon terugkeren uit zijn ballingschap na zijn lauwe houding tijdens 
de nazibezetting. De volksraapleging bracht een duidelijke scheidingslijn tussen Vlaanderen (pro) en Wallonië (contra) aan het 
licht en kostte in Grâce-Berleur het leven van vier betogers tegen de terugkeer. 

De schoolstrijd ging over de financiering van het katholiek onderwijs en het rijksonderwijs. Katholieke politici maanden hun 
kiezers aan om hun spaargeld van de staatsbang te halen om de regering van vrijzinnigen te beschadigen. Toch kwam er snel een 
schoolpact, dat eens en voorgoed de spanningen tussen uiteenlopende levensbeschouwingen zou temmen. 

De stakingsgolf  tegen de Eenheidswet (de wet voor economische expansie sociale vooruitgang en financieel herstel) opgesteld 
onder de regering Eykens was het grootste naoorlogse sociaaleconomische conflict. De intentie was om het land weer op de 
sporen te krijgen na de steenkolencrisis en de onafhankelijkheid van Congo, via een verhoging van de belastingen en besparingen 
op defensie, onderwijs, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen. Er liep een communautaire breuklijn: het verzet was veel 
sterker in Wallonië, waar er een echte prerevolutionaire stemming heerste. Volgens Huyse waren de sociale gevolgen miniem, 
maar de grote staking legde vooral een communautaire breuklijn op sociaaleconomisch vlak bloot tussen Vlaanderen Wallonië. 
Beide landsdelen bleken meer te verschillen in hun visie op maatschappij, staat, economie en sociale machtsverhoudingen. Ook 
de recente stakingen vertonen een verschillend beeld naargelang de twee gewesten.  

De taalstrijd ging in het begin over het gebruik van Nederlands in de openbare ruimte, zoals de rechtbank, de 
overheidsadministratie en het onderwijs. Er was onder andere de discussie over de taalgrens. Op 22 oktober 1961 namen 10 000 
Vlamingen deel aan een eerste mars op Brussel, met als centrale eis dat de taalgrens eens en voorgoed zou worden vastgelegd. 
Tijdens de tweede mars, een jaar na de eerste, kwam het tot zware rellen met de politie en tegenbetogers. Uiteindelijk droegen 
ook de marsen tot diverse staatshervormingen en tot eigen regionale bevoegdheden voor de taalgemeenschappen.  

Vaak bleek een fatale afloop niet meer te vermijden. De maatschappelijke elites wisten, met inzet van overheidsgeld, elkaars eisen 
af  te kopen en een compromis te vinden: de wafelijzerpolitiek. Dat resulteerde in pacten, de pijlers van wat Huyse de 
compromisdemocratie noemt. Buitenlandse waarnemers gebruikten de term het Belgische mirakel voor de snelle wederopbouw 
van de economie binnen het compromisdemocratisch onderhandelingskader. Het mirakel lijkt vandaag niet voor herhaling 
vatbaar. Het neokapitalisme heeft zijn grenzen bereikt: de economische groei is stilgevallen of  uiterst beperkt. Het ongenoegen 
over de grotere ongelijkheid neemt toe. De federale overheid beschikt over onvoldoende middelen en moet, onder druk, de 
taken herschikken binnen de context van een dominant neoliberaal denken. Daarbij roepen de nieuwe migratie eb de 
toenemende xenofobie om een complete herdenking van onze manier van samenleven (Huyse). 

Strijd en conflict (pt. 2) 
Het ultieme conflict tussen grote sociale entiteiten wordt zichtbaar tijdens oorlogen. Oorlogen worden gvoerd om territorium 
onder controle te krijgen, om greep te verwerven op schaarse natuurlijke bronnen of  om interne spanningen te onderdrukken 
door de aandacht te verleggen naar een externe vijand. 
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Met individuele conflicten worden mensen dagelijks geconfronteerd. Ernstigere conflicten worden uitgevochten binnen en 
tussen organisaties. Sociologisch is het interessant hoe sociale actoren de situatie waarin ze zich bevinden verschillend 
interpreteren, hoe die verschillende definities aanleiding kunnen geven tot misverstanden en hoe ze tot onderhandelingen komen 
over hun conflicterende zingeving en belangen. 

Een belangen en een waarde conflict kunnen, maar hoeven niet samen vallen. Een belangenconflict is er wanneer in een situatie 
van relatieve schaarste twee actoren dezelfde sociale goederen opeisen. Een waardenconflict is er wanneer de ene actor gedreven 
wordt door de vurige overtuiging van het eigen morele gelijk en aan de andere actor de eigen opvattingen, waarden en normen 
wil opleggen. Beide conflicten staan meestal niet los van elkaar: waardenconflicten zullen pas goed wanneer ook 
belangentegenstellingen meespelen, of  wordt een belangenconflict toegedekt door een waardenconflict omdat het netter staat 
om voor verheven waarden te strijden dan voor eigenbelang. In ideologisch verzuilde samenlevingen helpt die vaak bewuste 
vermenging van belangen en waarden om belangrijke historische conflicten te verklaren.  

Conflicten kunnen manifest of  latent zijn. Een manifest conflict is een open conflict zichtbaar voor de actoren en toeschouwers. 
Het gaat om een oorlog, een staking of  een politiek debat. Die conflicten kunnen van velerlei aard zijn: subtiel, indirect en 
beheerst, dan wel direct, gewelddadig, agressief  en onbeheerst. Een laten conflict is feitelijk wel aanwezig, maar wordt niet 
waargenomen door de betrokkenen en zeker niet door buitenstaanders. Het wordt manifest wanneer het aan de oppervlakte 
wordt gebracht. 

Aangezien conflicten inherent zijn aan het samenleven rijst de vraag hoe met die conflicten worden omgegaan. Dat heet 
conflicthantering. Psychologen en politie doen aan conflictmanagement. Individuen gebruiken diverse middelen om conflicten 
te winnen. De middelen zijn positioneel gebonden. Wie in een hogere positie zit, heeft gemakkelijk toegang tot massamedia, 
onderwijsinstituties en de rechtspraak en kan anderen overtuigen of  inhuren om gelijk te krijgen. Armere en minder machtige 
mensen kennen vaak hun rechten niet en zijn onbekend met de juridische procedures, daarom rest hun dikwijls niets anders dan 
geweld en politiek protest. 

Conflicten kunnen uitlopen op dominante of  op een tijdelijk of  langdurig evenwicht van krachten. Ze kunnen leiden tot het 
behouden van de bestaande ordening of  tot sociale verandering. Soms slaagt een winnaar erin de verliezer te overtuigen van zijn 
gelijk. Zo werd aan gekoloniseerde volkeren voorgehouden dat hun situatie veel slechter zou zijn als de blanken hen niet zouden 
beschermen en dat ze daarenboven zouden worden beschaafd. Bij een evenwicht van de machtsbalans is er stabiliteit op het 
moment dat een van de actoren een (extra) voordeel kan behalen. Oorlogen resulteren in de dominantie van een staat over een 
andere of  in het bijsturen van een machtsbalans. 

Positief  benaderd kan een conflict functioneel zijn. Het zal bijdragen tot de continuïteit of  de groei van het 
samenlevingsverband. Negatief  gesteld kan een conflict disfunctioneel zijn omdat de vlotte werking van het betrokken verband 
wordt gehinderd. De conflictparadox ziet de functionaliteit van een conflict in, maar stelt vast dat binnen 
samenlevingsverbanden conflicten vaak worden vermeden. Het vermoeden bestaat dat diegenen daarvoor zorgen die belang 
hebben bij de bestaande machts- en bezitsverhoudingen. Nadien vaart die samenleving wel bij omdat zo nieuwe bronnen van 
sociale energie kunnen worden aangeboord. 

Ongelijkheid versus gelijkheid 
Sinds enkele jaren wordt ongelijkheid weer als een belangrijk sociaal probleem te berde gebracht. De economische crisis en haar 
maatschappelijke gevolgen maken duidelijk dat ongelijkheid geen goede zaak is, niet alleen voor welbepaalde groepen, maar ook 
voor het ordentelijk functioneren van economie en samenleving. 

Gedurende voorbij decennia was dat even anders. Ongelijkheid werd toen als een goede zaak voor de economie en dus voor de 
samenleving aangeprezen. Ongelijkheid had vele voordelen werd men toen voorgehouden. Zelfs de Internationale 
Arbeidsorganisatie juichte in haar jaarverslag van 2007 nog de toename van de inkomensongelijkheid toe, wegens het belang 
ervan op het belonen van arbeidsinspanning, talent en innovatie, de drie motoren van economische groei en welvaartschepping. 
Toch wees de organisatie er toen al op dat te grote verschillen de sociale samenhang bedreigen, wat nadelig is voor de 
economische efficiëntie en de economische stabiliteit. Zo zullen de lage-inkomensgroepen zich slechter aan economische 
veranderingen kunnen aanpassen en de rijkere groepen kunnen financiële gunsten voor zichzelf  regelen via belastingvoordelen 
of  een voordelige herverdeling van publieke gelden. 

Mendoza: conflicten hebben voordelen voor wie de lakens uitdeelt, aan de ene of  de andere kant van de barrière. Een conflict creëert unanimiteit, wist 
verschillen uit, leidt van de echte problemen af  en geeft de leider de kans standvastigheid te tonen tegen een externe vijand. Zo compenseert hij zijn 
onvermogen om de problemen in eigen huis op te lossen. Wie aan de macht is, tot welke partij hij ook behoort, heeft er belang bij dat conflicten aan 
slepen. Een conflict is een bijzonder fenomeen, omdat de kern van het conflict nooit economisch, noch politiek, noch juridisch en noch emotioneel. De 
kern van het conflict is het conflict zelf.
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Ondertussen is de opinie over de positieve gevolgen van ongelijkheid omgeslagen in aandacht voor de stukmakende gevolgen 
van ongelijkheid. Ook de daarnet genoemde ILO publiceerde in 2015 een rapport waarin ze een aantal remedies aankaarten om  
de stijgende ongelijkheid te counteren. Zo moeten de nationale overheden de institutionele onderbouw van de arbeidsmarkt 
versterken, evenals de instrumenten die zorgen voor inkomstenverdeling. Ook streven naar volledige werkgelegenheid behoort 
tot dat pakket (Berg). Zelfs het Internationaal Monetair Fonds stelde een verband vast tussen de sterkte van de vakbonden en de 
mate van inkomensongelijkheid. In de geavanceerde economieën is de afname van de syndicalisatiegraad sterk verbonden met de 
toename van het inkomensaandeel van het hoogste deciel en dat ten nadele van de inkomen van werknemers uit de middelste en 
lage decielen, ook na controle op de traditionele determinanten van ongelijkheid zoals technologische vooruitgang, globalisering, 
politieke en sociale factoren, financiële deregulering en dalende marginale belastingvoeten. Zwakkere vakbonden kunnen immers 
minder druk uitoefenen op het beleid (Jaumotte en Buitron). 

Ondersteuning voor die bekommernis over de groeiende ongelijkheid komt uit wetenschappelijke, zowel economische als 
sociologische hoek (Wilkinson en Pickett). In landen met een hogere inkomensongelijkheid komen veel meer sociale problemen 
voor dan in landen waar het inkomen gelijker is verdeeld. Die sociale problemen omvatten een brede waaier gaande van obesitas 
over geestelijke gezondheidsproblemen en onderwijsprestaties naar levensverwachting en sociale mobiliteit. 

Grosso modo kan men drie perspectieven op gelijkheid onderscheiden (Vranken). Een eerste perspectief  identificeert gelijkheid 
met juridische gelijkheid. Voor wie de definitie hanteert, is het probleem opgelost wanneer iedereen dezelfde rechten heeft. Dan 
vertrekken alle mensen in een democratisch geordende samenleving sowieso gelijk en de achterstand die ze tijden hun leven 
oplopen, heeft te maken met de onvermijdelijke risico’s van het leven of  met hun eigen gedrag. In die optiek is er geen plaats 
voor een beleid ter bestrijding van ongelijkheid of  ter bevordering van gelijkheid. 

De tweede invalshoek stelt dat die gelijkheid er moet zijn als uitkomst, aan de meet als het ware, en dat de overheid er alles aan 
moet doen om die uitkomst te realiseren. Het vraagt een voortdurend sturend optreden van de overheid op alle terreinen van het 
leven: publiek en privé; economische en cultureel, gevraagd en ongevraagd. 

Het perspectief  van gelijke kansen is complexer en meer eigen aan de moderne samenleving. Ook hier is het eerste inzicht dat de 
mensen gelijke rechten hebben bij hun geboorte, maar dat daarmee geen gelijke middelen gepaard gaan. Het hangt niet alleen af  
van wie de ouders bij de geboorte konden uitnodigen, het heeft ook te maken met toegewezen kenmerken, dat zijn etiketten 
waarmee mensen vanaf  hun geboorte door het leven moet: gender, etnische herkomst en het sociale milieu waarin mensen zijn 
geboren en opgegroeid 

Het beleid ter bestrijding van ongelijkheid kan gericht zijn op doelgroepen of  structuren. Structuren verschijnen het duidelijkst 
als drempels van uiteenlopende aard, zich bevinden in alle rayons van de samenleving. Ze kunnen sociaal of  cultureel zijn. Ze 
kunnen ingebakken zijn in de economische ordening, te maken hebben met de relaties tussen mensen of  met de dominante 
waarden. Het gaat over de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, de gesloten poorten van de primaire arbeidsmarkt en 
woonmarkt, de vooroordelen van de omgeving die gaan van vervelende opmerkingen en pesterijen naar openlijke discriminatie 
en racisme, het ontstaan van glazen plafonds. 

Naast het debat over de (on)wenselijkheid van (meer of  minder) (on)gelijkheid, lopen de meningen ook uiteen over de impact 
van historische ontwikkelingen op de extreme ongelijkheid die uit het vroege kapitalisme en de industrialisatie kenmerkte. Hier 
zijn twee stellingen, die beiden in het huidige debat een nieuw leven ingeblazen kreeg. 

De optimistische stelling ging ervan uit dat er in de verdere economische ontwikkelingen krachten sluimerden die de ergste 
vormen van ongelijkheid zouden doen afnemen tot op een aanvaardbaar niveau. Daarmee zit ze op dezelfde golflengte als 
Durkheim, die ongelijk als zodanig aanvaarde, maar wel vond dat in een samenleving geen andere vormen van ongelijkheid horen 
te bestaan dan deze gebaseerd op de verschillende bijdrage van individuen aan het maatschappelijke geheel. Tot de geleidelijke 
afbouw van extreme vormen van ongelijkheid zou onder meer de complexere arbeidsdeling bijdragen. Daardoor zou herkomst 
als basis van ongelijkheid vervangen worden door prestatie en de ermee gepaarde gaande sociale stijgingskansen voor kinderen 
uit lagere sociale milieus zouden meteen ook de scherpste kanten van de klassenmaatschappij wegwerken. 

De andere stelling is wat voorzichtiger in haar analyse. Ze aanvaardt dan wel dat de economische en technologische 
ontwikkelingen zullen zorgen voor meer sociale mobiliteit en voor het vervagen van de scheidingslijnen tussen oude klassen, 
maar in plaats daarvan zullen nieuwe ongelijkheden ontstaan. Ze verwijzen naar het ontstaan van de stedelijke onderklasse, de 
achterstelling van etnische minderheden, de verarming van de middenklasse, het ontstaan van een precariaat (Standing). 
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Waarmee zijn sociologen bezig? Sociologen doen aan sociologie 
Zijn sociale feiten eerbiedwaardig? 
De samenleving is geen veld van onpersoonlijke krachten en evenmin een verzameling losse individuen. Mensen zijn met elkaar 
verbonden op manieren die zich ten dele aan de greep van elke van hun afzonderlijk onttrekken: ze vormen met elkaar een 
sociale werkelijkheid die geen van hen ooit heeft ontworpen. Durkheim heeft de sociale werkelijkheid op grond hiervan een 
eigensoortige werkelijkheid genoemd, die niet kan worden herleid tot de som van individuele eigenschappen, behoeften of  
neigingen. De bouwstenen van die werkelijkheid worden volgens hem gevormd door sociale feiten. 

De samenleving bestaat slechts ogenschijnlijk uit mensen die slechts ogenschijnlijk controle hebben over die samenleving die ze 
tot leven hebben gebracht. De eigenlijke hoofdspelers in een samenleving zijn de sociale feiten. Concreet zijn dat onder meer de 
sociale relaties tussen de mensen, maar ook strijd en competitie evenals instituties. Menselijk handelen ligt aan de basis van die 
sociale feiten, maar die sociale feiten hebben tegelijkertijd een vrij grote mate van zelfstandigheid en mensen houden het best 
rekening let hun sturende karakter. 

Lang voor deze generatie geboren werd, hebben generaties voorouders specifieke handelingen en denkwijze tot sociale feiten 
gemaakt die vandaag als vanzelfsprekend en dwingend overkomen. Ze hebben een bepaald samenlevingspatroon tot sociale orde 
gemaakt. Mensen nemen die meeste van dei gewoonten en gedragingen over, ze krijgen ze met paplepel ingelepeld en zo worden 
ze een stuk van onszelf. 

Een voorbeeld daarvan is de arbeidsethos. Dat is een vrij recent product van de calvinistische reformatie, een culturele 
ontwikkeling die vanuit Bijbelinterpretatie aanzette tot wereldse arbeid, teneinde het hiernamaals te verzekeren. Vandaag is dat 
arbeidsethos ontkoppeld van godsdienst, maar de waarde op zich staat nog centraal in de samenleving. Mede daardoor vormt 
werkloosheid voor velen een probleem. 

Of  neem een alledaagse situatie, zoals een treinkaartje kopen. Iemand staat in de rij voor het loket en heeft niet veel tijd. Plots 
komt iemand aanlopen en schuift als eerste aan. Ongetwijfeld zullen sommige wachtende de voordringer te lijf  willen gaan. 

 Toch is het zeer onwaarschijnlijk dat die impulsen worden opgevolgd. Waarschijnlijker is dat het tot verbaal agressief  maar 
aanvaardbaar gedrag komt, in het slechtste geval tot en duw- en trekpartij. Maar meestal gebeurt er helemaal niets; de 
gewelddadige impulsen worden in stilte onderdrukt, omdat dat sociaal zo hoort. 

Die regulering van de agressiviteit vormt een onderdeel van geciviliseerd samenleven. Regulering dient om de omgang in het 
dagelijkse leven te organiseren, maar heeft haar wortels buiten de wereld van de onmiddellijke ervaringen. Het dagelijkse leven 
wordt doorkruist door zulke regels, die het gedrag ten opzichte van elkaar regelen en tegelijk dat gedrag in verband brengen met 
ruimere raamwerken en zingeving. Het gaat daarbij om de regels van de etiquette, van de morele orde en van de wet. 

Die regels voor goed gedrag golden aanvankelijk alleen voor de elite. Duitse socioloog Elias beschrijft het civilisatieproces: hoe 
goede manieren geleidelijk aan hun weg vonden naar alle lagen van de bevolking. Natuurlijke behoeften en ook beschaafd 
taalgebruik en beschaafde tafelmanieren werden gemeengoed. Maar volgens Elias is er meer aan de hand. Vandaag wordt 
iedereen gevraagd om die vorming zelf  ter hand te nemen. Waar vroeger ons gedrag werd gereguleerd door externe dwang is het 

Wanneer ik aangegane verplichten nakom, vervul ik plichten die, buiten mij en mijn handelen om, zijn vastgelegd in het recht in de zeden. Zelfs al 
stemmen deze plichten overeen met mijn eigen gevoelens en al ervaar ik inwendig hun werkelijkheid aan, deze (werkelijkheid) blijft objectief; ik heb 
immers deze plichten niet gemaakt: ik heb ze ontvangen door de opvoeding. Ziedaar dus gedrags-, denk- en handelwijzen die de merkwaardige 
eigenschap vertonen dat ze bestaan buiten het individu; ze zijn ook begiftigd met een gebiedende en dwingende macht, krachtens welke ze zich aan 
het individu opleggen, of  dit het wil of  niet. Wanneer ik er mij vrijwillig aan conformeer, doet deze dwang zich ongetwijfeld niet of  slechts in geringe 
mate gevoelen: ze is dan immers onnodig. Daarom is ze nochtans niet minder eigen aan deze feiten: het bewijs hiervan is dat ze zich doet gevoelen 
zodra ik probeer om me ertegen te verzetten. We worden dus geconfronteerd met een soort feiten die heel bijzondere kenmerken vertonen: deze feiten 
bestaan uit wijzen van handelen, denken en voelen die extern zijn aan het individu en begiftigd zijn met een dwingende macht waarmee ze zich 
opleggen aan het individu. Bijgevolg kunnen ze niet op één noemer worden gebracht met de organische feiten, omdat ze bestaan uit voorstellingen en 
handelingen; evenmin met psychische verschijnselen omdat deze enkel bestaan in en door het individuele bewustzijn. Ze vormen derhalve een nieuw 
soort feiten die als sociaal moeten gekwalificeerd en waarvoor die kwalificatie moet worden gereserveerd. Want aangezien ze niet het individu als 
ondergrond hebben, is het duidelijk dat ze geen andere voedingsbodem kunnen hebben dan de maatschappij: hetzij de politieke maatschappij in haar 
geheel, hetzij een van de deelgroepen in deze maatschappij. Anderzijds past deze kwalificatie enkel bij deze verschijnselen, want het woord sociaal 
heeft slechts een duidelijk bepaalde betekenis als het de unieke aanduiding is van verschijnselen die in geen enkele van de reeds gevormde en opgesomde 
categorieën van feiten vallen. Ze vormen derhalve het eigen domein van de sociologie.

 22



maatschappelijke verkeer nu veel afhankelijker geworden van de discipline van het individu. Iedereen heeft de regels voor goed 
gedrag geïnternaliseerd en zorgt zelf  voor hun naleving. Elias noemt dat de overgang van Fremdzwang naar Selbtszwang. 

Sinds Elias dat schreef  is de samenleving nog minder autoritair geworden. Een vrije samenleving vraagt veel meer zelfbeheersing 
van haar leden en de vraag is vandaag of  mensen wel in staat zijn tot een dergelijke zelfdwang. Critici stellen dat de mensheid in 
een cultuur leven van zelfgenoegzame individuen, die voortdurend uit zijn op eigenbelang en van wie beschaafd publiek gedrag 
moet worden afgedwongen door Gemeentelijk Administratieve Sancties. 

De maatschappelijke standaard waaraan het individu aanvankelijk door dwang van anderen wordt aangepast, wordt ten slotte in het individu 
zonder veel wrijvingen geproduceerd door middel van zelfdwang.
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De ene bril is de andere niet: van dagelijkse naar wetenschappelijke 
waarneming 
Waar staan paradigma’s voor? 
De verbondenheid van wetenschap en wetenschapper met de maatschappelijke context komt tot uitdrukking in 
wetenschappelijke paradigma’s. Een paradigma, in sociologische termen een theoretisch raamwerk, is een model voor een 
wetenschapsbeoefening en bestaat uit een specifieke combinatie van uitgangspunten van waaruit naar de (sociale) werkelijkheid 
wordt gekeken: uitgekristalliseerde theorieopvattingen en voorschriften van methodologische en onderzoekstechnische aard. Het 
paradigma bepaalt wat wordt bestudeerd, volgens welke regels de antwoorden moeten geïnterpreteerd.  

De term paradigma is in de mode gekomen met Kuhn. Hij bestrijdt dat de ontwikkeling van de wetenschap een proces van 
voortdurende cumulatie van kennis is. Dat is enkel zo in periodes wanneer een bepaald paradigma door de wetenschappelijke 
gemeenschap wordt aanvaard. In andere tijden gaat de aandacht vooral naar de strijd tussen uiteenlopende wetenschappelijke 
referentiekaders. In de natuurwetenschappen haalt, na verloop van tijd, een van die paradigma’s de bovenhand. In de sociale 
wetenschappen kent men een situatie van paradigmatisch pluralisme, een aanhoudende verscheidenheid van paradigma’s. in de 
economie vechten (neo)klassieken en (neo)keynesianen nog altijd om hun gelijk, in de sociologie vinden conflictsociologen, 
structuurfunctionalisten, ruiltheoretici en symbolisch interactionisten dat zij de beste benadering van de sociologische 
werkelijkheid in petto hebben. 

Wanneer er een fundamentele nieuwe benadering aantreedt, dan gebeurt dikwijls een sprong vooruit in die wetenschape. Het is 
alsof  wetenschapslui plots dingen zien die hun tevoren ontgingen. Dat is ook zo in de mens- en maatschappijwetenschappen. In 
de economie wordt Keynes terug binnengehaald, nu de verklaringen van de neoklassieke economen voor de crisis en hun 
remedies om ze te bestrijden, niet erg doelmatig blijken te zijn. Keynes stelde vast dat een crisis niet bestrijdt wordt door 
besparingen. Daardoor komt men in neerwaartse spiraal terecht. Er wordt steeds minder geconsumeerd en door deze aantasting 
van de totale maatschappelijke vraag, moeten de bedrijven hun activiteiten terugschroeven, wat tot afleidingen leidt: tot een 
verdere stijging van de werkeloosheid en tot nog minder koopkracht bij de bevolking. Enkel door de economie weer aan te 
zwengelen, kan men uit die fatale neerwaartse beweging geraken en dat gebeurt door investeringen vanwege de overheid en door 
het afleiden van spaargelden naar de dynamische sectoren van de economie. 

Actoren en structuren 
Actor versus structuur is gebaseerd op het inzicht dat het maatschappelijk gebeuren afspeelt op verschillende aggregatieniveaus. 
In de economie is dat onderscheid geïnstitutionaliseerd: micro-economie en macro-economie zijn aparte deeldisciplines van de 
economische wetenschap en eenzelfde economisch fenomeen krijgt een verschillende betekenis als het op het ene dan wel het 
andere niveau wordt geanalyseerd. 

Ook sociologen onderkennen een micro- en een macroniveau in hun analyse. Het microniveau is dat van interacties en relaties 
tussen de actoren, binnen het gezin of  een vriendengroep. Het is de wereld van onmiddellijke, dagelijkse ervaringen en van face-
to-face relaties. Het macroniveau is dat van het globale maatschappelijke systeem, of  wat dat nu laat-kapitalistisch, 
postindustrieel of  postmodern is, of  de verzorgingsstaat. De wereld is opgebouwd uit grotere structuren, ze raakt aan relaties die 
voor het overgrote deel abstract, anoniem en ver verwijderd zijn. Beide niveaus zijn essentieel en elk niveau is afhankelijk van het 
andere.  

Tussenin bevindt zich een derde niveau, misschien wel het niveau dat bij uitstek van de sociologische analyse: het mesoniveau. 
Op dat vlak bevinden zich onder meer allerhande organisaties zoals ondernemingen, ziekenhuizen en universiteiten, etnische en 
lokale gemeenschappen, allerlei verenigingen die samen het maatschappelijk middenveld of  de civil society vormen. De 
scheidingslijn die voor de sociologie de belangrijkste gevolgen heeft, loopt tussen micro- en mesoniveau. Op het microniveau 
staat het sociaal handelen van de actoren centraal, terwijl zowel op het meso- als op het macroniveau de min of  meer gestolde, 
geïnstitutionaliseerde resultaten van hun handelen ter sprake komen.  

De actorbenadering gaat uit van de individuele, reflexief  handelende actoren. Met de term actor wilde men afstand nemen van in 
1980 heersende benadering. Het ging om een hyper-gesocialiseerde kijk op het individu, waarbij het als het ware werd herleid tot 
een vertegenwoordiger van sociale categorieën en werd opgesloten in vastliggende gedragspatronen. Het actorperspectief  bracht 
de relatieve autonomie van het individu, zijn keuzes en beslissingen, voor het voetlicht en trachtte van daaruit stemgedrag, 
consumptiegedrag of  schoolloopbanen te verklaren, binnen een specifieke sociale context. 
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Binnen de actorbenadering worden uiteenlopende klemtonen aangetroffen. De actor kan worden gezien als een rationeel wezen, 
dat kosten en baten afweegt alvorens te handelen, als een strategisch handelend wezen dat zich bewust is van de beperkte 
rationaliteit, of  als een onzeker wezen dat op zoek is naar zichzelf  en in die zoektocht heen en weer wordt geslingerd tussen een 
veelvoud aan motiveringen. Het sociale wordt opgevat als de voortdurende verknoping en ook ontknoping van individuele 
handelingen. Weber wordt als de eerste actorgerichte socioloog gezien: zijn sociologische benadering was gebaseerd op het sociaal 
handelen en op de verwante concepten zin en zinvolle betrokkenheid.  

De andere pool is die van de structuren en neemt maatschappelijke gehelen als de meest relevante analysekaders. Hier wordt het 
sociale gezien als een zelfstandige entiteit, de van buitenaf  en op een onontkoombare wijze vormgeeft aan het individuele 
handelen, motieven en verwachtingen. Het sociale is iets objectiefs en dwingends en bestaat uit sociale feiten. Net als bij een taal 
subjectieve bedoelingen niet volstaan om zich verstaanbaar te maken, moet men zich ook in de samenleving inpassen in de 
regels van de maatschappelijke woordenschat en grammatica. 

Individueel determinisme  
Bij het individueel determinisme bestaat voor sommigen de maatschappij eigenlijk niet. De maatschappij is geen objectieve 
realiteit, maar het resultaat van het doen en handelen van individuen. Er zijn dus geen supra-individuele structuren die een 
invloed uitoefenen los van de handelende persoon zelf. Bij de verklaring van sociale verschijnselen wordt dan de nadruk gelegd 
op het handelende individu en de betekenis die het individu aan zijn handelen geeft. Mensen definiëren samen de werkelijkheid. 
Volgens sommigen gebeurt dat vanuit betekenissen in hun sociaalhistorische context (= sociale ruil). Anderen kijken naar 
betekenis vanuit het eigen zingevingskader, dus op het sociaalpsychologische niveau (= symbolisch interactionisme). 

→ Handelingsmodel: individuen zijn volledig vrij in hun gedragskeuze 

→ Actormodel: individuen zijn aparte entiteiten en staan volledig los van elkaar 

→ Structuurmodel: er bestaan geen supra-individuele structuren die het denken, voelen en handelen van individuen 
beperken of  sturen 

Consensus en conflict 
Deze as heeft te maken met een andere centrale discussie in de sociologie: Individuen worden gezien als homo lupus: ze zijn 
wolven en er is sociale orde nodig om samenleven mogelijk te maken. De consensusbenadering vindt dat het sociaal gebeuren 
vooral gericht op evenwicht, stabiliteit en consensus. Het conflictperspectief  daarentegen ziet de samenleving als een arena, waar 
groepen en individuen voortdurend strijd leveren om de beschikbare middelen. Hun belangen zijn dikwijls uiteenlopend en 
soms zelfs tegenstrijdig. Niet altijd komt het tot zichtbare uitingen van die strijd, maar altijd aanwezig zijn de pogingen van de 
ene groep om de andere te overheersen. De benaming conflictperspectief  dekt zodoende een brede waaier van actuele of  
potentiële, manifeste of  latente maatschappelijke conflicten.  5

Structureel determinisme 
Voor het structureel determinisme vormen sociale feiten een objectieve, eigensoortige werkelijkheid buiten het individu. Het is 
een realiteit sui generis. Die werkelijkheid is meer dan de optelsom van individuele eigenschappen, behoeften of  neigingen. 
Sociale feiten zijn dwingend in het sociaal verkeer: ze sturen het doen, voelen en handelen, of  het individu dat nu wil of  niet. 
Sociale feiten verschillen van psychische verschijnselen, omdat deze laatste enkel bestaan in en door het individuele bewustzijn. 
Sociale feiten zijn met elkaar verbonden en vormen samen structuren. Meer specifiek gaat het om sociale relaties tussen mensen, 
instituties en spelregels allerhande.  

→ Handelingsmodel: het gedrag van individuen wordt volledig bepaald door de spelregels van de maatschappelijke 
structuren waarvan ze lid zijn 

→ Actormodel: individuen zijn geen aparte entiteiten, maar vormen deel van een groter geheel 

→ Structuurmodel: er zijn supra-individuele structuren met een dwingend karakter die het gedrag van individuen beperken 
of  sturen 

Hoe bepalen sociale feiten/maatschappelijke structuren het gedrag van individuen (en andere actoren)? 

→ Via dwang: het individu stelt verwacht gedrag om sancties te vermijden 

→ Via ruil: het individu stelt verwacht gedrag omdat het voordeliger uitkomt 

→ Via normen: het individu stelt verwacht gedrag omdat hij de norm waardeert 

 Zie pagina 145
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Vier kwadranten 
Wanneer beide dichotomieën gecombineerd worden, krijgt men vier kwadranten. Binnen elk kwadrant kan een aantal verwante 
sociologische paradigma’s worden gesitueerd.  

Symbolisch interactionisme: individuele personen die interacteren in een omgeving waar deze mensen symbolen, verwachtingen 
delen met anderen, en krijgen symbolen van hogere orde structuren, individuen zijn omringd door druk en oefenen druk uit op 
elkaar (Marx). 

Structureel functionalisme: denkt over de maatschappij met verschillende orgaan die allemaal verschillende functies hebben, 
kijken naar organen die kijken naar gezondheid (instituties) en stabiliteit, de organen werken samen als een sociale structuur 
(Durkheim). 

Sociale ruil: mensen definiëren samen de werkelijkheid en dat gebeurt vanuit betekenissen in hun sociaalhistorische context 

Zoeken naar verzoening 
De samenleving is geen veld van onpersoonlijke maatschappelijke krachten en evenmin een verzameling losse individuen. 
Vrijheid is er pas wanneer er spelregels zijn. Spelregels zorgen ervoor dat acties en reacties voorspelbaar worden. Hierdoor 
krijgen individuen de vrijheid om te beslissen of  ze de spelregels wel of  niet gaan volgen. Vanuit die beslissing gaan ze, via hun 
sociale interacties, de spelregels reproduceren of  veranderen. De gereproduceerde of  veranderde spelregels beïnvloeden op hun 
beurt het gedrag van individuen. Dit noemen we interdisciplinair werken. 

STRUCTUREN

CONFLICT
(neo)Marxisme Structureel functionalisme

CONSENSUS
Sociale ruil Symbolisch interactionisme 

ACTOREN
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Deel 2: Blokken, apart en gestapeld 

Blokken uit de sociologische blokkendoos 
Sociaal handelen 
Samenleven betekent ontmoeten, de aard en de vorm van dat ontmoeten kunnen erg verschillen. Ontmoetingen kunnen gewild 
of  ongewild, oppervlakkig of  intensief, eenmalig of  herhaald, verbaal of  non-verbaal en direct of  indirect zijn. Toch is er iets 
gemeenschappelijk aan ontmoetingen: men zal op elkaar reageren, ook al beperkt die reactie zich tot een enkele blik of  tot 
welbewust negeren. Zelfs bij sporadische en oppervlakkige ontmoetingen houdt men, bewust of  onbewust, rekening met elkaar 
en stemt men het handelen op elkaar af. 

Het sociaal feit dat men samen met anderen (moeten) leven, zorgt ervoor dat handelen zinvol betrokken is op dat van anderen. 
Dit noemt Weber sociaal handelen.  

Sociaal handelen is handelen dat rechtstreeks of  onrechtstreeks wordt beïnvloedt door het handelen van anderen, met andere 
woorden gaat het over gedrag waarbij men rekening houdt met anderen en hun gedrag daarop afstemmen, het gaat om handelen 
dat zinvol betrokken is op dat van anderen. 

Ook niet-handelen kan sociaal handelen zijn: wanneer iemand een uitgestoken hand bijvoorbeeld negeert, is de zinvolle 
betrokkenheid op het handelen van anderen minstens even duidelijk en vergaand als wanneer dat wel zou gebeuren. Met andere 
woorden is het elkaar niet (willen, kunnen) ontmoeten even cruciaal voor het sociaal handelen van mensen als elkaar (al dan niet 
vreedzaam) te ontmoeten. Tegelijk is ontmoeten heel vaak een zaak van moeten, het betekent dat men een persoonlijke ruimte 
creëert voor bewust handelen, dat niet wordt gestuurd door anderen of  door maatschappelijke conventies. Sociaal handelen 
vinddt plaats tussen actoren (individuen/sociale eenheden). 

Sociaal handelen kan gericht zijn op voorbij, tegenwoordig of  toekomstig handelen. Vaak is het een voorbereiding op komende 
ontmoetingen. Dat bijvoorbeeld geld vandaag als courant betaalmiddel aanvaard wordt, wijst op vertrouwen dat dit in de 
toekomst zo zal blijven. In tijden van hyperinflatie of  in een oorlogssituatie valt deze zekerheid weg en zal de waarde van geld 
stijgen of  bloeit de ruilhandel.  

Voor Weber valt niet alle handelen in de publieke ruimte onder het sociologische begrip ‘sociaal handelen’. Hij gaat ervan uit dat 
handelen gericht is op objecten, geen sociaal handelen is, ook wanneer dat sociaal is aangeleerd. Innerlijk gericht handelen is 
voor hem evenmin sociaal handelen. Zelfs gelijktijdig handelen kan voor Weber buiten de definitie van sociaal handelen vallen, 
ook wanneer dat gelijktijdige handelen het effect van maatschappelijke conventies is.  

Toch wilt men een ruimere definitie van sociaal handelen hanteren, waarbij een aantal vormen die Weber uitsluit toch onder 
sociaal handelen terechtkomen. De overweging daarbij is dat heel wat voorwerpen, die op het eerste gezicht louter materieel zijn, 
toch een sociale lading bezitten. Neem het voorbeeld van (al dan niet) botsende fietsers: dat ze (bijna) botsen, kan komen 
doordat ze andere opvattingen hebben over hoe men zich als fietser hoort te gedragen of  doordat ze in een andere context 
terechtkomen. Vroeger werd het oversteken van de straat wanneer het voetgangerslicht op groen springt gezien als niet-sociaal 
handelen, omdat men dat doet als een reactie op het verspringen van de verkeerslichten, terwijl het wel werd gezien als sociaal 
handelen wanneer men de straat oversteekt omdat anderen dit ook doen. Dit is niet terecht: verkeerslichten zijn meer dan louter 
materiële voorwerpen. Ze zijn geladen met een sociale betekenis, en wat ‘groen’ en ‘rood’ betekent, is tijdens de opvoeding 
meegegeven aan mensen. Oversteken bij groen licht betekent dat men zichzelf  schikt naar die gedragsnormen: men bevestigt ze 
en versterkt de norm.  

Latour heeft over het belang van deze artefacten geschreven. Hij daagt de conventional wisdom uit die stelt dat en welontworpen 
technologie als enige functie heeft om de gebruiker te dienen. Technologische artefacten worden gezien als plooibare en 
onderworpen slaven. Toch bestaat het gevaar dat die verhouding tussen gebruiker en artefact ondersteboven kan worden 
gekeerd en dat men te gelegener tijd ertoe veroordeeld is om doelstellingen over te nemen die besloten liggen in en opgedrongen 
door een alomtegenwoordige technologische omgeving.  

Met deze overweging komt Weber op een hellend vlak wanneer hij stelt dat de scheidingslijn tussen wat sociaal handelen is en wat 
niet, ook binnen specifieke vormen van het handelen loopt. Hij onderscheidt 4 grondcategorieën van sociaal handelen:  

→ Affectief  sociaal handelen, ook emotioneel sociaal handelen genoemd, is handelen dat niet doelgericht is en evenmin 
refereert aan een waarde. Het is meestal enkel de uitdrukking van een toestand die als instinctief, zintuigelijk, emotioneel 

Sociaal handelen is handelen dat gerelateerd is aan het gedrag van anderen volgens de interpretatie van de handelaar.
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of  passioneel wordt beschreven. Toch is ook emotioneel handelen aan maatschappelijke regulering onderhevig en zullen 
die regels verschillen naargelang de tijd en de cultuur en verder ook naargelang van specifieke omstandigheden.  

Emoties kunnen zo op een sociaal aanvaardbare manier tot uitdrukking worden gebracht. Er wordt wel beweerd dat die 
sociale regulering van emotioneel handelen vandaag aan erosie onderhevig is.  

→ Traditioneel sociaal handelen betreft quasi-automatisch handelen, het onbewuste volgen van diep ingewortelde 
gewoonten. Traditioneel sociaal handelen staat dichtbij en gaat vaak over de grens van wat zinvol handelen is. 
Beleefdheidsregels en etiquette vormen hiervan een illustratie. 

→ Waarde rationeel sociaal handelen is geïnspireerd door de overtuiging dat handelen een intrinsieke betekenis bezit. Men 
handelt waarde-rationeel omwille van het waardevolle van het handelen zelf, onafhankelijk van het resultaat. 

→ Doel rationeel sociaal handelen is gericht op het systematisch verwezenlijken van weloverwogen doelstellingen. Het is doel 
rationeel omdat niet enkel verschillende mogelijke doelstellingen tegenover elkaar worden afgewogen, maar tegelijkertijd, 
eens een doelstelling gekozen, de middelen alsook eventuele neveneffecten in functie van de gekozen doelstelling tegen 
het licht worden gehouden. Het verwachte gedrag van anderen wordt daarbij als voorwaarde of  middel gehanteerd om die 
doelstelling te bereiken.  

Op veel huidig economisch handelen wordt het etiket ‘doel rationeel sociaal handelen’ niet noodzakelijk erop gekleefd. Dit is 
enkel zo wanneer er rekening gehouden wordt met de voorwaarde die Weber meegaf: dat met mogelijke neveneffecten rekening 
gehouden wordt. Produceren in een context van duurzaamheid zou daaraan wel tegemoetkomen. Maar in plaats daarvan 
verhuizen (sommige) ondernemingen hun activiteiten naar lageloonlanden en/of  gaan ze  over tot grootschalige afdankingen of  
outsourcing. Ze produceren daardoor niet alleen werkloosheid, maar hollen ook het maatschappelijk weefsel uit. Of  ze zich 
bekommeren of  niet om de milieueffecten van hun activiteiten of  de impact op gezondheid en leven van werknemers. Dan gaat 
het nog niet eens over het optreden van bankiers dat aan de basis ligt van een van de grootste naoorlogse crisis. 

De omkering van middel en doel kan in 2 richtingen gebeuren. Zo kan het middel tot doel worden en verdwijnt de 
oorspronkelijke doelstelling naar de achtergrond. Meestal gebeurt het omgekeerde en dan gaat de waarde van het sociaal 
handelen geleidelijk verloren in het dwingende van het doel. 

Interactie en communicatie 
Sociaal handelen is een complex gebeuren. Uit die complexiteit kunnen er 2 dimensies gehaald worden die soms met elkaar 
gepaard gaan en dan waar niet: interactie en communicatie. Interactie betreft het waarneembare handelen. Communicatie slaat 
op de betekenis die men aan het handelen toekent, maar ze zal dikwijls ook zelfstandig bestaan.  

Simmel ging er van uit dat het mogelijk was om relatief  stabiele vormen van interactie en communicatie aan te wijzen. Het betreft 
een aantal patroonmatige bouwstenen, zoals wedijver, conflict en samenwerking, die aan de basis liggen van alle sociale 
fenomenen, hoe divers die ook zijn.  

Interactie 
Interactie heeft betrekking op waarneembare handelingen. Essentiële karakteristieken zijn onder meer wisselwerking, anticipatie 
en gemeenschappelijke interpretatie of  zingeving. Het interactiebegrip wordt vooral gebruikt om het tussenmenselijke verkeer in 
kleinere groepen aan te duiden, iets wat door een sociometrische studie in kaart kan worden gebracht in een sociogram.  Een 
sociogram is de grafische voorstelling van de sociale banden die iemand heeft.  Die methode werd ontwikkeld door Moreno om 
de keuzes en voorkeuren die er binnen een groep bestaan te analyseren, en vormde de eerste vorm van sociologiebeoefening in 
Nederland. Sociogrammen kunnen worden getekend op basis van diverse criteria: sociale relaties, communicatielijnen, kanalen 
van invloed. Via sociogrammen en de eraan gekoppelde sociometrie kan worden nagegaan hoe vaak een welbepaalde interactie 
plaatsvindt, wie het initiatief  neemt, of  het om een samenwerking dan wel om tegenwerking gaat. Die sociogrammen zijn 
voorlopers van de sociale netwerken.  

Allerlei mechanismen ordenen de interactie. Goffman noemt onder meer ‘beleefde inattentie’ het onderscheid tussen front stage 
en back stage, het afbakenen van persoonlijke ruimte, ongerichte interacties en het tussen haakjes plaatsen. Dat mensen die 
elkaar ongewild ontmoeten, niet opdringerig doen, elkaar niet verdenken van kwade bedoelingen, tolerant zijn, heet beleefde 
inattentie. Die sociale regel wordt duidelijk wanneer deze wordt overtreden. 

Mensen gedragen zich verschillend op de front stage en op de back stage. In de coulissen/back stage is de sociale beheersing 
minder en is minder formeel gedrag vereist, kan aan gevoelens de vrije loop worden gelaten of  kan men zich voorbereiden op 
performance in het publieke leven. Over de fysieke afstand die tijdens de interactie moet worden bewaard, bestaan door de band 
gewoonten die vaak cultureel gedifferentieerd zijn. Op de publieke scène wordt in vele gevallen een grotere afstand in acht 
genomen. Persoonlijke ruimte is soms een verboden gebied. Die ruimte woedt meestal afgebakend door een streep op de grond.  
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Hall onderscheid 4 zones: intieme afstand (30cm) voor interacties tussen geliefden of  tussen ouders en kinderen, de persoonlijk 
afstand (30cm tot 1m) voor vrienden en goede bekenden, de sociale afstand (1-4m) voor meer formele interacties en de publieke 
afstand (meer dan 4m) voor contacten met een groot publiek. Wanneer de andere de afstand doorbreekt, deinzen mensen vaak 
terug.  

Ongerichte interacties vinden plaats wanneer mensen ergens samen zijn, wanneer men bewust is van elkaars aanwezigheid, maar 
niet tot directe interactie overgaan. Wel maken mensen op non-verbale manieren de wensen duidelijk en communiceren zo met 
de andere aanwezigen. Gerichte interactie is er wanneer interactiepartners zich uitdrukkelijk tot elkaar richten. De sociale realiteit 
bestaat vaak uit een aaneenschakeling van gerichte en ongerichte interacties. Interacties worden ook voortdurend tussen haakjes 
geplaatst. Haakjes markeren het begin en het einde van de interactie.  

Kenmerken aan de hand waarvan interacties geclassificeerd kunnen worden, zijn de frequentie, de regelmaat, de uitgebreidheid, 
de mate van samenwerking, de richting en de directheid (Van Doorn en Lammers). De frequentie van de interactie betreft het 
aantal interacties die per tijdseenheid plaatsgrijpen. Frequentie is een eerste aanduiding van het belang van de interactie voor de 
betrokkenen. Regelmaat van de interactie is niet hetzelfde als frequentie. Frequente interactie kan onregelmatig plaatsvinden. De 
uitgebreidheid van interactie slaat op het aantal situaties waarbij interactiepartners elkaar ontmoeten. Hoe uitgebreider, hoe 
belangrijker de interactie. De coördinatie van interactie betreft de mate waarin de interactie van de betrokkenen goed op elkaar is 
afgestemd. De richting van de interactie heeft betrekking op wie het initiatief  neemt. Eenzijdigheid in de interactie is dikwijls een 
uitdrukking van een sociale hiërarchie tussen de deelnemers. De directheid van de interactie verwijst al naar het 
communicatieaspect van de interactie. De meeste directe interactie is die waarin interactie en communicatie samenvallen, waarbij 
de deelnemers met elkaar communiceren door onmiddellijke waarneming van elkaars gedrag. de meest indirecte vorm betreft 
situaties waarin interactie en communicatie totaal gescheiden zijn.  

Communicatie: verbaal en niet-verbaal 
Communicatie omvat het overdragen van gedachten, gevoelens, wensen en strevingen, zodat anderen worden geïnformeerd over 
wat een persoon denkt, voelt of  wenst. Het is, eenvoudig gesteld, een boodschap die van A (de zender) naar B (de ontvanger) 
gaat. Communicatie en interactie zijn eng verbonden, maar niet identiek. Meestal brengt communicatie interactie met zich, 
onmiddellijk of  uitgesteld, en gaat interactie gepaard met een of  andere vorm van communicatie, maar dat is niet noodzakelijk 
zo. De relatie tussen communicatie en interactie is verschillend.  

Communicatie is in meer dan 1 opzicht een complex fenomeen. Zo kunnen deelnemers aan de gehanteerde symbolen of  codes 
een verschillende betekenis hechten, wat tot pseudocommunicatie kan leiden. Dat gevaar is des te groter bij non-verbale 
communicatie. Wat ook tot de complexiteit van communicatie bijdraagt, is dat niet alle spreken ook meedelen is.  

Zijderveld wijst erop dat men via gemeenplaatsen op een efficiënte wijze in het alledaagse verkeer kunnen communiceren. Volgens 
hem zou het dagelijkse leven volstrekt onmogelijk worden als men over iedere zin en daad moet nadenken. Gemeenplaatsen zijn 
onmisbaar om dat te vermijden: ze maken het mogelijk om met anderen om te gaan zonder voortdurend reflexief  de houdingen 
van anderen te internaliseren en zowel mentaal als emotioneel de verdere gang van zaken in de interactie te anticiperen. Juist 
door middel van clichés kan men met anderen omgaan zonder dat men zich ermee moet identificeren. Daarom zijn clichés voor 
het maatschappelijke leven onmisbaar: ze vormen een wezenlijke bijdrage tot de routinestructuren van het dagelijkse sociale 
leven. 

Communicatie kan ook niet-verbale vormen aannemen. Non-verbale communicatie betreft de uitwisseling van informatie en 
betekenis door gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshouding. Het kan gaan om het herhalen van wat verbaal meegedeeld 
is, het vervangen van de verbale communicatie, het tegenspreken van de verbale communicatie, het gevoelsmatig ondersteunen 
van het gesproken woord, het informeren over de onderlinge relatie, het beklemtonen van de verbale communicatie, het 
structureren en reguleren van verbale communicatie. Niet-verbale communicatie is de sterkste vorm van communicatie en wordt 
gebruikt in Vlaanderen en Japan om lastige situaties te beperken.  

Het lijkt alsof  de gezichtsuitdrukkingen voor de 6 belangrijkste emoties (geluk, verdriet, woede, walging, angst, verrassing) 
gemeenschappelijk zijn voor alle culturen. Maar de manier waarop emoties worden uitgedrukt, is aan culturele/regionale/
generationele verschillen onderhevig. Die verschillen zijn nog groter wanneer het om gebaren of  lichaamshoudingen gaat. 

Culturele verschillen in communicatie 
Sommige bazen groeten werknemers en medewerkers met open armen, letterlijk. Corporate hugging bevordert teamwork en 
betere bedrijfsresultaten, maar niet iedereen vindt het leuk om geknuffeld te worden en er kunnen problemen optreden met HR. 
Tijdens werkplek intimidatie training, neemt Goldstein managers mee door zijn taxonomie van knuffelen. De eerste is de HR 
knuffel, een eenarmige zijwaartse omhelzing, het is de knuffel voor HR-professionals, om niemand te beledigen. Ten tweede is 
er ook de FFBB, de volledig frontale maar korte knuffel. Het lijkt en voelt als een gewone knuffel, maar wanneer deze langer dan 
een seconde duurt, is het vreemd. Nummer 3 is de Top Gun, genoemd naar een scène in de gelijknamige film. Het bestaat uit 1 
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arm met de hand in een vuist. De vierde is de middenschool dans. Deze lijkt ook op een normale knuffel, maar tijdens de 
uitvoering ervan, moet er zoveel mogelijk plaats tussen beide actoren zijn. Een gewone high five kan ook. 

Verder is het geweten dat sommige handgebaren andere betekenissen hebben in verschillende delen van de wereld. Het 
handgebaar in Groot-Brittannië voor oké, wordt in Brazilië en andere plekken gezien als obsceen en in nog andere plekken, 
zoals Japan, betekent het geld.  

Het handgebaar dat Italianen gebruiken om hun punt te benadrukken, terwijl het in Jordanië ‘wacht even’ betekent. Bepaalde 
zaken hebben handgebaren. Bijvoorbeeld bij de landen waar het drinken van alcohol populair is, is er een gebaar voor drinken of  
dronken worden, toch zijn dit in de VS, in Frankrijk en in Rusland verschillende gebaren. Sommige landen heb meer of  minder 
unieke handgebaren. In Rusland, bijvoorbeeld, zeg je ‘je maakt dingen te ingewikkeld’ door je oor te krabben met je arm achter 
je hoofd. De meest voorkomende en waarschijnlijk ook oudste gebaren, zijn het knikken voor ‘ja’ en het schudden bij ‘neen’, 
maar zelfs deze zijn niet universeel. Bulgaren zijn bekend voor het schudden van hun hoofd voor ‘ja’ en knikken voor ‘neen’. En 
in Zuid-Azië hebben ze een derde optie: het kantelen van het hoofd. Het kan het geven van toestemming betekenen, aangeven 
dat men naar de persoon die spreekt luistert of  onzekerheid.  

Hoog context versus laag context communicatie 
Laag context communiceren betekent dat alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen, is opgenomen in het 
bericht zelf. Bij hoog context communiceren ligt veruit de meeste informatie van een bericht vervat in de context. In hoog-
context culturen zijn de woorden die uitgesproken worden ondergeschikt aan de boodschappen die niet uitgesproken worden 
maar wel gestuurd worden. 

Amerikanen zijn erg expliciet: ze willen 100 dingen zeggen, maar verwoorden 150 dingen. Japanners, daarentegen, zijn impliciet, 
ze willen 100 dingen zeggen, maar verwoorden er slechts 70 en gebruiken soms niet-verbalen hints  om hun punt over te 
brengen. Culturen kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen die afhangen van het soort van communicatie: hoog-context 
culturen en laag context-culturen. Hoge-context culturen zoals Oost-Azië, Latijns-Amerika, zuidelijk Middelands-Zeegebied en 
Arabische landen, delen gemeenschappelijke waarden en veronderstellingen, wanneer ze communiceren is het niet nodig om 
alles expliciet te zeggen doordat de niet-verbale hints vaak communiceren wat er niet gezegd is en stilte kan een goede betekenis 
hebben. Het parallel daarvan zijn laag-context culturen, deze cultuur is terug te vinden in Amerika, Canada en West-Europa. De 
actoren prefereren duidelijk beschrijvingen, eenduidige communicatie en zijn zeer specifiek. Ze vertrouwen niet in en zijn niet 
afhankelijk van zakelijke communicatie en zijn meer afhankelijk van het gesproken of  geschreven woord. Hoe kan deze 
communicatiekloof   overbrugd worden? De kloof  gaat meer over de taal van gedrag dan de taal zelf  en het kan overbrugd 
worden door het focussen op de kern die nodig is om vennootschap in iedere vorm te openen en elk niveau van relaties. Als 
men de historie en het karakter kent van met wie ze communiceren, beïnvloedt wat ze communiceren en hoe. Een hechte relatie 
ondersteunt een hoog-context cultuur natuurlijke, impliciete voorkeurscommunicatie. Het is dus een innovatie om tijd en 
aandacht te steken tijdens het bouwen van een relatie wanneer men werkt met hoog-context culturen. Hiervan bewust, kunnen 
laag-context worden gezien als te snel gaand of  te direct en abrupt. Informeer ze om trager te spreken benader de communicatie 
via ontwikkeling en begrip in plaats van door alleen een impliciete uitleg te geven. Het laten filteren van de relatie voordat men 
een resultaat te verzegelen of  zelfs een voorstel voorstelt, zal niet alleen een betere communicatie creëren, maar  ook betere 
resultaten. 

De impact van de sociale media op de communicatie 
Door recente technologische ontwikkelingen werd communicatie een nog complexer, veelomvattender en belangrijkere dimensie 
van het sociale leven dan ze vroeger al was. Oude en nieuwe media kunnen aan de hand van een aantal criteria met elkaar 
vergeleken worden. Voor McQuail zijn dat interactiviteit, sociabiliteit (het gevoel persoonlijk contact te hebben), mediarijkdom 
(kunnen media verschillende referentiekaders overbruggen en dubbelzinnigheden vermijden), autonomie, spelkarakter (niet 
alleen nuttig voor instrumentele doelen), privacy en personalisering (van inhoud en gebruik). De nieuwe media scoren beter op 
het vlak van leggen van verbindingen, hun toegankelijkheid voor gebruikers, als zenders en ontvangers, hun graad van 
interactiviteit, hun veelvoudigheid in het gebruik, hun open-ended karakter, hun alomtegenwoordigheid en hun plaatsloosheid.  

Het internet bundelt diverse communicatievormen. Het is een medium voor snelle en massale informatieverspreiding en 
-consultatie, maar ook voor gelijktijdige of  ongelijktijdige interpersoonlijke communicatie. Het internet kan zowel voor publieke 
als private communicatie worden gebruikt. Het meest centrale kenmerk is dat het weinig gereguleerd is. Het is geen eigendom 
van en wordt niet gecontroleerd door 1 specifieke actor. Het internet op zich bestaat nergens als een legale entiteit en is niet 
onderworpen aan 1 bepaald stel van nationale wetten. Ook de mobiele telefoon combineert diverse toepassingen. Het individu 
wordt overal bereikbaar en biedt specifiek aan jongeren de kans om buiten de controle van hun ouders te communiceren.  

Dit zorgt ervoor dat de drempels van communicatie lager komen te liggen, zowel voor wie verbaal minder uit de voeten kan, als 
wie voorheen er nooit aan zou denken om een hiërarchisch hogergeplaatste aan te spreken. E-mails worden soms te snel 
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verstuurd en soms naar de verkeerde persoon waardoor sociale relaties worden verstoord. Ze worden gebruikt in situaties die 
een face-to-face vereisen , of  dat zouden moeten doen.  

Roddelen is een middel om uit te sluiten en om de cohesie van de groep te versterken. Een verwant fenomeen is cyberpesten. 
Vooral door kinderen gebruikt om hun leeftijdsgenoten te bespotten, te pesten en te slachtofferen en dat op de meest publieke 
manier die maar mogelijk is. Internet en mobiele telefonie zijn uitgelezen tools voor cyberpesten door het grote bereik, de 
aanwezigheid in de thuisomgeving, het gebrek aan regelgeving en aan ouderlijke controle, de afwezigheid van fysieke cues bij 
tekstboodschappen, de hyperpersonalisering. Dat laatste verwijst naar het feit dat mensen zeer vertrouwelijke informatie 
uitwisselen en dat gebruikers niet alleen passieve ontvangers zijn, maar ook actieve zenders. Vandebosch vond dat kinderen zich al 
heel jong bedreigd voelen door blogs, websites en sms’jes en als ze online worden gepest, worden velen op hun beurt zelf  
(cyber)pesters.  

De impact van de moderne communicatiemiddelen hebben een positieve kant op wat een job is en betekent. Men kan tijds- en 
plaats onafhankelijk online werken, de arbeidstevredenheid verhoogt. Maar er is ook geen duidelijk begin en einde aan de 
werkdag. Tegelijk verdwijnt of  verzwakt de werkplek als knooppunt van informatie en netwerken. Men knoopt geen sociale 
relaties meer aan die verbonden zijn met wat nog altijd de kern van het bestaan is: werk. Face-to-face contacten verdwijnen en 
daarop zijn relaties van vertrouwen meestal gebaseerd. Vandaag stelt men vast dat jongeren, hoewel ze voortdurend met elkaar 
kunnen communiceren via hun mobieltjes, tablet of  laptop, toch bij elkaar hokken in de bibliotheken om te studeren, en wel in 
die mate dat er voor de gewone gebruikers geen plek meer vrij is.  

Sociale relaties en posities, sociale rol en status 
Wanneer interacties en communicatie volgens vaste patronen verlopen (sociale feiten), ontstaan er min of  meer autonome 
sociale entiteiten met een eigen structuur en dynamiek. Die sociale entiteit gaat het sociaal handelen daadwerkelijk aansturen. 

Sociale posities verwijzen naar de plaatsen die actoren binnen samenlevingsverbanden innemen en sociale relaties naar de 
verbindingen tussen die sociale posities. Bij elke sociale positie horen waarderingen (sociale statussen) en verwachtingen (sociale 
rollen). Die waarderingen en verwachtingen zijn de neerslag van cultuurpatronen. Met de positionele dimensie vormt deze 
culturele dimensie een siamese tweeling. De positie set van een persoon bestaat uit het geheel van posities die een actor inneemt. 

Interacties en communicatie zijn niet enkel zichtbare uitingen van positionele relaties, die relaties komen vaak door interactie en 
communicatie door stand. Posities en relaties verbinden zich verder tot sociale netwerken en groepen. 

Sociale relaties 
Communicatie en interactie zij niet enkel uitwisselingen tussen individuen, ze kunnen tot groepsvorming leiden en ook groepen 
bij elkaar houden. Daartoe is het nodig dat interactie en communicatie volgens vaste patronen verlopen. Enkel dan ontwikkelen 
interactie en communicatie zich tot min of  meer autonome entiteiten met een eigen structuur en dynamiek, die het sociaal 
handelen daadwerkelijk aansturen.  

Er worden verschillende verklaringen gegeven over waarom interactie en communicatie volgens patronen verlopen. Het 
structuurfunctionalisme veronderstelt dat dergelijke patronen het gevolg zijn van een diepgewortelde en wijdverspreide 
maatschappelijke consensus. Met andere woorden: interactie en communicatie worden bepaald door al aanwezige 
gemeenschappelijke waarden en normen, bijvoorbeeld. Andere sociologen stellen dan dat die patronen juist ontstaan door de 
interactie en communicatie zelf, in een proces van zoeken en tasten. Ook hier zullen de maatschappelijke context en de interactie 
en communicatie op elkaar inwerken.  

In het sociale leven brengt de ene interactie een andere mee, waardoor na een aantal ontmoetingen of  babbels, een of  andere 
soort van relaties ontstaat. Alleen is de kans groter dat men met actoren uit de sociale omgeving interacteert of  communiceert 
dan met wie in een heel ander stuk van de samenleving leeft, of  er heel andere opinies en leefgewoonten op na houdt.  

Webers definitie van een sociale relatie is een uitdrukking van dat inzicht: een relatie is de kans dat actoren op een bepaalde wijze 
zinvol ten opzichte van elkaar zullen handelen. Het gaat om een zekere mate van waarschijnlijkheid dat interactie en 
communicatie op een voorspelbare manier zullen verlopen. De aard van die sociale relaties kan zeer uiteenlopend zijn, van 
affectie tot afkeer, van samenwerking tot conflict. Er mag bij de term sociale relatie niet gedacht worden aan wat er in het 
dagelijkse spraakgebruik mee wordt bedoeld, het gaat niet alleen om een belangrijk iemand, ook gewone mensen maken deel uit 
van relaties. Men beklemtoont het veeleer formele kenmerk van sociale relaties: het gaat om stabiele betrekkingen.  

Relaties staan centraal in de sociologische analyse. Daarom kan het doel van de sociologie ook wel gedefinieerd worden als 
individuele gebeurtenissen plaatsen en verklaren vanuit het geheel aan sociale relaties (Mills). 

Sociologen onderscheiden primaire en secundaire sociale relaties. Primaire sociale relaties zijn relaties die met de anderen als 
totale persoon worden aangegaan (face to face). Ze spelen zich af  in een welbepaalde sociale sfeer, die van de primaire groepen. 
Het zijn sterk gevoelsladen relaties.  
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In secundaire relaties ontmoeten actoren elkaar als vreemden en dat gebeurt gewoonlijk, maar niet altijd, in de publieke ruimte. 
Het zijn relaties die betrekking hebben op een duidelijk aanwijsbaar, afzonderbaar sociaal kenmerk, zoals het beroep. Secundaire 
relaties veronderstellen doel rationeel handelen en zijn typisch voor de moderne, meer grootschalige maatschappijen. Ze 
ontwikkelden zich niet alleen naast de primaire relaties maar vervingen ze dikwijls ook.  

Ricoeur verwoordde het verschil tussen beide relaties als korte en lange relaties. Korte relaties zijn direct, ze berusten op een 
spontane en wederzijdse subjectieve voorkeur. Lange relaties zijn alleen langs een omweg te definiëren, ze ontstaan in een 
context van rolpatronen en groepsverbanden die concreet gestalte krijgen in allerlei institutioneel bepaalde ontmoetingen. Het 
conceptuele onderscheid tussen primaire en secundaire relaties is in de werkelijkheid niet altijd even gemakkelijk te maken. De 
basis ervan ligt namelijk minder in de fysieke nabijheid, dan wel in de aard van de betrokkenheid die in die relaties tot 
uitdrukking komt.  

Bij secundaire relaties worden de partners in een interactie herleid tot hun respectieve sociale posities en attributen. Zo’n 
reductie is niet exceptioneel. Analoog aan de homo oeconomicus, waarbij mensen gereduceerd worden tot rationeel calculerende 
wezens, formuleerde Dahrendorf een homo sociologicus, een mens die bestaat uit het stel sociale rollen die hij speelt. 

Sociale posities  
Wanneer men over een sociale positie spreekt, moet er niet alleen aan de positie van belangrijke personen gedacht worden, 
evenmin als dat bij sociale relaties het geval is. Iedereen bekleedt namelijk meerdere posities. Een positie verwijst met andere 
woorden altijd naar andere sociale posities, omdat het gaat over een knooppunt van sociale relaties. Andere manieren om de 
essentie van een sociale positie weer te geven zijn: een vaste plaats op de interactiekaart van een samenlevingsverband, een vaste 
plaats in een sociale ruimte, een maatschappelijk adres. Er is sprake van internationale verschillen wanneer landen verschillen van 
elkaar in cultuurpatronen en er is sprake van intranationale verschillen als men het heeft over de aanzienlijke verschillen binnen 
landen.  

In het werkelijke leven, zijn er geen aparte posities, maar wel positiestellen. Mensen zijn verschillende sociale posities tegelijk en 
af  en toe is het bijzonder moeilijk om sommige van die posities met elkaar te verzoenen.  

Hoewel sommige posities sterk persoonsgebonden zijn, bestaan vrijwel alle posities onafhankelijk van de concrete mensen die ze 
nu bekleden. Wel worden sociale posities bezet door concreet handelende actoren. Zij brengen die posities en de ermee 
verbonden relaties tot leven, doen ze bewegen en veranderen. Daarbij handelen die actoren positie gebonden. Ze benaderen de 
anderen ook als positiebekleder.  

Er worden traditioneel 2 wijzen van positiebekleding onderscheiden. Bij toewijzing gebeurt de positiebekleding op basis van 
oneigenlijke criteria. Dat zijn kenmerken zoals sociale afkomst, geslacht of  etnische origine die vreemd zijn aan de inhoud van 
de positie. Als individu is er dus geen greep op de voorwaarden die de toegang tot zo’n positie bepalen. Vanuit maatschappelijk 
oogpunt betekent positietoewijzing niet noodzakelijk dat de meest geschikte persoon op een welbepaalde positie komt. Er 
bestaan toestanden van over-kwalificatie en onder-kwalificatie. Het beruchte Paterprincipe is een illustratie van het eerste geval: 
in een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie. Men zet dus (minstens) 1 stap te ver, voorbij zijn 
competenties. De introductie van competentiemanagement zou dat moeten verhelpen. Aan de andere kant van het spectrum 
moeten uiterst bekwame allochtonen, ondanks alle non-discriminatiewetten, het meestal nog afleggen tegen lager scorende 
autochtonen.  

Bij verwerving gebeurt de positiebekleding door de eigen inspanning. Men komt in een bepaalde positie terecht op basis van de 
formele en informele maatschappelijke kwalificaties die nodig zijn om die positie waar te maken. In moderne, zogenaamde open 
maatschappijen worden posities in toenemende waarde via verwerving opgedeeld, terwijl dat in traditionele, gesloten 

PRIMAIRE RELATIES SECUNDAIRE RELATIES

SOCIALE AFSTAND Kort Lang

AARD Face to face Functioneel

BETROKKENHEID Totale persoon Positiebekleder

BASIS Emotioneel Rationeel, instrumenteel

SOCIALE RUIMTE Veeleer privé Veeleer publiek

ORGANISATIETYPE Associatie Bureaucratie

SAMENLEVINGSTYPE Gemeinschaft Gesellschaft 
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samenlevingen veeleer via toewijzing gebeurde. Het meritocratische model verabsoluteert verwerving als wijze van 
positiebekleding.  

In de concrete werkelijkheid is er hoogstens sprake van een continuüm dat gaat van veeleer toegewezen naar veeleer verworven 
posities, ook die laatste worden nog altijd in belangrijke mate toegewezen. Zelfs bij het bekleden van posities die louter op 
persoonlijke aanleg lijken te steunen, komt voor een belangrijk stuk sociale bepaaldheid kijken.  

Aan sommige posities zit men heel het leven vast, andere daarentegen worden slechts tijdelijk bekleed. De meest voor de hand 
liggende voorbeelden van definitieve posities zijn natuurlijk die gebaseerd op fysieke kenmerken, zoals het geslacht of  de 
etnische herkomst. Een socioloog moet evenwel ook het relatieve van die onveranderlijkheid in het oog houden. 

Het begrip positie is belangrijk omdat het helpt om sociaal handelen te begrijpen. Mensen handelen positie gebonden en 
benaderen de anderen als positiebekleders. 

Voorbeeld: discriminatie op de arbeidsmarkt 

De sociale status 
Vooral in de VS wordt de term ‘status’ gebruikt voor wat hier positie heet. Dat heeft te maken met de traditie van het 
structuurfunctionalisme, dat ertoe neigt om in stratificatieonderzoek de posities te herleiden tot de maatschappelijke waardering 
die ermee verbonden wordt.  

In de weberiaanse traditie daarentegen is er een duidelijk onderscheid tussen sociale positie en sociale status. Elke sociale positie 
krijgt welwiswaar een zekere waardering mee, de sociale status, maar elke positie en status vallen niet volledig samen. Een sociale 
status is dus de waardering die gekoppeld is aan een positie en is niet hetzelfde als het sociaal aanzien. 

Andere positiebekleders waarderen een sociale positie. Er kan gesteld worden dat het belang van een positie kan worden afgeleid 
uit wie die andere zijn. Wanneer dat gebeurt door de onmiddellijke nabijheid, betreft het meestal maatschappelijk minder 
belangrijke posities. Wanneer daarentegen actoren uit de politieke of  economische elites als poortwachters optreden, gaat het om 
belangrijke posities. Het resultaat is een rangorde: van posities met een hogere status naar posities met een lagere sociale status, 
zoals dat in de sociale stratificatie het geval is. Sociale stratificatie betekent dat er een rangorde is van posities met een hogere 
sociale status naar posities met een lagere sociale status. In veel samenlevingen gaat ouder worden gepaard met toenemende 
sociale status. 

De sociale status is, net als de sociale posities, geen eigenschap van de positiebekleders. Sociale status heeft te maken met posities 
zelf. Men zou kunnen opwerpen dat abstracte entiteiten als een sociale positie moeilijk te waarderen zijn, maar dat zoiets wel 
mogelijk is voor de actoren die zo’n positie bekleden. Al is dat in de dagelijkse omvang wel vaker het geval, analytisch betreft het 
toch 2 verschillende aangelegenheden. Sociale posities en de ermee verbonden status worden in specifieke actoren belichaamd, 
maar bestaan ook buiten de actoren. Aanzien slaat op de individuele manier waarop actoren een positie waarnemen en de 
waardering die gekoppeld is aan de positiebekleder. Uit de generieke term waardering worden 2 specifieke vormen afgeleid: 
status of  prestige, verbonden met de positie en aanzien verbonden met de persoonlijkheid van de positiebekleder.  

Mensen houden bij het aangaan van min of  meer duurzame relaties rekening met de impact daarvan op hun sociale status. Ze 
richten zich bij voorkeur op sociale posities die verzoenbaar zijn met hun globale sociale status en zullen andere sociale posities 
vermijden? Dit om de voorspelbaarheid en het vlot functioneren van het sociaal verkeer te optimaliseren. 

Toch is het in het dagelijkse leven dikwijls zo dat de status die iemand meekrijgt, aan de persoon blijft kleven en in de plaats 
komt van individuele kenmerken. Vooral de beroepsstatus bepaalt in hoge mate het aanzien dat iemand bezit. In (bijna) alle 
samenlevingen bepaalt de beroepsstatus in hoge mate iemands sociaal aanzien. Daarenboven komt de status van de andere 
sociale posities meestal overeen met die verbonden aan de professionele positie (statuscongruentie) en dat versterkt het aanzien 
van de betrokkene, maar hij kan er ook van afwijken. Dat heet statusincongruentie.  
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De keuze van een (huwelijks-)partner 
Op de eerste partnermarkt gaat het niet om of  men een lief  vindt, maar wanneer. Deze markt is voor mensen jonger dan 25 jaar. 
De tweede partnermarkt gaat over of  men een lief  vindt na een scheiding of  lange relatie. De tweede partnermarkt bestond niet 
tot na de jaren 70. Dit doordat scheiden niet makkelijk was door de wetgeving en er een hoge druk was van de samenleving om 
na een scheiding terug te trouwen. Na 5 jaar was namelijk 50% van de gescheiden mensen hertrouwd. Na de jaren 90 veranderde 
dit: slechts 30% van gescheiden personen hertrouwen na 3 jaar, 80% had wel een nieuwe relatie (LAT-relatie, samenwonen,…). 
Van alle huwelijken eindigen 12-14% in overspel.  

Vinden van een nieuwe partner na een echtscheiding 
In deze fase van het leven, gaat het bij de personen na een echtscheiding niet over de chemie. Ze zullen sneller online daten, als 
gevolg van verschillende principes: nood aan een lief, aantrekkelijkheid en de gelegenheid. Er komt eerst een fase waarin ze geen 
partner meer hoeven, maar na een tijdje komt de nood naar liefde naar boven door onder andere financiële nood (gescheiden 
personen raken makkelijk in armoede), affectieve nood en sociale nood. Men wil op een gegeven moment terug op zoek.  

Verder doet goed uitzien ertoe voor hun, maar er kan ook voorbij gekeken worden. Bepaalde zaken maken personen namelijk 
minder aantrekkelijk: gescheiden geeft aan dat men ervaring heeft, kinderen worden gezien als een pakketje, vrouwen boven de 
35 jaar en ook mensen die hoog opgeleid of  werkloos zijn, ondervinden problemen met vinden van een nieuwe partner. Men 
moet dus de partnermarkt op, maar deze is anders. De eerste partnermarkt was 1 grote die bestond uit werk, vrije tijd 
enzoverder, er was geen sprake van homogamie, maar van heterogamie. 

Hoog opgeleide vrouwen 
Hoog opgeleide vrouwen vinden zo goed als amper een partner. Dit is de schuld van de mannen; ze zijn op zoek naar iemand 
die minder inkomen heeft en minder hoog opgeleid is.  

De laatste jaren geeft dit ook problemen op de eerste partnermarkt. Meisjes zijn namelijk steeds hoger opgeleid, waardoor er een 
overschot van hoog opgeleide meisjes is die vechten voor hoog opgeleide jongens. 

De status(in)congruentiethese 
Iedereen is theoretisch vrij om een hobby te kiezen, maar in de sociale praktijk draait het dikwijls anders uit. Verschillen in 
sociale waardering zorgen ervoor dat boksen geen favoriete sport is van apothekers of  hoogleraren, evenmin als golf  of  hockey 
bij kraanmannen of  bandwerkers. Het past niet dat de enen zich inlaten met onwaardige blood sports, noch dat de anderen azen 
op rijkeluisvermaak. Het gaat in dit voorbeeld om een aspect waarbij een vrij ruime tolerantiemarge bestaat ten opzichte van 
sociale verwachtingen en de bewegingsvrijheid nog betrekkelijk groot is. In andere aangelegenheden is dat niet of  minder het 
geval.  

Het gaat hier om het fenomeen van status(in)congruentie of  status(in)consistentie. In haar meest algemene formulering stelt die 
these dat mensen bij het aangaan van min of  meer duurzame sociale relaties rekening houden met de weerslag daarvan op hun 
maatschappelijke status. Ze zullen zich bij voorkeur richten op sociale posities met een status en ze zullen andersoortige posities 
mijden. In beide bewegingen is er doorgaans een niet-onbelangrijke sturing vanuit de sociale omgeving aan het werk. De 
toestand waarbij alle of  de meeste componenten van een globale sociale status in evenwicht zijn, heet statuscongruentie.  

Een toestand van statusincongruentie treedt op wanneer de verhouding tussen de diverse componenten van de globale status als 
onevenwichtig wordt gezien, omdat de sociale status die krachtens een welbepaalde sociale positie wordt verkregen, te ver afstaat 
van de statussen ontleend aan andere sociale posities. Omwille van de voorspelbaarheid en het vlot functioneren van het sociale 
verkeer neigen sociale verbanden er in de regel toe een toestand van statuscongruentie as norm te beschouwen en positief  te 
bekrachtigen, en statusincongruentie als deviant te labelen en negatief  te sanctioneren.  

Voorbeeld: leeftijdsverschil tussen partners 
In de regel wordt verwacht dat iedereen een partner heeft binnen dezelfde leeftijdsgroep. Bij afwijking hiervan, kunnen er 
juridische beperkingen en sancties plaatsvinden. Er kunnen ook sociale beperkingen en sancties optreden, die vaak afhankelijk 
zijn van de grootte van het leeftijdsverschil en het geslacht.  

Voorbeeld: statusangst 
De eerste vraag die men meestal krijgt wanneer ze iemand nieuw ontmoeten is ‘En wat doe jij?’. Afhankelijk van hoe indruk 
makend het antwoord is, zijn mensen erg happig om er meer over te weten of  iemand te negeren. Mensen worden zeer angstig 
bij deze vraag omdat men leeft in een wereld van snobs, die een klein deeltje van mensen hun professionele identiteit nemen en 
gebruiken deze om een volledige uitspraak te maken over hoe waardevol iemand is als persoon. Het omgekeerde hiervan is 
bijvoorbeeld een ouder: ze geven niet om de status, maar wel om de ziel. Het zijn materialistische tijden, maar het is gretiger dan 
dat. Men leeft in een tijd waar emotionele beloningen gekoppeld zijn aan materiële dingen. Wanneer mensen veel dure, 
materialistische dingen hebben, is dat omdat ze een intense kwetsbaarheid en nood aan liefde hebben. Men is ook angstig omdat 
er constant wordt gezegd dat iedereen alles kan worden wat hij/zij wil. Het zou geweldig zijn moesten er zoveel mogelijkheden 
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zijn, maar wat als men faalt in zo’n wereld? De zelfhulp schappen in boekenwinkels zijn gevuld met 2 soorten boeken die de 
moderne angstige conditie vat. De eerste hebben titels als ‘Hoe word je groot/millionaire/… in zoveel tijd’ en de tweede soort 
hebben titels als ‘Hoe om te gaan met een laag zelfbeeld’. De 2 genres zijn gerelateerd. Een samenleving die mensen zegt dat ze 
alles kunnen hebben, maar in de werkelijkheid eigenlijk maar een kleine minderheid dit kan, zal eindigen met een hoop 
ontevredenheid en verdriet. Er is een gerelateerd probleem: samenlevingen worden geacht om fair te zijn. Vroeger wist men dat 
het systeem gescheurd was. Het niet iemands eigen fout wanneer deze een boer was en niet de eigen bijdrage was wanneer men 
een heer was. Maar nu wordt mensen verteld dat de samenlevingen meritocratisch zijn, dat ze plaatsen zijn waar beloningen gaan 
naar de mensen die ze verdienen, de hardwerkende slimme onder hun. Het klinkt mooi, maar er zit een addertje onder het gras. 
Wanneer men echt gelooft in een samenleving waar degene aan de top verdienen om daar te staan, betekent dat dat degene op 
de grond ook verdienen daar te zijn. Meritocratieën maken armoede er niet alleen uitzien als onaangenaam, maar ergens ook als 
verdiend. In Middeleeuws Engeland werden arme mensen betreurenswaardig genoemd, mensen die niet gezegend zijn door de 
goden van geluk. In hedendaags Amerika worden ze losers genoemd. In deze tijden wordt er nog amper geloofd in geluk als iets 
dat omschrijft waar men eindigt. Niemand zal geloven dat iemand ontslagen wordt door slecht geluk. De professionele positie 
wordt gezien als een centrale uitspraak over iemand als persoon. Hierdoor zijn zelfmoordcijfers exponentieel gestegen.  

Men kan hiermee omgaan door eerst en vooral te weigeren om te geloven dat een samenleving meritocratisch kan genoemd 
worden: geluk of  ongeluk blijven een kritische deel van waar mensen eindigen in de hiërarchie bepalen. Behandel niemans alsog 
ze volledig verdienen te staan waar ze staan. Maak ten tweede een eigen definitie van succes in plaats van onkritisch te leunen op 
samenlevingen. Er zijn meerdere manieren om succesvol te zijn en de meeste hebben niets te maken met een status zoals deze 
nu wordt gedefinieerd binnen het waardesysteem van het industriële kapitalisme. Mensen die succesvol zijn in het verdienen van 
geld, zijn zelden succesvol in empathisch of  een goed familielid zijn. Ten laatste, en meest belangrijk, zou men moeten weigeren 
om andere externe successen hun gevoel van eigenwaarde te definiëren. Er blijven zoveel vitale kanten van mensen bestaan die 
nooit zullen verschijnen op hun bussinesskaart en dus geen kans maken om opgemerkt te worden bij de waanzinnig botte en 
fantasieloze vraag ‘En wat doe jij?’. 

De sociale rol 
Om aan te tonen hoe belangrijk rolverwachtingen zijn, zette de etnomethodoloog Garfinkel een experiment met zijn studenten. 
Hij vroeg hun om thuis niet hun normale rol van zoon of  dochter te spelen, maar die van een gast. Ze dienden zich afstandelijk 
en beleefd te gedragen, ze mochten niet te persoonlijk worden, slechts aan gesprekken deelnemen wanneer ze werden 
aangesproken en moesten de gezinsleden formeel aanspreken. Zoals kon worden verwacht raakten de ouders en verwanten 
helemaal van streek.  

Hoe trachtten de familieleden de verstoorde interactie te herstellen? Eerst vroegen ze openlijk een verklaring voor het vreemde 
gedrag. Wegens afwijkende antwoorden, wat tot de testinstructie van de studenten behoorden zichten ze vervolgens zelf  naar 
een verklaring. Ze poogden met andere woorden het gedrag van zoon of  dochter, dat niet overeenstemde met hun rol, zo te 
interpreteren dat een zinvolle interactie weer mogelijk werd.  

Men verwacht dus dat de anderen zich op een bepaalde manier gedragen naargelang van de positie die ze bekleden. Dat soort 
verwachtingen hebben de andere deelnemers van het sociale leven ook ten aanzien van anderen, door de sociale posities die men 
bekleedt. Die gedragsverwachtingen worden de sociale rol genoemd.  

Ook de sociale rol is geen kenmerk van de positiebekleder, maar wel van de sociale positie zelf. Het gaat om de verwachtingen 
die bestaan ten aanzien van het gedrag dat bij sociale posities hoort. Op het microniveau van interactie en communicatie komt 
dat neer op de verwachtingen die positiebekleders hebben ten aanzien van elkaar.  

Wanneer er gekeken wordt naar gender-gebonden rollen, kan er gezien worden dat mannen- en vrouwenrollen niet biologisch 
vastliggen; het is geen kwestie van nature, maar van nurture. Verwachte en feitelijke gedragingen zijn van sociale oorsprong en 
dat leerproces wordt gestuurd door de sociale omgeving.  

Een klassieke beschrijving van een rolverdeling komt van Parsons en gaat over de gezondheidszorg. Parsons onderscheidt 4 
verwachtingen die bestaan ten aanzien van zieken. Ze worden van hun normale rolverplichtingen ontheven. Zo moeten ze geen 
arbeidsprestaties leveren. De aard en de ernst van hun aandoening worden vastgesteld aan de hand van een medisch attest, dat 
bepaalt hoelang men op het werk of  van school afwezig kan blijven. Zieken worden niet verantwoordelijk geacht voor hun 
ziekte, zelfs al is de oorzaak risicogedrag. Daarom hebben zieken recht op verzorging, ook al kan dat een gezondheidsgevaar 
opleveren voor de arts of  verplegende. Behalve rechten hebben de zieken plichten. De omgeving verwacht dat zij snel weer 
beter willen worden. Daarnaast horen ze competente hulp in te roepen en met de verzorgers samen te werken. Ook de rol van 
de artsen bevatten rechten en plichten. Ten eerste horen ze uitsluitend wetenschappelijk onderbouwde kennis toe te passen. Zo 
wordt van hen verwacht dat eenzelfde ziektebeeld op de geijkte manier wordt behandeld. Ten tweede moeten artsen zich tot hun 
vakgebied beperken en niet de moralist uithangen. Ten derde gaan ze zakelijk om met hun patiënten. Ze mogen zich niet laten 
(mis)leiden door persoonlijke of  sociale kenmerken van hun patiënten en nog minder door hun gevoelens. Ten slotte heeft het 
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belang van de patiënten voorrang op het eigenbelang van de arts. Artsen mogen hun patiënten niet kiezen op basis van hun 
kredietwaardigheid en ze worden geacht geen reclame voor hun praktijk te maken. Uiteraard zijn beide rolinvullingen 
ideaaltypisch. In de concrete realiteit worden vaak andere klemtonen gelegd.  

Bij elke sociale positie hoort dus een aantal sociale rollen, die samen een rollenstel vormen. De rollen die van zo’n rollenstel deel 
uitmaken, hebben een verschillende draagwijdte, wat blijkt uit het soort sancties die worden gehanteerd bij het niet naleven 
ervan. Dahrendorf formuleerde een klassiek onderscheid tussen Muss-Erwartungen, Soll-Erwartungen en Kann-Erwartungen.  

Muss-Erwartungen vormen de harde kern van elke rol. Ze zijn zeer uitdrukkelijk geformuleerd, meestal in wetten, ze zijn 
afdwingbaar en de ermee verbonden sancties zijn uitsluitend negatief  van aard, zoals gevangenisstraffen of  boetes. Ook bij Soll-
Erwartungen wordt vooral gelet op het niet-naleven en treft men hoofdzakelijk straffen aan. Het verschil is dat afdwingen vaker 
in het sociale verkeer gebeurt, zoals bijvoorbeeld sociale uitsluiting. Positieve sancties, zoals sympathie, komen slechts in 
secundaire orde voor. Kann-Erwartungen hebben te maken met handelingen die strikt genomen niet verplicht zijn, maar 
waarvan het stellen wel een positieve waardering oplevert. 

Elke rol bestaat uit een verschillende mix van die 3 types van verwachtingen. Naargelang van het soort verwachtingen dat 
domineert, kunnen rollen worden gerangschikt op hun maatschappelijke belangrijkheid. Een rol die vooral Muss-Erwartungen 
en Soll-Erwartungen bevat, is duidelijk belangrijker dan die waarmee hoofdzakelijk Soll-Erwartungen gepaard gaan. Ook zal de 
aard van de rollen veranderen door de tijd heen.  

De hiërarchie inzake gedragsverwachtingen kan men voorstellen in de vorm van concentrische cirkels, aan de hand van wie ze 
formuleert. De buitenste cirkel wordt gestuurd door onder meer wetten en publieke beleidsvoering. De tweede cirkel is die van 
mores; beleefdheidsregels zijn daarvan een alledaagse vorm. Vele verwachtingen betreffen zowel mores als wetten. Een derde 
cirkel betreft de beheersing die uitgaat van organisaties of  andere secundaire groepen. Ten slotte is er de primaire sociale 
omgeving die het lid in het dagelijkse gareel houdt.  

Op macroniveau, dat is het niveau van cultuurpatronen, beantwoorden die 3 soorten verwachtingen aan weten, zeden of  mores 
en folkways of  gewoonten.  

In het concreet handelen, baseert men zich natuurlijk niet altijd op de positie om te weten welke rollen ze horen te spelen. 
Dikwijls is de positie van de anderen niet gekend. Dan nodigt de situatie uit tot het spelen van een bepaalde rol. Men stemt het 
rolgedrag af  op de andere aanwezige rolgedragingen. Situaties kunnen op een directe manier gedragsbepalend werken, door 
gedragsalternatieven in te perken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de inrichting van de materiële of  ruimtelijke omgeving (Huyse). 
Een andere keer wordt de impact van de materiële omgeving totaal onderschat of  vergeten. Grote infrastructuur werken dreigen 
de lokale sociale cohesie te vernietigen. Lege parkeerruimtes of  viaducten midden in de stad wekken gevoelens van onveiligheid 
op. 

Rollenconflicten  
Het mag duidelijk zijn dat er in elk rollenstel aardig wat conflictstof  opgeslagen ligt. Bij elke positie horen immer diverse rollen 
en die vallen niet altijd met elkaar te verzoenen. Rollenconflicten zijn daarom niet uit te sluiten. Zo’n rollenconflict is essentieel 
geen psychologisch fenomeen, hoewel aanhoudende of  onoplosbare rollenconflicten tot psychologische spanningen kunnen 
leiden. Het gaat om een structureel gegeven: ze berusten op tegenstrijdige verwachtingen die ingebakken zijn in de 
maatschappelijke ordening, die met elkaar worden geconfronteerd in specifieke sociale situaties en die op een of  andere wijze 
afdwingbaar zijn via sociale sancties.  

Sociologen onderscheiden interne en externe rolconflicten. Bij een intern rollenconflict gaat het om een conflict tussen 
verschillende rollen die bij eenzelfde positie horen. Zo kunnen divergente verwachtingen bestaan tegenover de leraar vanwege de 
leerlingen en de directie. Bij een extern rollenconflict doet zich een conflict voor tussen rollen die bij verschillende posities 
horen. Rolconflicten brengen keuzes mee: compromissen sluiten, de realiteit vertekenen, ervoor zorgen dat de rivaliserende 
partijen elkaar niet ontmoeten, het conflict uitvechten. 

De stabiliteit van rollenstellen 
Dat het dagelijkse leven geen aaneenrijging is van rolconflicten, komt omdat een aantal sociale mechanismen de nodige stabiliteit 
geven aan rollenstellen (Merton). 

In de eerste plaats richt men zich vooral op de verwachtingen van de belangrijkste spelers binnen het rollenspel. Ook kunnen de 
deelnemers aan het rollenstel elkaar in evenwicht houden, of  ze kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld, zodat een compromis 
wordt bereikt. Maar ook dat aan de rollenspeler geen of  zeer weinig vrijheid wordt gegeven, zorgt voor stabiliteit in zijn 
rollenstel.  

De positiebekleder kan zich op verschillende manieren bevrijden van een situatie van 1 tegen allen. Hij kan de uiteenlopende en 
soms tegengestelde verwachtingen die bestaan aan alle deelnemers van het rollenstel duidelijk maken. Men kan steun zoeken bij 
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mensen die zich in eenzelfde positie bevinden, door het oprichten van verenigingen of  door het afdwingen van statuten. Die 
formuleren uitdrukkelijk wat wordt verwacht en in geval van betwisting kan de zaak aan een scheidsrechter worden voorgelegd.  

Vervolgens kan het rolbetrokken gedrag worden afgeschermd. Dan zijn de deelnemers aan het rollenstel niet of  minder 
gemakkelijk in staat om na te gaan of  het feitelijke gedrag van de positiebekleder wel aan hun verwachtingen beantwoordt. Zo 
staat de positiebekleder minder bloot aan sociale druk. Het gaat hier om structurele arrangementen. Een algemene illustratie 
levert de privacy waarover in onze samenleving iedereen geacht wordt te beschikken. Dat is geen kwestie van persoonlijke 
voorkeur, maar een soort van sociaal reservaat waar de leden van de samenleving als het ware krachten kunnen opdoen om hun 
publieke rol te kunnen spelen. 

Ten slotte kan, bij te uiteenlopende verwachtingen, het rollenstel worden ingeperkt, waardoor vanzelf  een grotere consensus tot 
stand komt. Daarover beslist de rollenspeler natuurlijk niet zelf. Het is een zaak van alle of  minstens de belangrijke deelnemers 
aan het rollenstel. Het radicaalst kan een rollenspeler een tegenspeler uit het rollenstel stoten of  zelf  het rollenstel verlaten. 

Rolattributen en statussymbolen 
Sociale rollen en sociale statussen hebben meestal een waarneembare dimensie, die heten rolattributen en statussymbolen. 
Rolattributen zijn uiterlijke tekenen ter herkenning van een positiebekleder, of  voorwerpen die nodig zijn om een rol te kunnen  
vervullen. Rolattributen hebben bijgevolg een communicatieve en een utilitaire functie.  

Rolattributen treft men aan in meer alledaagse uitrustingen, die in niet-geringe mate tot de doorzichtigheid van het sociale leven 
bijdragen. Rolattributen fungeren als een non-verbaal communicatiemiddel. De samenleving heeft behoefte aan die uiterlijke 
kenmerken, precies om mensen snel (en juist) te kunnen plaatsen en om zelf  ook geplaatst te kunnen worden, ze zijn met andere 
woorden nodig om een rol te kunnen vervullen. Overigens zijn niet alle rolattributen voor iedereen even duidelijk. 

Wanneer rolattributen niet worden gebruikt als utilitaire herkenningstekens voor een positiebekleder, (ver)worden ze tot 
statussymbolen. Ze dien dan als verwijzingen naar een schaars sociaal goed dat aan de sociale positie is gekoppeld: rijkdom, 
macht, prestige. Het belang van statussymbolen kan leiden tot vormen van sociale fraude. Mensen suggereren dan met behulp 
van uiterlijkheden en materiële bezittingen een status waarop zij (nog) geen aanspraak kunnen maken. Statussymbolen 
beïnvloeden het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde van de dragers ervan. Ook zijn ze middelen voor sociale controle. Ze 
dragen ertoe bij dat de sociale afstand tussen hogeren en lageren in stand wordt gehouden.  
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Een netwerk is geen groep: over de diversiteit van samenlevingsverbanden 
Mensen bevinden zich op knooppunten van onderlinge relaties en maken zo deel uit van kleinere of  grotere sociale netwerken. 
Sommige van die netwerken hebben een eigen gezicht, andere zijn pas in kaart te brengen via zorgvuldige waarneming en 
onderzoek. Die netwerken zijn met elkaar verknoopt en vormen uiteindelijk de hele samenleving. 

Castells populariseerde het concept van de netwerkmaatschappij, maar zowel het inzicht als het woord is een stuk ouder. De term 
zou voor het eerst gebruikt zijn door Braten (1981) en de Nederlander Van Dijk publiceerde een boek met als titel de 
netwerkmaatschappij (1991). De schets begint met de periode rond de vorige eeuwwisseling met Simmel en Durkheim. Simmel kan 
met zijn formele sociologie de vader van de hedendaagse netwerktraditie genoemd worden. In zijn bekendste boek, Soziologie 
Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, onderzocht hij wat er gebeurt bij de overgang van een dyade naar en 
triade, dus wanneer een netwerk van 2 naar 3 personen evolueert. In de periode 1920-1950 komen er enkele klassieke empirische 
casestudy’s in de antropologie (Malinowski), de sociologie (Roethlisberger en Dickson) en de sociale psychologie (sociometrie Moreno). 
Over de periode van 1950-1980 bespreekt het overzicht verschillende theoretische tradities en ontwikkelingen en de periode na 
1980 wordt gekenmerkt in termen van grootschalige netwerksurveys en algemene theorieën.  

Castells maakte de meest sprekende analyse van de netwerksamenleving, een samenleving waarin uiteraard het creëren van en 
deelnemen aan netwerken centraal staan. Daardoor ontstaan nieuwe organisatiestructuren, die gebruik maken van over de wereld 
verspreide nieuwe, op informatie- en communicatietechnologie gebaseerde communicatiemedia. De samenleving blijft 
kapitalistisch, maar haar technologische basis verschuift van energie naar informatie: die staat vandaag centraal in het bepalen 
van de economische productiviteit. De nieuwe communicatietechnologieën veranderen de relatie tot ruimte en tijd: ze maken 
daardoor globalisering mogelijk. Hoewel netwerken geen nieuw soort sociale organisaties vormen, leiden ze tot een nieuwe 
sociale morfologie, omdat de nieuwe communicatietechnologieën, zoals het internet, de decentralisering van de werking en van 
de controle mogelijk maken en daardoor de doelmatigheid van netwerken binnen hiërarchische structuren verbeteren. De macht 
is nu aan de netwerken, die hij definieert als relatief  open systemen die een aantal relaties gesloten systemen verbinden. 

Wanneer de term netwerken wordt gebruikt, is dit ook in die betekenis van relatief  open systemen die een aantal relatief  
gesloten systemen verbinden, maar dat is meestal in de ruimere betekenis. Wat met elkaar wordt verbonden, zijn ook, en 
misschien vooral, de positiebekleders binnen die gesloten systemen, zij zorgen voor de bedrading van het netwerk. 

Groepen zijn zulke relatief  gesloten systemen en tegelijk de best zichtbare sociale netwerken. Ze worden herkend omdat ze een 
specifieke identiteit en een samenhorigheidsgevoel bezitten, gebaseerd op een stel gemeenschappelijke waarden, normen en 
doelstellingen. Daarmee onderscheiden ze zich van sociale netwerken, die enkel op de sociale relatie betrekking hebben. Een 
netwerk refereert dus aan een geraamte, een groep voegt daar body aan toe. 

Dat mensen lid zijn van groepen, is maatschappelijk en wetenschappelijk uitermate relevant. Mensen nemen immer niet zozeer 
als individuen deel aan het maatschappelijke gebeuren, maar vooral als leden van netwerken en groepen. Wie daarvan uitgesloten 
is, is uitgesloten van de hele samenleving. Bovendien wordt hun sociaal handelen in hoge mate bepaald door de groepen waarvan 
ze geen lid zijn, maar waarnaar ze zich in hun handelen richten (referentiegroepen). 

Sociale netwerken 
Communicatie is allang geen kwestie meer van met elkaar praten, bellen, mailen. Sociale netwerken ontstaan vandaag vooral via 
verbindingen die worden gelegd langs sociale media. Die sociale netwerken leiden tot velerlei soorten afspraken tussen mensen; 
van het spontaan organiseren van allerhande festiviteiten of  vechtpartijen tot betogingen en bezettingen en het onderwerpen van 
dictatoriale regimes. Sociale netwerken zijn alomtegenwoordig in het leven, nemen diverse vormen aan en bestaan al veel langer 
dan de e-netwerken van vandaag. 

Netwerken zijn kanalen waarlangs sociale goederen (kunnen) stromen 
In gewone termen bestaat het netwerk van een individu uit zijn familie en vrienden, diegenen op wie hij kan rekenen bij 
tegenslag, zijn collega’s op het werk en met wie hij zijn vrije tijd doorbrengt, uit wie hij soms materieel voordeel kan halen. 
Formeler is een sociaal netwerk een geheel van posities en relaties met een bepaalde mate van (onbewuste) organisatie. Daarom 
is de studie van netwerken bij uitstek relationeel: relaties komen op de eerste plaats voor het begrijpen van de sociale 
werkelijkheid, veeleer dan de kenmerken (attributen) van individuele actoren. Relationele gegevens kunnen niet worden herleid 
tot dergelijke attributionele kenmerken van individuen. De netwerkanalyse heeft dan ook eigen methoden om die te 
onderzoeken (Scott). 

Plastischer kunnen die sociale relaties gezien worden als kanalen die verschillende plekken met elkaar verbinden. Ook op tijden 
dat ze niet worden gebruikt om (sociale) goederen te vervoeren, blijven die kanalen bestaan. Die sociale goederen zijn heel 
verscheiden van aard: het kan gaan om materiële en immateriële goederen. Het ene type sociaal goed kan met een ander type 
worden uitgewisseld. Vertrouwen vormt de context waarin de ruil kan plaatsvinden. Putnam, die naam maakte met de introductie 
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van het concept sociaal kapitaal in de sociologie, noemt vertrouwen een van de 3 componenten van sociaal kapitaal, samen met 
gedeelde waarden en normen en met netwerken, hij noteert daarbij dat die componenten zelfversterkend en cumulerend zijn.  

Vertrouwen vergemakkelijkt het aangaan en onderhouden van relaties. Wie dezelfde waarden en normen deelt, kan makkelijker 
samenwerken. Netwerken bieden dan het raamwerk waarin dat vertrouwen en die gedeelde waarden en normen kunnen gedijen. 

Het kleinste netwerk is dat tussen 2 posities, zoals bij een koppel. In netwerkjargon heet dat een dyade, met een lid meer wordt 
het een triade, een driehoeksverhouding. Simmel noteerde al dat die uitbreiding leidt tot de belangrijkste veranderingen in een 
netwerk. Bij 3 personen worden coalities mogelijk en kan de meerderheid de minderheid uitsluiten. Het derde lid kan ook als 
bemiddelaar optreden wanneer er tussen de andere 2 spanningen ontstaan, maar hij kan zo’n conflict ook voor zijn eigen 
voordeel aanwenden. Hij kan zelfs, door een strategie van verdeel en heers, bewust conflicten tussen de 2 andere leden oproepen 
teneinde daar voordeel uit te slaan. Maar die weg leidt veeleer in de richting van de groepsdynamica. 

De relevante netwerken zijn omvangrijker. Dikwijls is een netwerk zelfs te omvangrijk om in zijn totaliteit te worden gevat. 
Daarom overheerst de optie om een sociaal netwerk te bestuderen vanuit een van de actoren die er deel van uitmaken. Binnen 
een persoonlijk netwerk staat dan 1 actor centraal en rondom hem bevinden zich de personen met wie die actor in interactie 
treedt, of  dat zou kunnen. De verzameling van actoren met wie het ego rechtstreeks mee interacteert, wordt de eerste zone van 
het persoonlijk netwerk genoemd. De tweede zone omvat alle mensen die het ego via de actoren uit de eerste zone bereikt of  
kan bereiken. In de derde zone zijn alle actoren te vinden die het ego via via kan bereiken.  

Iedereen heeft een eigen, uniek persoonlijk netwerk, maar er is ook een overlap tussen de persoonlijke netwerken. Over de 
gevolgen van die Kreuzung sozialer Kreise schreef  Simmel relevante inzichten neer. Als sociale kringen elkaar snijden, dan 
kunnen de mensen die deze kringen vormen, een privésfeer ontwikkelen. Ze worden met verschillende normen geconfronteerd 
en zo krijgen ze een grotere keuzevrijheid, hun horizon wordt verbreed omdat ze informatie krijgen uit meerdere netwerken. 
Maar omdat hun netwerken slechts gedeeltelijk overlappen, zijn ze soms gedwongen om keuzes te maken. 

Het probleem bij de studie van een netwerk is dat relaties op zich niet zichtbaar zijn, daarom vertrek men van het patroon van 
de zichtbare, directe of  indirecte communicatie en interactie tussen actoren. Dat patroon wordt dan gezien als de waarneembare 
uitdrukking van de relaties tussen de sociale posities en dus van het netwerk zelf. Het is duidelijk dat het aantal actoren met wie 
een actor in contact kan komen (potentiële relaties), veel groter is dan het aantal met wie effectief  wordt omgegaan (actuele 
relaties). Potentiële relaties kunnen actuele relaties worden, en ook de omgekeerde beweging is mogelijk. Een actuele relatie kan 
na verloop van tijd, doordat communicatie en interactie achterwege blijven, tot en potentiële relatie terugvallen. Relaties kan men 
vergelijken met telefoonnummers opslaan in het geheugen van mobieltjes. Het zijn allemaal potentiële relaties, ze worden actueel 
wanneer men ze oproept. 

Kenmerken van netwerken 
Netwerken onderscheiden zich door hun morfologie, de aard van de interacties en hun samenstelling. Aspecten van de 
morfologie van een netwerk zijn de grootte, de dichtheid, de diversiteit en de centraliteit. De structuur van hun netwerk bepaalt 
de toegang die actoren hebben tot de materiële en immateriële goederen die erin opgeslagen zijn. 

In een groter netwerk zijn er meer actoren en daardoor zal het een groter potentieel aan hulpbronnen bevatten. Het is niet 
gemakkelijk om de omvang van een netwerk te bepalen, omdat het aantal contacten in de eerste zone van een persoonlijk 
netwerk naar schatting al tussen 500 en 2000 ligt. In verdere zones neemt dat exponentieel toe.  

De maximale dichtheid van een netwerk wordt bereikt wanneer alle individuen rechtstreeks contact met elkaar onderhouden. Bij 
kleinere netwerken kan die maximale dichtheid worden bereikt, in elk geval zal hier de dichtheid en de sociale cohesie meestal 
hoger liggen dan bij grote netwerken. De dichtheid is de verhouding tussen het aantal actuele relaties in het netwerk en het 
aantal theoretisch mogelijke relaties. Dichte/hechte netwerken kennen doorgaans een vlottere allocatie van goederen en een 
sterkere solidariteit tussen leden., waardoor er een betere toegang is tot de verschillende sociale goederen die binnen dat netwerk 
circuleren. Voor sommige sociale goederen moeten de leden evenwel beroep doen op andere dan hun eigen netwerken. Omdat 
het merendeel aan mogelijke relaties al benut is, wordt de bereikbaarheid kleiner van goederen die buiten het eigen netwerk 
circuleren. 

De diversiteit van een netwerk steunt op de diversiteit van de leden. Men neemt dan aan dat mensen die een gelijkaardige sociale 
positie bekleden, vooral toegang hebben tot gelijkaardige goederen, terwijl mensen op verschillende sociale posities een ruimere 
waaier van sociale goederen binnen hun bereik hebben. Een netwerk met een grote diversiteit kan ook een grotere 
verscheidenheid van sociale goederen aanbieden, in een netwerk met een geringe diversiteit zullen veeleer dezelfde sociale 
goederen circuleren. 

De centraliteit van een netwerk verwijst naar de mate waarin de onderlinge relaties in een netwerk gestructureerd zijn rond 1 of  
meer centrale actoren. Doordat zulke actoren, gatekeepers/poortwachters, zich op een knooppunt van stromen van sociale 
relaties bevinden, kunnen ze de toegang tot sociale goederen vergemakkelijken, bemoeilijken en zelfs verhinderen. Die cumulatie 
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van macht in handen van een beperkt aantal actoren draagt in belangrijke mate bij tot het ontstaan en in stand houden van 
ongelijkheden in de samenleving. 

Een netwerk heeft ook een reeks interactionele kenmerken. Het gaat om sterkte, verwantschap en samenstelling. Die kenmerken 
hebben geen betrekking op de structuur van het netwerk, maar op het verloop van de relaties tussen ego en de andere actoren in 
zijn/haar netwerk. 3 kenmerken van sterkte verwijzen naar de wijze waarop de anderen aanwezig zijn in het leven van het ego: 
de frequentie of  duur van de aanwezigheid, de emotionele draagwijdte van de aanwezigheid en het aantal domeinen waarop men 
in het leven van ego aanwezig is. Is de score op die kenmerken hoog, dan is er sprake van sterke banden, in het andere geval van 
zwakke banden. 

Zwakke banden zijn banden van eerder instrumentele aard, terwijl sterke banden een hoog emotioneel gehalte hebben. Zwakke 
banden onderhoudt men meestal met mensen buiten het eigen netwerk, terwijl sterke banden met vrienden en familie worden 
gelegd. Beide soorten banden hebben hun eigen functie, maar wanneer men het eigen netwerk instrumenteel wil gebruiken, zijn 
ze beter af  met zwakke banden. Iemand die over weinig zwakke banden beschikt, zal dus verstoken blijven van informatie uit 
verder afgelegen delen van het sociale netwerk. Gaat het daarentegen om expressieve handelingen, dan zal men meer hebben aan 
sterke banden. The strength of  weak ties (Granovetter) is wellicht de opmerkelijkste vaststelling in de netwerkanalyse. 

Sommige bazen groeten werknemers en medewerkers met open armen, letterlijk. Corporate hugging bevordert teamwork en 
betere bedrijfsresultaten, maar niet iedereen vindt het leuk om geknuffeld te worden en er kunnen problemen optreden met HR. 
Tijdens werkplek intimidatie training, neemt Goldstein managers mee door zijn taxonomie van knuffelen. De eerste is de HR 
knuffel, een eenarmige zijwaartse omhelzing, het is de knuffel voor HR-professionals, om niemand te beledigen. Ten tweede is 
er ook de FFBB, de volledig frontale maar korte knuffel. Het lijkt en voelt als een gewone knuffel, maar wanneer deze langer dan 
een seconde duurt, is het vreemd.  

Nummer 3 is de Top Gun, genoemd naar een scène in de gelijknamige film. Het bestaat uit 1 arm met de hand in een vuist. De 
vierde is de middenschool dans. Deze lijkt ook op een normale knuffel, maar tijdens de uitvoering ervan, moet er zoveel 
mogelijk plaats tussen beide actoren zijn. Een gewone high five kan ook. 

Voor Putnam vormen die netwerken een cruciale component van iemands sociale kapitaal: hij vult dat onderscheid tussen sterke 
en zwakke banden in met een verwijzing naar het soort kapitaal; bonding en bridging kapitaal. Bonding sociaal kapitaal bestaat 
meestal uit sterke banden binnen een homogene groep mensen. Bridging sociaal kapitaal bestaat vooral uit de zwakke banden in 
een netwerk, waarmee en brug wordt geslagen naar andere groepen in de samenleving. Woolcock en Narayan zien bonding sociaal 
kapitaal als een belangrijk middel voor mensen in armoede om zich te redden (getting by), wel ontbreekt het aan hun bridging 
sociaal kapitaal om vooruit te komen (getting ahead). 

Wanneer de eigen sociale positie sterk is, dan vallen de sterke en zwakke banden voor een belangrijk deel samen: de eigen familie 
en vrienden bezetten meteen ook sleutelposities in de samenleving. Bij hen kan men meestal ook terecht met meer expressieve 
vragen. Hoog in de sociale hiërarchie lopen zwakke en sterke banden door elkaar, als ze al niet samenvallen.  

Dit ligt iets ander wanneer iemand in een minder kansrijk milieu leeft. Dan heeft men, instrumenteel gezien, weinig aan de 
mensen uit de onmiddellijke omgeving. Hier speelt het principe van homofilie, in de zin dat mensen uit minder gegoede milieus 
vooral gelijkaardige mensen kennen, net zoals mensen uit sociaal, economisch en/of  cultureel geprivilegieerde milieus vooral 
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geprivilegieerde contact behouden. Dat mechanisme verklaart mede waarom het voor mensen in armoede zo moeilijk is om uit 
de armoede te geraken en waarom ze, in uiterste nood, brieven schrijven naar symbolische figuren.  

Hetzelfde geldt voor migranten. Bij hen komt er nog bij dat ze meestal erg sterk zijn opgenomen in hun etnische gemeenschap, 
waardoor informatie over bijvoorbeeld jobkansen hen moeilijk bereikt, en dat maakt het nog moeilijker om toegang te krijgen 
tot de personen die beslissen over aanwerving of  niet. Het behoeft geen betoog dat dit de zogenaamde etnostratificatie 
versterkt, dat is de opdeling van de samenleving in sociale strata volgens etnische lijnen. 

Vanuit dat perspectief  kan armoede gedefinieerd worden als een geringe toegang tot hooggewaardeerde sociale goederen die 
opgeslagen zijn in andere dan het eigen, beperkte netwerk van mensen in armoede, of  dat men enkel toegang heeft tot de 
laaggewaarde goederen die wel binnen het bereik liggen. Het onderscheid tussen jobs op de primaire en secundaire arbeidsmarkt 
is daarvan een voorbeeld. De illustratie kan worden doorgetrokken naar alle sectoren waar een markt bestaat van tweedehandse 
goederen of  diensten. Grote bevolkingsgroepen zijn op die secundaire markten aangewezen, omdat ze de primaire markten voor 
hen niet of  moeilijk toegankelijk zijn, omdat het relatief  gesloten systemen zijn die zich in andere netwerken bevinden. 
Misschien moet er besloten worden dat mensen in armoede een eiland zijn: zij hebben een schrijnend tekort aan banden met wie 
en wat belangrijk is in de samenleving. 

Niet alleen de relaties tussen individuen en hun sociale posities leiden tot netwerken, ook organisaties vormen knooppunten in 
een netwerk. De relaties tussen de organisaties zullen altijd instrumenteel van aard zijn, omdat het gaat over relaties waarbij de 
doorstroom en uitruil van hulpbronnen centraal staan (Borgatti en Foster). Uit de literatuur blijkt dat organisatie een grote 
diversiteit aan relaties met elkaar aangaan (Raeymaeckers). Een mogelijkheid om dat te onderzoeken is te kijken naar de inhoud 
van specifieke relaties, wat meestal neerkomt op het soort hulpbronnen dat wordt aangesproken. Ook de mate waarin relaties 
geformaliseerd zijn, is een relevant kenmerk. Zo hanteert Nyle formalisering als overkoepelend concept dat betrekking heeft op 
zowel informele als formele relaties tussen hulpverleningsorganisaties. Aan het ene uiterste van dat continuüm van formalisering 
vindt men relaties die verwijzen naar zeer flexibele en eenmalige interacties tussen organisaties, terwijl aan de andere kant 
formele relaties staan die op basis van contracten, gemeenschappelijke planning en andere convenanten worden afgesproken. 
Informele relaties komen in elk netwerk voor, zelfs in netwerken met een grote mate van formalisering. Formele relaties zijn 
beheersbaar en stabiel en wijzen op frequente samenwerking. Informele relaties zijn eerder flexibel en ze lopen niet altijd gelijk 
met de formele relaties (Nylen). 

Naast de inhoud en de formalisering kunnen interorganisationele relaties nog 3 andere kenmerken vertonen: intensiteit, 
reciprociteit en standaardisering (Aldrich), die kenmerken zijn erg verwant met deze die voor intermenselijke netwerken werden 
opgesomd. De intensiteit heeft betrekking op de hoeveelheid hulpbronnen die worden uitgewisseld, dat heet ook multiplexiteit. 
Hoe meer organisaties gekenmerkt worden door verschillende types relaties, hoe intenser en multiplexer de relatie tussen de 
actoren wordt. Daarnaast kan de intensiteit ook verwijzen naar de frequentie van de interacties tussen de actoren. Hoe 
frequenter het contact van de organisatie met andere, hoe intenser de relatie. De wederkerigheid heeft betrekking op de mate 
waarin de relatie gekenmerkt wordt door symmetrie. Wordt de hulpvraag ban de ene organisatie naar de andere beantwoord, of  
gaat het om eenrichtingsverkeer? Standaardisering verwijst naar de mate waarin de organisatie in de tijd steeds met dezelfde 
organisatie een relatie opbouwt. 

Sociaal kapitaal in Vlaanderen 
In de 20ste eeuw was er in Vlaanderen sprake van een rijkelijk klassiek verenigingsleven op basis van geloof, gedeeld kenmerk, 
gedeelde interesse en soms verantwoordelijke functies. Maar op het einde van deze eeuw voltrok zich een evolutie door 
verschillende zaken: er was sprake van een toenemende individualisering, een groeiend gebrek aan engagement en 
betrokkenheid, een daling in het vertrouwen in instellingen, verdere ontzuiling en meer pluralisme. Die evolutie zorgde ervoor 
dat architectuur en stadsplan zeer belangrijk zijn bij sociaal contract, sociale controle werd ingevoerd en dat de sociale relaties en 
het sociale kapitaal veranderden.  

Het aandeel van dagelijks of  bijna dagelijks sociaal contact is afgenomen, maar het aandeel minder dan wekelijks, inclusief  
helemaal geen contact, is relaties constant gebleven. 70% van de Vlamingen hebben minstens wekelijks een praatje met de buren 
en 60% heeft minstens wekelijks contact met familie, vrienden of  kennissen. Dit verschil komt door de grootte in afstand en tijd 
om anderen te zien. 

Verder zijn er ook sociale patronen in de frequentie van sociale contacten. Zo hebben vrouwen meer contact met familie 
(gender), hebben ouderen meer contact met buren, 60-75 jarigen met de familie (met daarna een sterke daling) en jongeren met 
vrienden, 24% zegt (bijna) dagelijks (leeftijd) en is er meer contact met buren bij laaggeschoolden en niet-werkenden, maar geen 
verschil in contact met familie, kennissen of  vrienden naargelang een diploma, de tewerkstelling en het inkomen (SES). 
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Wanneer er wordt gekeken naar de algemene deelname van het verenigingsleven, is dit voor 50% van de Vlamingen. Vooral 
hoogopgeleiden en mannen hebben een meer actief  lidmaatschap en bestuurslidmaatschap. Het regelmatig verrichten van 
onbetaald vrijwilligerswerk fluctueert rond de 20%, maar is meer bij mannen en hoogopgeleiden. Bij de beoordeling van sociale 
contacten, heeft 32% een gevoel van oppervlakkigheid, dit gevoel is meer bij mannen (43%), ouderen (48%), laaggeschoolden 
(51%), niet-werkenden (46%) en gezinnen met een laag huishoudinkomen (50%) (2018). Verder heeft 15% het gevoel van 
isolement. Hierbij zijn er quasi geen verschillen naar gender en leeftijd, maar is het gevoel groter bij singles (19%), 
laaggeschoolden (20%) en gezinnen met een laag huishoudinkomen (26%).  

Ook heeft 52% van de Vlamingen vertrouwen in de medemens. Dat vertrouwen is meer bij jongeren, mannen, 
hooggeschoolden en gezinnen met een hoog inkomen. Toch heeft slechts 25% vertrouwen in de overheid. Er is geen verschil 
naargelang gender of  leeftijd, maar is het vertrouwen wel hoger bij hooggeschoolden en gezinnen men een hoog inkomen. 

Wie een hoge mate van sociale participatie vertoon heeft meer vertrouwen in anderen, is minder utilitair individualistisch 
ingesteld, is minder egocentrisch, voelt zich minder politiek machteloos, scoort hoger op gelukschalen en scoort hoger op 
tevredenheid op allerlei levensdomeinen. 

Groepen 
Groepen en netwerken lijken erg op elkaar, maar vallen niet samen. Elke groep bevat een of  meerdere netwerken, maar niet elk 
netwerk kan een groep worden genoemd. Daarenboven kunnen en zullen groepen zelf  deel uitmaken van netwerken. Een eerste 
aanduiding van dat verschil is dat groepen worden benoemd, terwijl netwerken gewoon maar netwerken zijn. Het wezenlijke 
verschil is dat de groep een bovenindividuele of  collectieve dimensie bezit, die vaak het groepsbewustzijn of  de groepscultuur 
wordt genoemd. Die dimensie vindt men niet bij netwerken.  

Bepaalde kenmerken hebben groepen en netwerken en dus gemeenschappelijk. Zo bepaalt het aantal leden (N) het aantal 
contacten dat binnen de groep of  het netwerk mogelijk is, volgens de formule N(N-1)/2. Uit de formule blijkt dat het aantal 
mogelijke contacten sneller toeneemt dan het aantal leden. Dat heeft gevolgen voor de intensiteit van de contacten en verklaart 
de tendens van grote groepen om uiteen te vallen in kleinere groepen. 

De leden zullen de interactie en communicatie enkel voortzetten wanneer ze die contacten zinvol vinden. Dat is het geval als er 
sprake is van gemeenschappelijke waarden, normen en doeleinden. Dit is een cultuurpatroon. De doelstellingen van een groep 
maken de meer algemene waarden concreet. Die zullen de leden aanzetten tot actie en interactie.  

In werkelijkheid staan niet alle leden achter de doelstellingen van een groep. Naast de officiële doelstellingen (guiding beliefs) 
leven er feitelijke doelstellingen (daily beliefs) en die worden meestal niet uitgesproken of  neergeschreven. Sommige leden van 
de groep zullen de formele doelstellingen als dekmantel gebruiken om de eigen particuliere belangen na te streven.  

Binnen sommige groepen heerst gelijkheid tussen de leden, binnen andere groepen bestaat er een meer of  minder hiërarchische, 
boven- en onderschikkende structuur. De status van de groepsleden in de buitenwereld zal een impact hebben op de 
verhoudingen binnen de groep, hoewel de specifieke capaciteiten die relevant zijn voor het groepsleven die externe hiërarchie 
kunnen omkeren. Het vermoeden bestaat dat dit tot sociologisch interessante rolconflicten kan leiden. 

Een typologie als uitgangspunt 
Schäfers rekent de volgende maatschappelijke formaties tot wat hij maatschappelijke grondvormen noemt: de menigte/aggregaat, 
de massa, het netwerk de groep, de institutie, de organisatie, de vereniging, de belangengroep, de partij; de associatie en de 
samenleving. De meest gangbare typologie is gebaseerd op een combinatie van de netwerkdimensie en de culturele dimensie: het 
al dan niet aanwezig zijn van (directe) interactie en communicatie (de netwerkdimensie) en het al dan niet aanwezig zijn van 
gemeenschappelijke waarden en normen (culturele dimensie). 

Op basis van die 2 variabelen komt men tot de volgende typologie: primaire groep, collectiviteit, samenzijn en sociale categorie. 
Die types sluiten elkaar niet uit. Primaire groepen kunnen binnen collectiviteiten tot ontwikkeling komen; uit een categorie of  
een samenzijn kan een primaire groep of  een collectiviteit groeien; primaire groepen kunnen samen collectiviteiten vormen 
teneinde een bepaalde doel te realiseren. Elk lid van de samenleving is lid van een veelheid van primaire groepen, collectiviteiten 
en sociale categorieën. Die verscheidenheid en onderlinge verbondenheid van groepen dragen bij tot de veelvormigheid en 
veelkleurigheid van de samenleving. 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
WAARDEN EN NORMEN

INTERACTIE EN COMMUNICATIE

WEL NIET

WEL Primaire groep Collectiviteit 

NIET Samenzijn Sociale categorie
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Sociale categorie 
De sociale categorie is geen volwaardige groep. Er is geen interactie en communicatie tussen de leden en ook 
gemeenschappelijke waarden en normen ontbreken. Het zijn louter aggregaten, verzamelingen van sociale eenheden met een 
bepaald gemeenschappelijk kenmerk. Toch is de sociale categorie een relevant sociologisch begrip, omdat andere soorten 
groepen dikwijls berusten op het lidmaatschap van een sociale categorie.  

Niet dat mensen weten dat ze lid zijn van een of  andere sociale categorie, dikwijls is dit niet het geval. Die wordt immers van 
buitenaf  gevormd. Vooral voor onderzoekers die met attributionele (toegewezen) variabelen werken, is de sociale categorie een 
geliefd instrument. Attributionele variabelen zijn eigenschappen die worden toegekend aan individuen. die eigenschappen 
worden gemeten als scores. De leden van een populatie worden verzameld aan de hand van hun score op een of  meerdere van 
die variabelen en vormen zo een sociale categorie. 

De criteria op basis waarvan individuen in sociale categorieën worden verzameld zijn niet werkelijkheidsvreemd, ze verwijzen 
naar betekenisvolle sociale realiteiten. Soms zal het (wetenschappelijk of  administratief) afzonderen van bepaalde 
bevolkingscategorieën ertoe bijdragen dat de betrokkenen gemeenschappelijke belangen ontdekken, wat kan leiden tot een 
sterkere soort van groepsvorming. 

Volgens Grinsberg vormen quasi-groepen een rekruteringsgebied voor groepen en waarvan de leden bepaalde karakteristieke 
gedragspatronen gemeenschappelijk hebben, zonder groepen ze zijn. Hij rekent daartoe ook andere groepen in hun 
beginstadium, zoals verzamelingen van individuen die dezelfde doelstellingen nastreven of  eenzelfde beleid voorstaan. 

Het samenzijn 
Een samenzijn ontstaat wanneer mensen in elkaars nabijheid vertoeven, enkel met elkaar verbonden zijn door de situatie die hen 
samenbrengt. Het samenzijn mist gemeenschappelijke waarden en normen en daardoor onvoldoende duurzaamheid om als 
echte groep te worden aangezien. Allerlei interactie en communicatie ontspinnen zich tussen hen, maar zonder 
gemeenschappelijke zingeving. Het bindmiddel is het externe moment gebonden gebeuren. Zodra dat verdwijnt, verdwijnt het 
samenzijn. Meestal ontbreekt ook de tijd om de op gang gekomen interactie en communicatie uit te bouwen tot relaties, hoewel 
het toch mogelijk is dat uit situaties van samenzijn permanentere groepen ontstaan. Het gaat hier over massa en menigte, die als 
grootschalige varianten van het samenzijn kunnen worden gezien. 

Ook binnen organisaties is er een wereld van verschil tussen samenwerken en in elkaars nabijheid werken. Vaak spreken mensen 
over ‘mijn team’ wanneer ze het hebben over collega’s met wie ze het kantoor delen of  in elkaars buurt machines bedienen. Wie 
het arbeidsproces nader analyseert, ziet echter dat het een wereld van verschil maakt wanneer mensen input-outputrelaties met 
elkaar onderhouden of  wanneer ze samen een lokaal delen. Wie input-outputrelaties onderhoudt, maakt samen keuzes en doet 
via die gezamenlijke keuzes aan zingeving. Wie zich op het werk in elkaars buurt ophoudt zonder die onderlinge afhankelijkheid, 
heeft sociaal een veel brozere band. 

Primaire groepen 
Primaire groepen hebben een beperkt aantal leden die regelmatig, veelvuldig en intensief  interacteren en communiceren. Ze 
worden gekenmerkt door het ongespecialiseerde karakter van de relaties, de relatieve intimiteit tussen de leden, de waardering 
van de relatie om haarzelf  en de relatieve bestendigheid van de relaties (Faris). In die groepen heersen gevoelens van 
samenhorigheid die berusten op gemeenschappelijke waarden en normen. Primaire groepen zijn vrij duurzaam. Niet alle kleine 
groepen zijn primaire groepen, wel zijn alle primaire groepen relatief  klein. 

De term primaire groep komt van Cooley. Meer dan 100 jaar geleden formuleerde hij de rol van die groep als volgt: 

Een primaire groep is de eerste en meest nabije levensgroep. Daardoor is die vaak bepalend voor ons sociaal handelen, ook op 
latere leeftijd. Het klassieke 2-generatiegezin wordt als het voorbeeld van een primaire groep opgevoerd. De gezinsleden hebben 

Primaire groepen zijn primair aanwezig in ons leven, in verschillende betekenissen, maar vooral in die zin dat ze fundamenteel zijn voor de vorming 
van de sociale natuur en idealen van het individu. Het resultaat van intieme associatie is, psychologisch gezien, een zekere versmelting van 
individualiteiten in een gemeenschappelijk geheel; zodat het gemeenschappelijk leven en doel van de groep, in veel aangelegenheden, iemands eigen zelf  
wordt. De eenvoudigste manier om deze heelheid te beschrijven, is misschien wel als en wij; het impliceert het soort sympathie en wederkerige 
vereenzelviging waarvan het wij een natuurlijke uitdrukking is. Men leeft in het gevoel van het geheel en vindt de voornaamste betrachtingen van zijn 
streven terug in dit gevoel. Daarmee wordt niet verondersteld dat de eenheid van de primaire groep er een is van louter harmonie en liefde. Het gaat 
steeds om een gedifferentieerde en gewoonlijk competitieve eenheid, waarin zelfbewustheid en vormen van hebzucht worden toegelaten; maar deze 
gevoelens worden gesocialiseerd door sympathie en zijn geneigd onder de controle van gemeenschappelijk bewustzijn te geraken. Het individu zal 
ambitieus zijn, maar het belangrijkste doel van zijn ambitie zal zijn om een plaats te werven in de gedachten van de anderen en het zal zich 
gebonden voelen aan de gemeenschappelijke normen van dienstbetoon en eerlijkheid.
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elkaar nodig voor steun en gezelligheid. Ze praten en overleggen veel, ontwikkelen regels ten aanzien van het gedrag in huis en 
ze hebben een gemeenschappelijk verleden en een gemeenschappelijke toekomst. 

De eigen aard van de primaire groep komt het best tot uitdrukking in spontanere groepen: de peergroup. Het gezin is niet alleen 
maar een primaire groep, het is ook een belangrijke maatschappelijke institutie met specifieke functies. De zuivere primaire 
groep wordt enkel samengehouden door affectieve banden. Relaties tussen leden zijn diffuus. Ze betreffen gedrag in 
uiteenlopende contexten en laten daarom een bepaalde mate van spontaniteit toe. Deelnemen aan de groep vormt een doel op 
zich voor de leden, veeleer dan een instrument voor de verwezenlijking van andere zakelijke doeleinden. Elk lid identificeert 
daarom zijn eigen belangen deels met die van de groep. Daardoor wordt het moeilijk om het eigen belang na te streven wanneer 
dat in conflict komt met de waarden van de primaire groep of  wanneer het risico bestaat dat men daarvoor de plaats in de groep 
kwijtraakt.  

Primaire groepen ontwikkelen zich ook binnen grotere geformaliseerde verbanden (collectiviteiten). Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de groep collega’s die binnen een bedrijf  vriendelijk met elkaar omgaan, omdat ze ook daar behoefte hebben om elkaar te 
ontmoeten als volledige personen en niet als positiebekleders. Ook in dat geval komen de leden vrijwillig samen, alleen maar om 
bij elkaar te zijn en niet omdat dat de geëigende manier is om bepaalde taken uit te voeren volgens vooraf  afgesproken 
procedures. Bij de studie van organisaties wordt ook het best rekening gehouden met die primaire groepen die na verloop van 
tijd tot bloei komen in de voegen van de formele organisatie (Shils). 

Welke voorwaarden moeten worden vervuld opdat primaire groepen kunnen ontstaan? Wanneer mensen gedurende een 
bepaalde periode in een situatie van frequente interactie en communicatie worden samengebracht, is de kans groot dat ze 
onderling een patroon van relaties en rollen gaan ontwikkelen, met wederzijdse verplichtingen en verwachtingen, gedeelde 
waarden en normen en enig gevoel van collectieve identiteit of  solidariteit.  

Overigens vormen niet alleen het aantal leden, de frequentie van de interactie of  de gemeenschappelijke waarden een 
sleutelfactor bij het vormen van een primaire groep, ook de functies die de primaire groep heeft voor zijn leden, zijn belangrijk. 
Die zijn zeer uiteenlopend van aard: van zichzelf  kunnen zijn in vertrouwd gezelschap tot de productienormen beheersen die 
door het management worden opgelegd. In primaire groepen wordt men niet aan banden gelegd door formele verwachtingen 
die door externe krachten worden geformuleerd, men kan zichzelf  zijn. Op deze informele arrangementen doet men een beroep 
wanneer ze de eigen aspiraties of  eigen ongenoegen kwijt willen. Informele groepen bieden de mogelijkheid om de formele 
doelstellingen en werkwijzen van de formuleren organisatie bij te sturen in functie van de persoonlijke behoeften. De human 
engineers van organisaties doen er dan ook best aan om rekening te houden met het ontstaan en bestaan van informele groepen 
als ze verhoopte geformaliseerde doelstellingen willen bereiken. 

De intimiteit en emotionele warmte die kenmerkend zijn voor een primaire groep, sluiten de mogelijkheid van interne conflicten 
niet uit. Men kan zelfs verwachten dat conflicten veeleer in primaire groepen voorkomen dan in andere groepen: Wass sich liebt, 
das neckt sich. Omdat primaire relaties gebaseerd zijn op de hele persoonlijkheid, is de kans groter dat er sterke voorkeuren en 
afkeren ontstaan. Vijandige gevoelens kunnen worden onderdrukt, maar zelfs als ze in een open conflict omslaan, hoeven ze niet 
noodzakelijk tot de ontbinding van de groep te leiden, behalve wanneer het conflict gaat om zaken die de fundamenten raken 
van de groepssolidariteit. Conflict bedreigt het voortbestaan van een primaire groep niet wanneer de leden voelen dat de relaties 
dermate stabiel zijn dat ze zich niet hoeven in te houden. In zulke omstandigheden kan het ventileren van vijandige gevoelens de 
groep versterken, vermits het ophopen van onvrede zou kunnen leiden tot handelingen die faliekant zijn voor het relatiepatroon 
in de groep. 

Ook primaire groepen zijn sterfelijk. De verschillende levensverwachting van groepen hangt niet alleen af  van hun interne 
dynamiek, ook en vooral externe factoren dragen daartoe bij. De hoge graad van ruimtelijke en sociale mobiliteit in de moderne 
samenleving rafelen primaire groepen vandaag sneller uiteen. Dat gebeurt vooral wanneer een lid met een sleutelpositie 
verdwijnt. 

De collectiviteit 
De politieke partij, de vakbond, het kerkgenootschap, de universiteit, de sportvereniging, de onderneming maar ook de etnische 
gemeenschap of  de sociale klasse zijn collectiviteiten. Collectiviteiten zijn dus talrijk en in allerlei vormen aanwezig in de 
samenleving. Het zijn grote groepen waarvan de leden onmogelijk met alle medeleden direct en regelmatig contact kunnen 
hebben. Wel ontstaat er een zekere samenhorigheid op basis van gemeenschappelijke waarden of  belangen, die houden een 
collectiviteit samen. Bij nader toezicht bestaat een collectiviteit uit samenhangende, kleinere netwerken, enkel van op enige 
afstand krijgt dat geheel van kleinere netwerken een duidelijke (collectieve) identiteit en bijbehorend imago.  

Sommige collectiviteiten nemen de vorm aan van organisaties, andere worden sociale bewegingen; ze bevolken onder deze en 
andere vormen het maatschappelijke middenveld. Etnische gemeenschappen en sociale klassen zijn collectiviteiten met een eigen 
karakter, inclusief  een eigen cultuurpatroon.  
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Een sociale klasse bezit de kenmerken van de etnische gemeenschap, wanneer het gaat om een sociale klasse in de volle 
betekenis, zoals de bewustzijnsklasse bij Marx, waarbij naast de positionele component ook een gezamenlijk bewustzijn aanwezig 
is.  

Natiestaten zijn het resultaat van natievorming, het proces waarbij de eigen culturele identiteiten van verschillende 
gemeenschappen plaatsmaken voor een gemeenschappelijke identiteit, met daarmee verbonden een grote mate van cohesie. Dat 
proces voltrok zich door een combinatie van identificatie met de natie en eenmakende initiatieven van bovenaf. De 
verwevenheid van beide sporen wordt duidelijk uit de volgende initiatieven die het ontstaan en de ontwikkeling van natiestaten 
begeleiden: het opzetten van nationale wetgeving en centrale overheidsadministratie, de instelling van gemeenschappelijke 
belastingen en de afschaffing van interne tolbarrières, het invoeren van een standaardtijd, een nationale taal en staatsgodsdienst, 
het ontwerpen van gemeenschappelijke symbolen., het invoeren van dienstplicht en de leerplicht als belangrijke plekken van 
socialisatie. Meestal gaat staatsvorming vooraf  aan natievorming: processen van modernisering spelen daarbij een belangrijke rol. 

In West-Europese samenlevingen kwam het proces van natievorming pas van de grond in de 19de eeuw. Afgezonderde en 
afgesloten gemeenschappen werden met elkaar verbonden via commercialisering, industrialisering en schaalvergroting, allemaal 
elementen van het moderniseringsproces. Ook de overgang van traditioneel gezag naar relationeel-legaal gezag dat tot 
uitdrukking kwam in de opbouw van een overheidsbureaucratie, speelde een belangrijke rol. 

Om de bevolking te mobiliseren, werden gemeenschappelijke kenmerken, historische continuïteit en culturele eigenheid 
beklemtoond. Vaderlandse geschiedenissen, die dikwijls niet meer zijn dan uitgevonden tradities, spelen daarbij een niet te 
onderschatten rol. Die tradities worden ingeprent via het onderwijs dat gaandeweg meer van overheidswege georganiseerd 
wordt, via publieke rituelen en via monumenten. 

Natievorming botst op grenzen in staten waar nauwelijks sprake is van culturele homogeniteit. Centralisering en 
bureaucratisering kunnen de staat veeleer verzwakken dan wel versterken wanneer door etnisch nationalisme wordt gestimuleerd. 
In dezelfde beweging kan het proces van natievorming leiden tot extreem nationalisme, waarbij groepen die niet worden 
beschouwd als leden van de natie, worden uitgesloten. De gelijktijdige opgang vandaag van nationalisme en xenofobie in Europa 
is daarvoor illustratief. In toenemende mate wordt de legitimiteit van natiestaten ook in vraag gesteld onder druk van de fiscal 
crisis of  the state (O’Conner) en voorts door de processen van machtsoverdracht naar hogere en lagere bestuursniveaus. 

Voorbeeld: de brexit van het Verenigd Koninkrijk 
Er wordt gekeken naar de verschillende factoren die bepalen of  er werd gestemd om in de EU te blijven of  eruit te gaan. Het 
stemgedrag naar opleiding toont dat hoger geschoolden meer zijn voor het blijven in de EU (lager secundair 34%, hoger 
secundair 54%, voortgezet onderwijs 52% en hoger onderwijs 71%) en dat naar leeftijd vooral de jongeren stemmen voor het 
blijven (18-24 75%, 25-49 56%, 50-64 44% en 65+ 39%). Werkenden stemden vooral voor blijven en niet-werkende voor brexit. 
Ook waren vooral mensen met een buitenlands origine en moslims voor het blijven en de blanken en christenen voor de brexit.  

De massa, de menigte en de multitude 
Het begrip massa is lange tijd naar de coulissen van het sociologische, psychologische en historische onderzoek verwezen. Het 
werd sterk geassocieerd met de turbulenties en de dictatoriale regimes van het interbellum en de verwachting was aanwezig dat 
zo’n irrationeel maatschappelijk fenomeen tot het verleden behoorde. 2 ontwikkelingen hebben dat proces terug naar het 
voorplan gehaald: de steeds sterkere greep die massamedia hebben op het gedrag van mensen en het groeiende succes van 
populistische, vooral nationalistische en uiterst-rechtse bewegingen en hun leiders in vele Europese landen.  

Massa verwijst naar een aanzienlijk aantal mensen die zich enkel bij bepaalde gelegenheden op een bepaalde plaats bevinden, 
maar die meestal niet groepsmatig verbonden zijn. Om meestal niet-voorzienbare redenen leidt dat samenzijn tot 
gemeenschappelijke acties, waarvan het verloop niet te voorzien valt. Door de kans dat in een massa plotseling zo’n doelgerichte 
actie kan ontstaan, verschilt de massa wezenlijk van de menigte. Bij een menigte gaat het ook over een groter aantal mensen die 
louter toevallig op een bepaalde plek samentreffen en meestal slechts erg vluchtige of  helemaal geen persoonlijke contacten 
hebben. 

LeBon behandelde het fenomeen massa voor het eerst in zijn Psychologie des foules. Hij analyseert daarin de psychologische 
mechanismen, de cognitieve processen en de morele krachten die het gedrag van de massa bepalen en richten hoe die, 
naargelang van het moment, ertoe leiden dat bewuste, vrije en verantwoordelijke individuen veranderen in onbewuste, 
vervreemde en door instincten gedreven wezens, die dan tot zowel de meest verwerpelijke misdaden als de meest nobele 
handelingen kunnen overgaan. 

Als cultureel begrip  en tijdkritisch concept, krijgt de term massa publieke weerklank met ophefmakende publicaties van Spengler 
en van de Spaanse filosoof  de Gasset. Een treffend citaat uit het boek van de Gasset:  
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Hoewel beide auteurs, zoals andere cultuurpessimisten, uitdrukking gaven aan de dominante gevoelens van uitzichtloosheid in de 
periode na de Grote Oorlog en tijdens de Grote Depressie, worden de diepste wortel meestal gezocht in meer structurele 
ontwikkelingen zoals de industrialisering, urbanisering, bureaucratisering, veronderstelde nivellering en desindividualisering. 
Daarom wordt de periode die dan ingaat, ook wel het rijdperk van de massa genoemd. Een aantal samenstellingen met massa en 
massificatie onderstrepen dat fenomeen. Niet het minst ook omdat door de snelle en aanzienlijke bevolkingsgroei, de hogere 
welvaart en de stijgende verwachtingen massale voorzieningen nodig worden op steeds meer terreinen. In the lonely crowd 
zullen Riesman, Glazer en Denney vooral focussen op de nieuwe houding die daarmee gepaard gaat: manipuleerbaar, van buitenaf  
gestuurd. 

Negri en Hardt presenteren een specifieke invalshoek op de menigte (multitude). Volgens hen is dat een klasse in de marxistische 
zin van het woord, maar verschilt ze van het traditionele concept van de arbeidersklasse door haar pluriformiteit en haar 
organisatie vorm. De menigte heeft de structuur van een netwerk: productie vindt plaats in complexe netwerken. Ze stellen dat 
het kapitalisme mee ontwikkeld met de creativiteit van de menigte, waar andere marxistische theoretici er doorgaan van uitgaan 
dat het kapitaal het initiatief  heeft. 

De dominante productiewijze in de huidige postmoderne tijd is immaterieel. Hoewel intellectuele en affectieve arbeid niet het 
merendeel uit maken van de productie, dringen ze wel binnen in het maatschappelijke of  biologische leven. Die productie bindt 
plaats in het gemeenschappelijke/the common; dat is het veld van sociale relaties en netwerken dat met de komst van moderne 
telecommunicatie mondiaal is geworden. Het doel van het kapitaal is om het gemeenschappelijke te onteigenen, tot koopwaar te 
transformeren.  

Voor Negri en Hardt behoort potentieel iedereen die deelneemt aan het sociale productieproces tot de menigte. Hun individuele 
identiteit en creativiteit kunnen niet worden verenigd of  uitgevlakt in een concept als het volk of  de massa: ze kunnen zich, met 
behoud van identiteit, tot groepen organiseren. De menigte wordt door geen enkele partij of  andersoortige organisatie geleid. 

Een illustratie van een multitude is de Occupy-beweging. Die ontstond in 2011 tijdens een demonstratie voor het beurgebouw in 
Wall Street, uit onvrede met het beleid van de banken en de overheid. De activiteiten werden eerst verplaatst naar een 
permanente plek en breidden vervolgens uit tot een wereldwijde beweging. De beweging heeft een platte organisatiestructuur, 
zonder formele leider; iedereen kan eraan deelnemen. Wat hen verbindt, is hun verzet tegen het huidige kapitalisme. 
Kenmerkend is dat ze in grote steden tentenkampen opslaan die voltijds worden bezet door de leden, evenals hun intensieve 
gebruik van internet als communicatiemiddel. Internet en sociale media droegen ertoe bij dat de beweging razendsnel wereldwijd 
verspreid raakte. Via het web vinden actievoerders elkaar en inspireren ze elkaar. In tegenstelling tot de oude en nieuwe sociale 
bewegingen, richt Occupy zich niet tot de gevestigde politieke actoren. Die nieuwste sociale beweging heeft het veel meer over 
de politiek zelf  en over de besluitvorming. De collectieve identiteit wordt versterkt door de gezamenlijke tentenkampen en de 
bijbehorende rituelen. De dagelijkse algemene vergadering wordt opgezet volgens een gedecentraliseerde, niet-hiërarchische 
organisatiestructuur waarin inclusiviteit en directe participatie centraal staan. 

Referentiegroepen 
Wanner men het gedrag van mensen wil begrijpen, moeten ze niet alleen rekening houden met de groepen waarvan ze lid zijn: 
hun lidmaatschapsgroepen. Men moet evenzeer letten op groepen waarvan ze in hun waarden of  gedrag refereren: 
referentiegroepen. Lidmaatschapsgroepen en referentiegroepen vallen meestal samen, maar dat hoeft niet. Men kan best lid zijn 
van 1 groep, maar zich in hun gedrag laten leiden door de waarden en normen van een andere groep. Meestal heeft men 
verschillende referentiegroepen, die in sommige gevallen slechts een deel van het gedrag beïnvloeden, in andere het hele gedrag. 
Wanneer men lid wil worden van de referentiegroepen, wordt gesproken van een normatieve referentiegroep; wanneer de groep 
enkel een voorbeeldfunctie heeft, gaat het over een comparatieve of  vergelijkende referentiegroep. 

Het belang van referentiegroepen voor de verklaring van het menselijke gedrag schatten sommige sociologen hoog in. Nisbett 
schrijft dat zodra men van iemand de dominante referentiegroepen kent, is men beter in staat om het gedrag van die persoon te 
begrijpen en te voorspellen. 

Het fenomeen van referentiegroepsgedrag werd voor het eerst door Merton en Kitt, later Rossi, blootgelegd in een beschouwing 
over het begrip conformistisch gedrag. Daaronder wordt de aanpassing aan de normen en verwachtingen die gangbaar zijn in de 
lidmaatschapsgroepen verstaan. Merton en Kitt vroegen zich af  welke groep men als lidmaatschapsgroep moet beschouwen: de 
primaire groep of  het grotere geheel waarvan die primaire groep deel uitmaakt? Uit hun studie ‘The American Soldier’ bleek 
namelijk dat de normen van de primaire groep in belangrijke mate afweken van de officiële militaire normen en van de 
verwachtingen van de officieren. De soldaten stonden dus voor een dilemma, want conformeren aan de verwachtingen van de 

De menigte heeft plaatsgenomen in de voornaamste zetels van de maatschappij. Vroeger ging zij, zoo zij bestond, ongemerkt voorbij, zij stond op den 
achtergrond van het maatschappelijk toneel, doch is zij nu voor het voetlicht gekomen, is zij de hoofdpersoon. Alleen het koor heeft het woorden, de 
hoofdpersonen zijn er niet meer.
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officieren en de militaire organisatie is niet-conform ten aanzien van de verwachtingen aan de primaire groep en omgekeerd. Dat 
is een mooi voorbeeld van een rolconflict. 

Vergelijkende/comparatieve referentiegroepen 
Vele comparatieve referentiegroepen wortelen in vormen van relatieve deprivatie. Relatieve deprivatie betekent dat men zich 
tekortgedaan voelt in vergelijking met anderen. Een persoon of  groep is relatief  gedepriveerd van een sociaal goed wanneer aan 
een aantal voorwaarden is voldaan: ze hebben het goed niet, ze zien anderen die het goed wel hebben, ze willen het ook hebben 
en ze zien het als haalbaar om het goed te hebben (Runciman). 

De mate van de relatieve deprivatie wordt bepaald door de grootte van de (gepercipieerde) kloof  met de referentiegroep, de 
omvang van de groep en de intensiteit van de gevoelens. Die factoren helpen verklaren waarom wie in armoede leeft een relatief  
rigide samenlevingsstructuur, zich minder ontevreden toont met zijn lot dan wie in een mobielere maatschappij arm is, al is die 
objectief  gezien beter aan toe.  

In het eerstgenoemde maatschappijtype wordt de leden voorgehouden dat de positie die ze bekleden, hun natuurlijke, door god 
gewilde, plek is. Ook is er in de realiteit weinig of  geen beweging merkbaar van de ene positie naar de andere en zijn de middelen 
daartoe niet voorhanden. Dat heeft te maken me de afwezigheid van economische groei, van technologische ontwikkelingen en 
van consumptiemogelijkheden en met de macht van groepen die het status quo willen behouden. In een maatschappij die wel 
wordt gekenmerkt door groei, verandering en beweeglijkheid en door een meervoud van cultuurpatronen, worden ook mensen 
in armoede uitgenodigd om deel te nemen en zullen ze zich uitgesloten voelen als er niet op die uitnodiging kunnen ingaan. 

Het vergelijkingspunt bij referentiegroepen hoeft niet noodzakelijk een groep in de strikte zin van het woord te zijn om relatieve 
deprivatie te ervaren; het kan ook om een sociale categorie gaan, een abstract idee of  1 enkel individu. Het kan zelfs een 
geconstrueerde referentiegroep betreffen, een stuk beleefde werkelijkheid, zoals personen of  gezinnen die in een tv-soap ten 
tonele worden gevoerd. Personen gebruiken ook geconstrueerde groepen om sociale vergelijkingen te maken tussen de eigen 
situatie en die van anderen. 

De scheidingslijn tussen normatieve en comparatieve referentiegroepen is niet strikt. Het is niet ongewoon dat een 
referentiegroep die oorspronkelijk louter comparatief  is, na verloop van tijd normatief  wordt. 

Normatieve referentiegroepen 
Bij de normatieve referentiegroepen zijn de waarden van de andere groepen uitdrukkelijk in het spel betrokken; daar ontleent 
men de leidraad voor het eigen gedrag juist aan de richtinggevende waarden en normen van een andere dan de 
lidmaatschapsgroep. Zo’n referentiegroepsgedrag heeft voor- en nadelen. 

Wie referentiegroepsgedrag vertoont, zal gemakkelijker lid worden van de referentiegroep. Het gaat om een proces van 
anticiperende socialisatie; dat is socialisatie die niet gebeurt zodra men lid is van de groep, maar die vooruitloopt op dat 
(eventuele) lidmaatschap. Door die wisselwerking van associatie met de nieuwe groepswaarden en dissociatie van de oude wordt 
het refererende individu dubbel gemotiveerd om lid te worden van de nieuwe referentiegroep. 

Iemand heeft enkel voordeel bij anticiperende socialisatie wanneer dat gebeurt binnen een relatief  open sociale structuur met 
voldoende mobiliteitskansen. Enkel dan kunnen veranderingen in houding en gedrag ook effectief  leiden tot het verwerven van 
de beoogde sociale positie. In een relatief  gesloten samenleving, waar positieverwijzing domineert, komen zulke individuen 
vrijwel zeker nooit terecht in de referentiegroep. Door hun keuze voor die onbereikbare referentiegroep zullen ze uitgesloten 
worden uit de lidmaatschapsgroep. Dat is de positie van de marginale mens, die zich aan de rand van verschillende groepen 
bevindt, maat dor geen enkele groep wordt aanvaard. 

Naast de weerslag van referentiegroepsgedrag op de positie van het individu schetsen Merton en Kitt ook enkele gevolgen van 
normatief  referentiegroepsgedrag voor de lidmaatschapsgroep en voor de samenleving. Voor de oorspronkelijke 
lidmaatschapsgroep zijn de gevolgen negatief, omdat referentiegedrag een afwijzing van hun normen inhoudt. De achterblijvers 
ervaren de normen van het lidmaatschapsgroep als minder bindend en ze voelen zich miskend en misprezen. 

Voor her samenlevingsverband waarvan de lidmaatschapsgroep en de referentiegroep deel uitmaken, lijkt normatief  
referentiegroepsgedrag een positieve zaak. Daardoor worden de veeleer particuliere groepsnormen van de lidmaatschapsgroep 
verlaten voor de algemene normen van het ruimere geheel, de referentiegroep. Dat proces kenmerkte de overgang naar 
natiestaten in West-Europa, een proces waarbij lokale gemeenschappen hun particuliere verbondenheid inruilden voor nationale 
gevoelens, wat werd gesymboliseerd in de nationale vlag, het volkslied, patriottisme. Toch kunnen er secundaire effecten 
optreden die de oorspronkelijk positieve effecten tenietdoen. Wanneer de cohesie binnen de kleinere groepen of  
gemeenschappen door de ontwikkeling van normatief  referentiegroepsgedrag sterk wordt ondermijnd, dan verzwakken daarmee 
ook belangrijke bouwstenen van de ruimere samenleving. 
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Het optreden van referentiegroepsgedrag zal van samenleving tot samenleving verschillen. Men komt weer bij het verschil tussen 
open en gesloten samenlevingen. In een samenleving die ingedeeld is naar klassen of  standen, waarbij die indeling als legitiem 
wordt aanvaard en de voorrechten en verplichtingen van elke klasse of  stand als gerechtvaardigd worden erkend, zullen de leden 
van de verschillende klassen of  standen niet refereren aan elkaars waarden en normen. Wanneer de maatschappelijke ordening 
eerder open is, met gelijke rechten en plichten voor iedereen, een gemeenschappelijk waardenstel en een grote sociale mobiliteit, 
zal wel over de klassengrenzen geen worden vergeleken en stijgt de kans op referentiegroepsgedrag. 

Door de referentiegroepstheorie kan men gedragingen die ogenschijnlijk zeer uiteenlopen, toch terugvoeren op gelijkaardige 
processen. Dat personen uit een dominante klasse opkomen voor de belangen van de arbeidersklasse (Marx & revolutionairen), 
verwijst in termen van referentiegroepsgedrag naar hetzelfde proces als dat personen uit de lagere klasse de normen en 
gedragingen van de hogere klasse overnemen. Dat beide situaties maatschappelijke een andere impact hebben, wijst er enkel op 
dat de referentiegroepstheorie slechts een deel van de werkelijkheid raakt. Men moet de impact van uiteenlopende 
maatschappelijke contexten, zoals machtsposities, in rekening brengen. Door die verschillende omgeving, kan 
referentiegroepsgedrag verschillende gevolgen hebben. 

Groepen tussen conflict en solidariteit 
McGrath somt een aantal voorwaarden op die volgens hem moeten worden vervuld opdat groepen kunnen ontstaan en 
voortbestaan. Ze hebben betrekking op waarden en doelen, vaardigheden en middelen, normen en cohesie en ten slotte op de 
uitvoering van taken. Ten eerste moeten de groepsleden het eens worden over de doelen die ze nastreven en de waarden die 
daaraan ten grondslag liggen. Pas dan kunnen ze aan de concrete samenwerking een gezamenlijke richting geven. Vervolgens 
moete, de groepsleden in staat zijn de nodige vaardigheden en middelen te mobiliseren goor het verrichten van groepstaken. 
Ook moeten ze gemeenschappelijke normen ontwikkelen die hun gedrag in de groep regelen en voldoende samenhang 
ontwikkelen om te verkrijgen dat iedereen zich aan de normen houdt. Ten slotte moeten de groepsleden effectief  samenwerken 
om de gezamenlijke doelen te bereiken.  

De duurzaamheid van een groep wordt negatief  beïnvloed door de omvang van de groep en positief  door het 
samenhorigheidsgevoel in de groep. Met het aantal leden vergroot het aantal mogelijke relaties binnen de groep. Daardoor 
worden de interactie en communicatie tussen de leden minder intens of  worden die beperkt tot een deel van de groep. Ook zal 
met de stijging van het aantal leden de kans op divergente interpretaties van de gemeenschappelijke doelstellingen toenemen, 
waardoor de betrokkenheid bij het groepsgebeuren minder als gemeenschappelijk wordt ervaren en dus verzwakt.  

De samenhorigheid die ontstaat op basis van de gemeenschappelijke doelstellingen, sluit niet uit dat groepen worden 
geconfronteerd met misverstanden, meningsverschillen, interne tegenstellingen en strijd. Die binnen groepsconflicten kunnen 
het voortbestaan van de groep in gevaat brengen, maar ze kunnen ook de interne cohesie vergroten. Dankzij conflicten komen 
sluimerende problemen aan de oppervlakte: enkel wanneer ze tastbaar worden, kunnen ze worden opgelost. Een conflict kan de 
aanleiding zijn om de normen aan elkaars verwachtingen aan te passen. Een conflict bevordert het beantwoord van de vraag 
‘waarvoor kiezen wij?’. 

Ook kan een conflict geaccumuleerde spanningen helpen verminderen die anders onderhuids tot erosie van het verband kunnen 
leiden. Zo’n conflict mag dan niet gaan over de waarden, doelen of  belangen die de basisassumpties van het 
samenlevingsverband uitmaken, want die verbinden juist de leden van de groep. Er kan wel worden gediscussieerd over wie 
welke taak moet opnemen binnen de groep, maar niet over de vraag of  het wel zin heeft om nog samen te blijven. Ook moet 
een conflict realistisch zijn: het moet door de groepsleden kunnen worden opgelost. Een niet-realistisch conflict ontstaat 
bijvoorbeeld door een vervelende arbeidsdag waarvan de gevolgen thuis doorspelen. Dat kan binnen de groep in, niet worden 
opgelost. Niet-realistische conflicten zullen de solidariteit niet bevorderen.  

Coser stelt dat als een groep geen conflicten kent, dat geenszins betekent dat de groep stabiel is. Bij instabiele groepen is de kans 
zelfs groot dat de leden geen conflicten aankaarten uit vrees dat de groep daardoor verder destabiliseert. Groepen die wel stabiel 
zijn, zullen zich daarom gemakkelijker een open intern conflict kunnen veroorloven. Zo kan de frequentie van realistische 
conflicten een index zijn van groepsstabiliteit: hoe meer van die conflicten, hoe groter de groepsstabiliteit.  

Ook tussengroepsconflicten kunnen de interne solidariteit van de groep verhogen. Ze doen dat door een extern vijandbeeld te 
scheppen, waartegen samen moet gestreden worden. Het geeft de groep energie, maakt verschillen duidelijk en creëert nieuwe 
allianties. Een extern conflict biedt de groepsleden een gemeenschappelijk gedeelde ervaring, wat de leden dichter bij elkaar 
brengt. Bovendien worden de eigen groepswaarden en -normen en de verbondenheid bevestigd. De interne verschillen worden 
opzijgezet en afwijkers worden buitengezet om een sterke indruk te maken op de andere groepen. Dat leidt tot de, op het eerste 
gezicht paradoxale, vaststelling dat vormen van sociale uitsluiting de cohesie van een groep kunnen versterken en zelfs nodig zijn 
om die samenhang te verzekeren (Vranken). 
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Met andere woorden: de scheidingslijn tussen de leden van de groep (wij) en wie geen lid is (zij), wordt aangescherpt. Het 
onderscheid tussen wij-groep en zij-groep of  in-group en out-group komt van Sumner. Het wordt ondertussen in een ruimere 
betekenis gebruikt dan de radicale vorm doe hij voor ogen had. 

Meestal zullen mensen een voorkeur hebben voor de leden van de eigen groep. Tegenover hen zijn ze toleranter, tenminste 
zolang ze geen fundamentele regels overtreden, want dan volgt een strenge sanctie. Wie geen lid is van de wij-groep, wordt niet 
alleen als vreemd gezien, maar dikwijls ook als minderwaardig zonder dat dit op enige manier kan worden verantwoord. Hierbij 
kan men ook kijken naar vormen van stereotypen. 

Externe conflicten worden soms bewust in het elven geroepen ov aangescherpt om de interne samenhang van de groep te 
versterken. In landen met interne spanningen, zoals een groeiende sociale ongelijkheid, kan een extern conflict de bevolking 
terug achter 1 vlag scharen en de cohesie versterken. Zo zal oorlogvoering, in plaats van verzet te sluiten, positief  ontvangen 
worden door grote delen van de samenleving. De regerende partijen zullen dankbaar gebruik maken van de zwakkere weerstand 
om de oppositie helemaal te muilkorven, met als argument het overleven van de groep of  natie. De tegenstanders worden 
herleid tot een marginale en zelfs volksvreemde en vijandige groep.  

Een conflict tussen groepen creëert nieuwe allianties en associaties? Men zoekt hulp om beter te kunnen strijden. Allianties die 
voordien niet evident waren, worden nu mogelijk. Lenisten gingen bijvoorbeeld bij het begin van de Oktoberrevolutie (1917) 
allianties aan met de progressieve burgerij, teneinde nog meer reactionaire krachten (adel en grote boeren in Rusland) te 
overwinnen. De tijdelijke bondgenoot werd gedumpt zodra de macht veroverd was. Diverse tegengestelde belangen werden om 
strategische redenen als 1 belang gedefinieerd. 

De insiders in een wij-groep staan in een relatie van vrede, orde, wet, overheid en industrie met elkaar. Hun relatie met alle buitenstaanders of  
andere groepen is er een van oorlog en plundering, behalve voor zover deze overeenkomsten hebben gemaakt.
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Moderne samenlevingen zijn altijd multicultureel: over cultuurpatronen en 
hun componenten 
Hoe mensen deelnemen aan het maatschappelijke gebeuren, wordt in hoge mate bepaald door de sociale positie die ze innemen 
en door de daarbij horende maatschappelijke appreciaties (sociale status) en verwachtingen (sociale rol). Die waarderingen en 
verwachtingen zijn minstens even belangrijk om het sociaal handelen te begrijpen als de omstandigheden waarin dat handelen 
afspeelt. Ze zijn niet gekoppeld aan specifieke posities, maar maken deel uit van samenhangende en overkoepelende gehelen die 
betrekking hebben op de betekenis die mensen geven aan wat hen omringt. Dit worden cultuurpatronen genoemd. Hoewel de 
positionele en culturele dimensie zeer nauw samenhangen, bezit cultuur een behoorlijke mate van autonomie. Ook cultuur is een 
sociaal feit en deel van de maatschappelijke structuur. 

Door de ogen van anderen 
Het handelen van mensen verschilt wezenlijk van het gedrag van planeten, biljartballen of  dieren. Het wordt niet alleen door 
fysische energie of  instinct gedreven, maar ook en vooral door betekenissen. Het fysische substraat van handelen, het geheel van 
de biologische kenmerken en de materiële omstandigheden ervan, vormt een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde; 
het vervult zijn rol in het menselijk samenleven slechts via betekenissen. Het omvattende min of  meer hechte geheel van 
betekenisgevingen, wordt in de sociologie cultuur genoemd. 

Waarvoor staat cultuur?  
Etymologisch betekent cultuurbewerking van de bodem (Latijn), die verwijzing wordt nog terug gevonden in het Frans. Daar is 
de eerste betekenis van cultiver het bebouwen van land, een stuk grond. Die ondertoon van actief  ingrijpen in de omringende 
wereld, de natuur ordenen en haar ten nutte maken, is nog altijd aanwezig in het huidige cultuurbegrip.  

De antropoloog Taylor gebruikte de term cultuur voor het eerst wetenschappelijk. Hij had het daarbij in de eerste plaats over 
materiële cultuur. Omdat cultuur het totale voorwerp van de wetenschappelijke belangstelling van antropologen omvat, bleef  de 
term cultuur als zelfstandig concept buiten het sociologische begrippenapparaat. Het begrip werd pas later bruikbaar voor 
sociologische analyse toen beide begrippen niet langer synoniemen waren, dat gebeurde toen de immateriële dimensie van 
cultuur werd aangescherpt en het begrip dus een speciale betekenis kreeg. Tot die verschuiving naar de immateriële dimensie, 
droeg de cultuur antropoloog Malinowski in hoge mate bij, door zijn klemtoon op de linguïstische fundering van de mogelijkheid 
om cultuur te scheppen. Mensen staan in symbolische communicatie met elkaar en daardoor wordt cultuur mogelijk.  

Voor sociologen is cultuur in de eerste plaats iets immaterieels: ze betreft (eet)gewoonten, (omgangs)vormen, talen, 
(kunst)stijlen. De materiële producten die het resultaat zijn van cultuur of  de voorwerpen die nodig zijn om cultuur te bedrijven, 
behoren daar in strikte zin niet toe. Toch wordt de materiële cultuur indirect ook bij het sociologische cultuurbegrip betrokken, 
in de mate dat voorwerpen de uitdrukking worden van een specifieke zingeving; ze worden met betekenis geladen vanuit een 
cultuurpatroon. Daardoor krijgen die voorwerpen als het ware een meerwaarde: objecten worden symbolen. Voorbeelden zijn 
legio: een marteltuig wordt een religieus symbool (kruis), een stuk gekleurde stof  wordt een nationaal symbool (vlag), een witte 
lap wordt het teken van overgave, een wit doek met enkele verfspatten wordt een bewonderd schilderij.  

Bourdieu rekent de materiële cultuur wel tot het sociologische cultuurbegrip. Hij onderscheidt geobjectiveerd, geïnstitutionaliseerd 
en geïncorporeerd cultureel kapitaal (Bourdieu, Gunn, Van Eyck en Kraaykamp). De geobjectiveerde staat van cultureel kapitaal 
verwijst naar cultuurgoederen als schilderijen, boeken, encyclopedieën of  muziekinstrumenten. Omdat cultureel kapitaal in de 
geobjectiveerde vorm onmiddellijk kan worden doorgegeven, verschilt het van de overige 2 vormen. Wel geldt de 
overdraagbaarheid enkel voor de materiële objecten als zodanig en niet voor de wijze waarop met die voorwerpen wordt 
omgegaan, wat afhangt van het belichaamde/geïncorporeerde cultureel kapitaal; vergelijk de manier waarop een kunstenaar en 
een nouveau riche naar een kostbaar schilderij kijken en ermee omgaan. De commerciële en culturele waarde van zo’n 
cultuurgoed zijn relatief  onafhankelijk van elkaar, maar Bourdieu erkent dat een hoge economische waarde wel kan bijdragen aan 
de culturele legitimiteit.  

De geïncorporeerde vorm van het cultureel kapitaal wordt volgens Bourdieu opgebouwd in een levenslang socialisatieproces, wat 
leidt tot een bepaalde Bildung, het opgevoed zijn tot een gecultiveerd persoon. Die staat van cultureel kapitaal is sterk gekoppeld 
aan het individuele lichaam: het hebben wordt getransformeerd tot een zijn; men heeft geen cultureel kapitaal, maar is het. De 
geïncorporeerde biologische vorm van cultureel kapitaal wordt opgeheven, dat is genegeerd en bewaard in de 
geïnstitutionaliseerde staat. Die betreft vooral onderwijsdiploma’s; die zijn formeel onafhankelijk van de persoon van hun drager. 
Ze garanderen niet alleen de aanwezigheid van het cultureel kapitaal bij een individu, maar verlenen er meteen ook nieuwe 
eigenschappen aan. Personen worden zo gemakkelijker vergelijkbaar en zelfs inwisselbaar met betrekking tot de inhoud en de 
hoeveelheid van hun geaccumuleerde geïnstitutionaliseerde cultureel kapitaal. 
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Cultuur met een grote en kleine c 
Cultuur ontkent geenszins de basale, materiële werkelijkheid. Mensen eten en drinken, kleden zich en wonen. Evenwel doen ze 
dat op uiteenlopende manieren en die verschillen verwijzen naar de culturele diversiteit. Ze drukken opvattingen uit over mooi 
of  lelijk, smakelijk of  walgelijk, chic of  armoedig. Niet alle stoffen kunnen binnen een bepaalde cultuur worden gedragen, niet 
alles wat eetbaar is, komt bij verschillende culturen op tafel, niet in alles wat beschutting biedt, wordt gewoond. Sociologisch is 
de ene cultuur niet beter of  slechter dan een andere cultuur, maar wel verschillend.  

In de dagelijkse omgangstaal schrijft men cultuur meestal met een hoofdletter: het is synoniem voor schone kunsten, voor 
monumenten. In het sociologische en antropologische taaleigen is die waarderende ondertoon hoogst zelden aanwezig: cultuur 
bestrijkt hier het hele leven, the whole way of  life van de leden van een samenleving, ook de trivialere aspecten en minder 
verfijnde varianten ervan. Naast de burgerlijke cultuur bestaat er een arbeiderscultuur, ook eet- en slaapgewoonten behoren tot 
de cultuur. 

De culinaire cultuur vertelt veel over de aard van de samenleving. Wat men eet, is cultureel bepaald. Baanbrekend werk over alle 
uitingen van populaire cultuur, en ook, in de eerste plaats, over jeugdsubculturen en de impact van de massamedia op cultuur, 
gebeurde in het Centre for Contemporary Cultural Studies aan de universiteit van Birmingham tussen 1964 en 2002 (Hoggart). 
Het werd gesloten wegens zijn radicale invalshoek.  

Dat waarden en normen niet altijd parallel lopen met de feitelijke ontwikkelingen, is een bijkomend teken van de relatieve 
autonomie van cultuur. Zo is er de houding tegenover sterven in de huidige Westerse samenlevingen: mensen leven langer, 
zieken worden afgezonderd in ziekenhuizen en stervenden in bijzondere afdelingen, en daardoor behoort het zien van 
stervenden en doden niet meer tot het leven van alledag. De dood is enkel aanwezig als spektakel op tv. Ook krijgt de dode een 
verschillende maatschappelijke appreciatie, naargelang van de omstandigheden. Er wordt een verschil gemaakt tussen iemand die 
tijdens een oorlog sneuvelt, tot zelfdoding overgaat, verongelukt of  op hoge leeftijd inslaapt. Zo wordt een sociale realiteit 
gecreëerd waarin sociale feiten worden geclassificeerd in dichotomieën: moreel/immoreel, goed/slecht, normaal/abnormaal. 
Dat wordt dan symbolisch veruitwendigd in de oprichting van standbeelden, het uitreiken van eretekens, het organiseren van 
herdenkingsrituelen (Matthijs).  

Ogburn formuleerde in dat verband het idee van een cultural lag. Hij stelde vast dat de (immateriële) cultuur kan achterblijven op 
(veranderde) materiële situaties of  dat 2 aspecten van een welbepaalde cultuur oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd, zich 
met verschillende snelheden ontwikkelen. Zo zijn er recent ontwikkelingen inzake genetische manipulatie. De technieken 
bestaan, maar de morele context daarvoor ontbreekt nog altijd: wat mag (niet), wat moet. Een voorbeeld is de afwezigheid van 
voorzichtig gedrag en regelgeving voor het beschermen van de privacy bij het gebruik van internet. Vooral kinderen en jongeren 
kunnen daardoor in onwenselijke situaties terechtkomen, maar ook jongvolwassenen.  

Het immateriële karakter van cultuur dat in de sociologische betekenis zo centraal staat, is sterk aanwezig in de klassieke definitie 
van cultuur als een geheel van opvattingen. Voor Van Doorn en Lammers zijn waarden opvattingen over juistheid en onjuistheid; 
normen zijn opvattingen over wat hoort, verwachtingen zijn opvattingen over wat zal gebeuren en doeleinden zijn opvattingen 
over wat wenselijk is.  

Die componenten van cultuur maken deel uit van een gestructureerd geheel, van een patroon. Dat patroon vertoont bovendien 
nog andere kenmerken, zoals blijkt uit de volledige definitie van cultuur. Cultuur wordt dan het min of  meer samenhangende 
geheel van waarden, normen, verwachtingen en doeleinden (1), dat door samenlevingsverbanden wordt gedragen (2), dat zorgt 
voor de specificatie en verduurzaming van het sociaal handelen, en mede daarvoor voor het bestendigen van het betreffende 
samenlevingsverband (3) en dat door de leden van een samenlevingsverband wordt aangeleerd en doorgegeven (4). 

Cultuur: een patroon van waarden, normen, doeleinden en verwachtingen 
Het eerste kenmerk van cultuur is het patroonmatige. Cultuur is enen min of  meer samenhangend geheel van 4 componenten. 
Ze hebben elk hun specifieke functie, wat niet betekent dat hun onderlinge relaties altijd even goed kunnen worden afgebakend. 
In zekere zin draagt dat juist bij tot het interessante van het fenomeen. 
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Waarden 
Waarden zijn, wanneer ze worden beperkt tot het veld van de ethiek, algemene opvattingen over wat moreel goed, rechtvaardig 
en daarom nastrevenswaardig is; ook al zijn die principes theoretisch en praktisch zelden volkomen compatibel. Het betreft 
principes als veiligheid, gelijkheid, solidariteit en democratie, tolerantie, respect voor het menselijk leven en privacy. Het gaat 
hierbij altijd om collectieve opvattingen: ze worden voortgebracht en gedragen door groepen. Om het sociaal handelen van de 
leden in een bepaald samenlevingsverband te begrijpen, moet de socioloog de kenmerkende waarden van die samenleving 
proberen te achterhalen. Ze sturen het dagelijks doen van de leden, via hun vertaling in concrete normen, doelstellingen en 
verwachtingen. 

Samenlevingsverbanden, meer bepaald collectiviteiten, bezitten meestal eigen, onderscheiden waardeschalen, ze evolueren met 
de geschiedenis van de betreffende samenlevingsverbanden. Waardeschalen verschillen bijvoorbeeld tussen Europa, China en 
Brazilië, tussen het Europa van de middeleeuwen en dat van na de individualisering. Toch kan men die grote verscheidenheid 
van waardeschalen vrij universele, onderliggende patronen ontdekken. Romein heeft het zelfs over een AMP, een algemeen 
menselijk patroon., dat het menselijke handelen over de hele wereld zou hebben gekenmerkt, vooraleer de Europese 
ontwikkeling met en sinds de renaissance daarvan begon af  te wijken op de meest fundamentele punten, om uit die afwijkingen 
op den duur een nieuw patroon te vormen. Kenmerken van dat premoderne AMP zijn een specifieke houding tegenover de 
natuur (subjectief) en het leven (onzekerheid), tegenover het denken (concreet), tegenover de tijd (niet relevant), tegenover de 
autoriteit (volstrekt) en tegenover de arbeid (een vloek).  

Die kenmerken doen denken aan de patroonvariabelen aan de hand waarvan Parsons trachtte om het fundamentele 
waardepatroon van samenlevingsverbanden te beschrijven. De eerste reeks, die hij zelf  heel neutraal patroonvariabelen A noemt, 
bestaat uit ascription, diffuseness, particularism, affectivity, collective orientation: al die waarden zijn expressief  van aard. Bij 
patroonvariabelen B gaat het over achievement, specificity, univernalism, affective neutrality, self-orientation, alle doelgerichte en 
instrumentele waarden. Patroonvariabelen A zouden kenmerken zijn voor de premoderne gemeenschappen, patroonvariabelen 
van het type B vormen het fundamentele waardepatroon van moderne samenlevingen. Voor dat onderscheid werd Parsons 
geïnspireerd door begrippenparen als Gemeinschaft en Gesellschaft van Tönies, mechanische solidariteit versus organische 
solidariteit van Durkheim en waarderationeel versus doelrationeel handelen van Weber. 

Het begrippenpaar toewijzing/verwerving is al bekend van de verschillende manieren van positiebekleding. Hier gaat het om wat 
maatschappelijk waardevol wordt gevonden: de positie die actoren bekleden, de verschillende status die met die posities gepaard 
gaat en wat ze in het leven hebben bereikt. Diffuusheid en specificiteit verwijzen naar een ander bekend onderscheid: tussen de 
veeleer diffuse primaire relaties en de specifiekere secundaire relaties. Particularisme is er wanneer sociale relaties 
gepersonaliseerd zijn, iets waarvan vriendjespolitiek een uitdrukking is. Wanneer sociale relaties worden bepaald door 
onpersoonlijke wetten, dat is regelgeving zonder onderscheid des persoons geldt, zoals bij een bureaucratie, spreekt Parsons over 
universalisme. Wanneer men in sociale relaties de uitdrukking van gevoelens en hun bevrediging belangrijk vinden, is er sprake 
van affectiviteit. Bij instrumentele sociale relaties worden gevoelens onder controle gehouden en primeert de zakelijkheid. 
Collectieve oriëntatie beklemtoont het nastreven van gedeelde belangen, zoals die van de groep waartoe men behoort.  Bij 
zelfgerichtheid overwegen individuele belangen, zelfs wanneer vervreemding tegenover de gemeenschap daarvan het gevolg is. 
Die variabelen worden, aangepast, gevonden bij de typologie van nationale culturen die Hofstede ontwierp op basis van empirisch 
onderzoek. 

Hoe verantwoordt Parsons het bestaan en de betekenis van zo’n fundamenteel waardepatroon? Sociale samenhang is maar 
mogelijk wanneer het merendeel van de leden van een samenlevingsverband dezelfde waarden deelt; daardoor wordt duidelijk 
welke doeleinden nastrevenswaardig zijn en welke middelen geoorloofd zijn. Die functionalistische benadering bekijkt cultuur 
vanuit haar functie voor het behoud en verstevigen van de sociale cohesie en het in stand houden van de maatschappelijke orde. 

PATROONVARIABELEN A PATROONVARIABELEN B

Toewijzing Verwerving 

Diffuusheid Specificiteit 

Particularisme Universaliteit 

Affectiviteit Instrumentalisme 

Groepsgerichtheid Zelfgerichtheid 
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Niet alle sociologen zijn het eens met dat paradigmatische uitgangspunt. De sociale ruil theorie impliceert, met het 
structuurfunctionalisme, het meest een gemeenschappelijk referentiekader, ondanks de tegengestelde belangen die met de ruil 
gepaard gaan. Aan de sociale ruil en meer bepaald aan de sociale goederen die het voorwerp vormen van de ruil, moet een 
gemeenschappelijke betekenis worden toegekend. Het is enkel binnen een gemeenschappelijk raamwerk dat de ruilende partijen 
proberen om hun eigen voordeel te optimaliseren. 

Het symbolisch interactionisme beklemtoont dat actoren samen de werkelijkheid definiëren, maar dan louter vanuit hun eigen 
zingevingskader.  

Conflictsociologen gaan een stap verder en wijzen erop dat zogenaamde algemene waarden dienen om de positie van de 
heersende klassen te handhaven en dito belangen vorderen. Zo kunnen maatschappelijk onderdrukte klassen als onrustsstokers 
en twistzaaiers met de vinger worden gewezen wanneer ze opkomen voor hun rechten. Ze moeten daarbij middelen gebruiken 
die niet altijd door de algemeen aanvaarde waarden worden gedekt. Zo werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een 
beroep gedaan op de nationalistische en patriottische gevoelens van de arbeider, waardoor het groeiende internationalisme van 
de arbeidersbeweging overstemd kon worden. Hun eigen emancipatiestrijd voortzetten zou in die context als landverraad zijn 
gedoodverfd. Oorlogen en binnenlandse conflicten leiden vaak tot onderdrukking van kritische intellectuelen en van etnische en 
sociale minderheden, en dat in de naam van de nationalistische en ook religieuze waarden, waarachter iedereen wordt geacht 
zwijgend te marcheren. 

Vandaag lijken er nog relatief  weinig dergelijke vanzelfsprekende en collectief  gedragen opvattingen over te blijven. Het heeft er 
de schijn van dat er een consensus bestaat over algemene leefregels, maar die verwordt snel in dissensus wanneer men naar de 
eigenlijke betekenis ervan vraagt. Voorts zijn gedeelde waarden en normen veeleer het resultaat van onderlinge afspraken en niet 
langer van voorafgaande instemming. Samenspraak en overleg worden nieuwe basiswaarden in zogezegde postmoderne 
maatschappijen, en zoals met alle sociale feiten moet ook daarmee rekening worden gehouden. Volgens postmoderne sociologen 
zoals Maffesoli werken gedeelde referentiekaders enkel nog binnen kleinere netwerken of  tribus van ik-nabijen, wat precies de 
erosie van de grotere sociale verbanden doet vermoeden. 

Nu dateert het inzicht dat aparte functionele velden ook specifieke waarden hebben, niet van vandaag, evenmin als de hypothese 
dat het proces van structurele differentiatie tot die aparte velden heeft geleid. De eerdergenoemde Parsons verwerkte het resultaat 
van die structurele differentiatie in zijn model van verschillende maatschappelijke subsystemen, die elk voor de vervulling van 
een specifieke systeemvereiste zorgen: het economische, het politieke, het culturele en het verwantschapssubsystemen. Dat elk 
van die subsystemen/functionele velden door verschillende waardencomplexen wordt gestuurd, lijkt voor de hand te liggen. In 
het subsysteem van welzijn en zorg zal altruïsme, in principe, een belangrijke inspiratiebron vormen, terwijl in de economie een 
waarde van de andere kant van het spectrum domineert, namelijk wedijver. Die verschillen worden verduidelijkt via de soorten 
organisaties die in elk van de betreffende functionele velden actief  zijn n die elk voor die veldeigen waardenoriëntaties mede 
worden gedragen: in de politiek zijn dat de politieke partijen, in het veld zingeving de kerken, in het recht de rechtbanken, in de 
economie de bedirjven en in de ontspanning de jeugdclubs. Niet alle velden leggen hetzelfde gewicht in de schaal qua impact op 
de ordening van de samenleving en ook de ermee verbonden waarden zullen dus in hiërarchie optreden. Zo zal wedijver de 
bovenhand nemen op altruïsme in de sturing van de samenleving. 

Normen  
Terwijl waarden abstracte uitgangspunten vormen voor het handelen, bieden normen daartoe een concreet houvast; het zijn 
regels voor het handelen. Normen betreffen opvattingen over hoe men zich (niet) moet gedragen in feitelijke omstandigheden. 
Ze regelen het dagelijkse sociale verkeer. 

Uit 1 waarde worden veelal verschillende normen afgeleid en die kunnen onderling zelfs botsen. Een voorbeeld: het waarde 
respect voor het menselijk leven impliceert voor sommigen dat geweld onder geen beding is toegelaten, anderen vinden dat het 
beginsel van wettelijke zelfverdediging er moeiteloos mee spoort en nog anderen oordelen dat het bewust doden van mensen 
tijdens oorlogshandelingen helemaal met die waarde overeenstemt.  

Men kan normen klasseren aan de hand van een aantal kenmerken. De belangrijkste normen betreffen mores, in casu zeden of  
morele normen, en de juridische vormgeving, in casu wetten en administratieve regelgeving. Ze beantwoorden aan wat 
Dahrendorf Soll-Erwartungen en Muss-Erwartungen noemt. Eenvoudig geformuleerd: men zal zich moreel correct gedragen, 
men moet de wet volgen. Beide staan niet los van elkaar. Omdat afwijken van mores het samenlevingsverband destabiliseert, 
worden ze vaak in wetten gegoten en door formele instanties gecontroleerd en bij overtreding negatief  gesanctioneerd. 
Omgekeerd ontlenen sterke wetten hun stabiliteit aan hun morele ondergrond. Mores lijken dan misschien op folkways of  
gebruiken, maar ze zijn fundamenteler. Die laatste zijn zwakkere normen, Kann-Erwartungen, die het dagelijkse leven sturen en 
die een geringe mate van afdwingbaarheid en sanctionering bezitten. Folkways zijn vrij tijdsgevoelig en onderhevig aan modes. 
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Als folkways worden overtreden, vormt dat niet meteen een sociaal probleem, althans wanneer de dagelijkse interactie en 
communicatie daardoor niet grondig worden verstoord. Afwijken van folkways wordt slechts gesanctioneerd door informele 
middelen zoals ridiculisering of  gelach. 

Normen kunnen positief  (gebonden) of  negatief  (gebonden) zijn. Ze kunnen ook een verschillende reikwijdte hebben. Linton 
onderscheidt in dat geval universals, specialties en alternatives. Universals gelden voor iedereen in een bepaald 
samenlevingsverband Universals gelden voor iedereen in een bepaald samenlevingsverband, specialties zijn in sommige sociale 
groepen gangbaar en bij alternatives kunnen de actoren zo goed als vrij kiezen. Verschillen inzake de precisie van normen 
betekent dan weer dat het niet noodzakelijk om exacte gedragsvoorschriften moet gaan, maar dat ze ook gewoon grenzen 
kunnen stellen aan mogelijke handelingen.  

Ook kan de mate van formalisering van normen kan uiteenlopen. Formele normen, zoals wetten, zijn meestal exact 
geformuleerde universals. Informele normen betreffen gewoonten en conventies die soms universals, soms specialties zijn; die 
nu eens vrij vaag worden geformuleerd en dan weer erg gedetailleerd, zoals bij kledingvoorschriften het geval is. Bij informele 
normen gaat het voorts vaak over ongeschreven regels. Zo bestaat er geen handleiding die zegt hoe men zich in de lift moet 
gedragen. En toch, mensen staren onbestemd in de verte, raken elkaar niet aan, praten of  lachen niet, lezen soms 
gebruiksaanwijzingen. Goffman ijkte in verband met die laatste handelingswijzen de term beleefde inattentie. Ook al heeft men 
geen script dat aangeeft welke fysieke afstand men moet bewaren wanneer ze met iemand praten of  hoelang ze een 
gesprekspartner in de ogen kunnen kijken zonder onbeleefd te worden, toch deinzen ze terug als een vreemde binnen de 
persoonlijke afstand komt en vermijden ze het om andere mensen te lang te fixeren. 

Normen zijn niet onveranderlijk, ze zijn zelfs gevoeliger voor maatschappelijke ontwikkelingen dan waarden. Door hun hogere 
abstracte niveau en omdat ze als grondslagen voor de beschaving worden beschouwd, lijken waarden in stenen tafelen gegrift, 
terwijl de eruit afgeleide gedragsregels sneller kunnen worden aangepast aan veranderende maatschappelijke omstandigheden; uit 
noodzaak of  omdat het samenleven zodoende vlotter verloopt. Zo is gezondheid een centrale waarde. Maar terwijl enkele 
decennia roken nog niet als een ernstige inbreuk werd gezien op die gezondheidswaarde, is dat vandaag wel het geval. In België 
wordt roken vandaag alleen formeel verboden in werkruimtes, publieke gebouwen en eetgelegenheden; maar ook hier wordt 
men daarop ook op andere plaatsen aangesproken door omstaanders. Bij de formele normen hebben zich ondertussen 
informele normen gevoegd. En die informele normen worden geleidelijk geformaliseerd, in de richting van een totaal 
rookverbod.  

Doeleinden 
Het is erg moeilijk om acties op te zetten of  organisaties te structureren omheen gemeenschappelijke waarden; die zijn meestal 
te vaag om als wegwijzer voor concrete activiteiten te dienen. Dat verandert wanneer algemene waarden tot specifieke, sociaal 
bruikbare en hanteerbare doelstellingen worden vertaald. De waarde gelijkheid kan nagestreefd worden in de vorm van 
operationele doelstellingen, zoals een gelijkere inkomensverdeling, een betere spreiding van sociale voorzieningen over de 
bevolking, de democratisering van de toegang tot het hoger onderwijs. Zo is ook de waarde burgerschap in het recente 
stapsgewijs gerealiseerd (Marshall), via de realisatie van juridische gelijkheid, van politieke rechten en van sociale grondrechten. 

Omdat doelstellingen ook gezien kunnen worden als gewenste resultaten van handelen, wordt het voorts mogelijk om na te gaan 
of  en in welke mate de belangrijkste waarden in een maatschappij ook in de werkelijkheid wordt verwezenlijkt. De voorwaarde 
daartoe is dat de doelstellingen voldoende meetbaar kan worden gebruikt. Het is erg moeilijk om te achterhalen of  de 
samenleving na de Tweede Wereldoorlog gelijker werd. Men heeft die indruk wel, maar met welke factoren en ontwikkelingen 
moet men rekening houden op tot stevige uitspraken te komen? Een antwoord op die vraag valt gemakkelijker uit de bus 
wanneer gelijkheid wordt herleid tot een gelijkere inkomensverdeling. Die evolutie is wel meetbaar, via maatstaven as de 
decielenverdeling of  de gini-coëfficiënt. Hoe lager deze laatste is, hoe minder er sprake is van ongelijkheid. Alleen schuift men 
dan de ontwikkeling van andere dimensies van het leven, die minstens even belangrijk zijn als het inkomen terzijde: men denkt 
aan de toegang tot het hoger onderwijs, of  de verschillen in het aantal te verwachten levensjaren in goede gezondheid. Zelfs de 
vermogensverdeling en de daaraan gekoppelde mogelijke verdeling van macht worden dan buiten haakjes geplaatst. 

Verwachtingen 
Verwachtingen zijn opvattingen over wat zal of  kan gebeuren. Het begrip werd al eerder aan bod wanneer het ging over rollen; 
dat zijn verwachtingen omtrent het handelen van een positiebekleder. Hier krijgt verwachtingen een iets ruimere invulling. 

Normen en verwachtingen liggen kort bij elkaar, maar ze moeten uit elkaar worden gehouden. Van Doom en Lammers merken 
terecht op dat veel sociologen dat weinig of  niet doen en dat dit ten onrechte is. Ze stemmen in met Weber, die dat onderscheid 
wel maakt, speciaal met het oog op het economisch handelen. De normen zijn de spelregels en daaraan moet iedereen zich 
houden; de verwachtingen gaan over het anticiperen van de acties van de tegenspelers. 
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Toch hangen norm en verwachting meestal samen. Er wordt verwacht dat wat hoort te gebeuren ook zal gebeuren. Een norm 
waarvan men niet verwacht dat hij wordt nageleefd, is daarom geen lang leven beschoren. Juristen spreken in dat verband over 
symbolische wetgeving. Toch is zoiets geen wetmatigheid: sommige normen houden als eeuwenlang stand, hoewel ze 
stelselmatig worden overtreden.  

Aan nieuwkomers in een groep zal men niet enkel de normen uitleggen, maar ook de verwachtingen die deze normen relativeren 
dan wel aanvullen. Dat gebeurt via het socialisatieproces. Wie door de jaren heen een rijke ervaring heeft opgebouwd, zal beter 
in staat zijn om de verwachtingen juist in te schatten. Zo bezitten ouderen een relatief  voordeel tegenover nieuwkomers die zich 
de formele gedragsregels nog eigen moeten maken en denken dat ze nauwelijks speelruimte toe laten.  

Het zal niet verbazen dat ook verwachtingen inzake maatschappelijke ontwikkelingen een grote rol spelen bij het vermogen van 
sociaal handelen en het tot stand komen van handelingsregels.  

Zolang de donkere wolken van een economische crisis dreigen en het spook van de werkloosheid rondwaart, zullen Vlamingen 
het bouwen van een huisje met tuintje uitstellen, hoezeer dat ook de norm is in hun sociale milieu. Ze zullen de (tijdelijke) 
afwijking van de normen zelfs proberen verantwoorden. Of  de parlementaire meerderheid zal instemmen met volmachten aan 
de regering, omdat verwacht wordt dat zoiets uiteindelijk geen verschil zal maken (de verwachting), hoezeer ook beklemtoond 
werd tijdens de voorafgaande verkiezingen dat het parlement en zijn wetgevende en controlerende bevoegdheid moet 
waarmaken (de norm). 

Verwachtingen zijn wederzijds, wat al duidelijk werd bij de sociale rol. De leerkracht verwacht dat de leerlingen de rol van 
leerling spelen en leerlingen verwachten dat de leerkracht de rol speelt die bij de positie hoort. Beide partijen weten dan wat voor 
vlees ze in de kuip hebben. Het wederzijdse karakter van verwachtingen zet Luhman extra in de verf  met zijn begrip 
verwachtingsverwachtingen, als het ware verwachtingen in het vierkant. De leerkracht verwacht dat de leerlingen van hem 
verwachten dat hij de rol van leerkracht speelt. Een specifieke leerkracht kan zich wel anders gedragen, maar dat past niet bij de 
rol die gestandaardiseerd bij de positie leerkracht hoort. Verwachtingen en verwachtingsverwachtingen dragen mee bij tot een 
ordentelijk en voorspelbaar verloop van formele voorziene interactie tussen leerkrachten en leerlingen (Laermans). 

De ene cultuur is de andere niet 
Recent domineert cultuur in het enkelvoud het maatschappelijke debat, alsof  er maar 1 cultuur bestaat die die naam waardig is. 
Het gaat dan over een westerse cultuur die superieur zou zijn aan alle andere culturen. Die terugval naar een versimpeld 
denkbeeld over cultuur komt er na een groeiend inzicht tijdens de laatste decennia dat culturen, als sociale feiten, fundamenteel 
gelijkwaardig zijn. Wel kunnen sociale feiten ook de vorm aannemen van morele feiten, om terug te grijpen naar een gedachte 
die Durkheim formuleerde. Morele normen verplichten tot een bepaald gedrag. Omdat ze bovenindividueel, voorgegeven en ook 
dwingend zijn, zijn het ook sociale feiten. Alleen zijn ze daarenboven ook gericht op het goede en het wenselijke en dat zijn 
elementen van het collectieve bewustzijn van een samenleving. Dat collectieve bewustzijn bevat, naast opvattingen over wat is, 
ook ideeën over wat moet en de vertaling daarvan in concrete voorschriften; een concept dat enigszins analoog is aan 
cultuurpatronen (Laermans). Die zullen van samenleving tot samenleving verschillen. Alle morele feiten zijn sociale feiten, maar 
niet alle sociale feiten zijn morele feiten. Als sociale feiten staan verschillende culturen op gelijke voet, als morele feiten zullen 
mensen een hiërarchie instellen tussen hun eigen cultuur en de andere culturen. 

Verschillen tussen hoge en lage cultuur 
Des goûts et des couleur on ne discute point, en toch zijn smaken en leefstijlen duidelijk sociaal gestuurd. Op het eerste gezicht 
bestaat er een sterke samenhang tussen formele opleiding en cultuurparticipatie: hoger opgeleiden participeren 
verhoudingsgewijs leer in Cultuur dan lager opgeleiden. Wie regelmatig naar het theater gaat, zal ook veeleer een museum 
bezoeken of  een concert bijwonen. Toch is globaal genomen, de consumptie van hoge cultuur relatief  afgenomen in Europa, 
hoewel men dat door de algemene verhoging van het onderwijsniveau anders zouden verwachten. Vooral de traditionele 
middenklasse is uit de hogere cultuur gedeserteerd. Alleen het museumbezoek ontsnapt aan die daling, maar dat verhoogde 
museumbezoek hangt samen met de verhoogde reislust en daar hoort het meepikken van een museum wel bij, vooral als er een 
mediatieke voorstelling wordt georganiseerd. De samenhang tussen onderwijs en cultuurparticipatie is dus een schijnverband. 
Sociale afkomst daarentegen is een sterk verklarende factor. Wie in een cultuurrijk thuismilieu opgroeit, zal gemakkelijker langer 
studeren en ook belangstelling hebben voor kunst, maar niet iedereen die hoger onderwijs volgt, komt uit een cultuurrijk 
thuismilieu. 

Wie definieert wat hoge cultuur is? Hoe worden die definities gerechtvaardigd? Dat is het resultaat van een strijd. Een beperkt 
aantal poortwachters binnen welbepaalde veldnetwerken dicteert wat Cultuur mag heten. Aldus erkende namen en 
gecanoniseerde werken worden onder meer via het onderwijs doorgegeven en zo herbevestigd. Het onderwijs bezet zodoende 
een scharnierfunctie in de reproductie van sociale ongelijkheden. De school beïnvloedt de geldende culturele opvattingen, niet 
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het minst van die leerlingen uit de lagere sociale klassen, door de legitimiteit van en waardering voor de hoge cultuur te 
confirmeren. Wie van lage komaf  is, leert de eigen cultuur als minderwaardig te beschouwen. 

Een volgende vraag is waarom bepaalde smaken en leefstijlen passen bij een zekere configuratie van sociale 
achtergrondkenmerken? Antwoord: omdat niet iedereen gelijke toegang heeft tot de hulpbronnen, die dienen als triggers voor 
participatie in de hoge cultuur: financiële bestedingsruimte, bedrevenheid, beschikbare vrije tijd en status (Kraaykamp en de Graaf). 
Ook speelt de statuscongruentie hierin mee.  

Ten eerste bepaalt de financiële speelruimte of  men zich een bepaalde smaal en leefstijl kan permitteren. Aan een chique smaak 
hangt meestal een prijskaartje, ook als het om art but, outsiderkunst of  arte povera gaat, werk van in sommige gevallen 
autodidactische kunstenaars die al dan niet gespeeld buiten de marges van de gevestigde kunstwereld werken (Monnin). 
Omgekeerd gaat een hoger inkomen vaker gepaard somptueuze materiële, maar niet noodzakelijk verheven, culture leefstijl. 
Luxeconsumptie kan een substituut vormen voor het gemis aan opleiding. Men koopt dan een maatschappelijke status. 

Ten tweede, naarmate iemand over meer intellectuele vaardigheden bezit, zal die vaker een meer hoogstaande culturele in plaats 
van duurdere materiële leefstijl voeren. Intellectuele bedrevenheid en een minimum aan culturele competentie bieden in 
welbepaalde milieus een gewaardeerde mogelijkheid om zich sociaal te onderscheiden.  

Die culturele bedrevenheid is niet alleen het gevolg van genoten onderwijs, maar vooral van socialisatie in het ouderlijke gezin en 
bij peers. Het is een voorbeeld van de culturele reproductiethese van Bourdieu en Passeron. 

Ten derde, naarmate men minder vrije tijd heeft, investeren ze veeleer in materiële consumptie dan in culturele smaak en leefstijl. 
Culturele smaken en leegstijlen vergen hoe dan ook meer vrije tijd dan materiële consumptie. Om een keuze voor 
cultuurconsumptie te kunnen maken, is er voldoende tijd nodig om ’s avonds nar het theater te gaan, of  om tijdens de 
openingsuren een grote kunsttentoonstelling te bezoeken. Wellicht nog belangrijker dan de tijd die aan effectieve culturele 
consumptie wordt besteed, is de lange leertijd die nodig is om intellectuele bedrevenheid en culturele competenties te verwerven.  

Ten slotte bevestigt en versterkt een hoge opleiding, cultureel kapitaal, de statuspositie door participatie in exclusieve culturele 
events, terwijl wie een hoog inkomen, economisch kapitaal, heeft, zich in de regel profileert door te showen met het materiële 
consumptieniveau. Cultureel zullen die laatsten het houden bij een meer traditionele semicultuur? Zo positioneren ze zich als lid 
van hun sociale klasse en conformeren ze tegelijk aan de geldende overtuigingen inzake cultuur (Veblen). Sociale netwerken 
vormen daarbij een relevante variabele om smaken en leefstijlen te verklaren. Als de vrienden ook een bepaalde smaak of  leefstijl 
aankleven, zal men zich daaraan gemakkelijk aanpassen (Kraaykamp). 

Dominante en gedomineerde culturen, tegenculturen en subculturen 
De dominante cultuur geeft binnen een samenlevingsverband de toon aan. Subculturen wijken af  van die dominante cultuur, 
tegenculturen worden dan weer geacht er zich tegen te verzetten. 

Binnen een natiestaat, een typisch product van de 19de eeuw, bestaat meestal meer dan 1 nationaal cultuurpatroon. In België is 
dat zeer duidelijk: de verschillende taal- en cultuurgemeenschappen zijn er zelfs staatsrechtelijk erkend. Naast of  binnen die 
gemeenschappen kan men dan weer andere subculturen identificeren: op levensbeschouwelijke grond, of  op de grond van de 
klassenpositie. Meteen zijn ook de 3 breuklijnen gemarkeerd die tot voor kort de Belgische geschiedenis bepaalden: de 
taalkundige, respectievelijke communautaire tegenstellingen, de ideologische of  levensbeschouwelijke tegenstellingen en de 
tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid (Huyse). Tegelijkertijd signaleert zich in de Belgische samenleving, naast en door de 3 
traditionele breuklijnen, een nieuwe sociale fractuur, die op de eerste plaats de etnisch-culturele diversiteit betreft, waar de 
functioneringsvoorwaarden van het geïnstitutionaliseerde Belgische politieke bestel kennelijk niet langer aan zijn aangepast. 
Daarnaast stelt men een opnieuw articuleren vast van de vraag inzake persoonlijke zelfbepaling, maatschappelijke solidariteit n 
geëngageerd burgerschap (Vanmarcke). 

Een subcultuur verschilt in bepaalde opzichten van de dominante cultuur, maar komt er in andere opzichten mee overeen. In de 
terminologie van Linton: een subcultuur heeft de universals met de dominante cultuur gemeen, maar onderscheidt zich van die 
cultuur en van andere subcultueren in de specialties. 

De contracultuur (Yinger en Roszak) reageert radicaal afwijzend op de dominante opvattingen. De tegencultuur wordt geacht een 
schepping te zijn van haar dragers en een middel in hun maatschappelijke strijd. Terwijl dominante cultuurelementen vooral als 
middel voor socialisatie en sociale controle functioneren, is de tegencultuur een manier van bewustmaking en tegenmacht. Dat 
neemt niet weg dat sommige cultuurpatronen tegelijkertijd subcultuur en tegencultuur kunne zijn. Zo is de arbeiderscultuur een 
subcultuur voor het merendeel van het arbeidersvolk, maar een tegencultuur voor de bewuste leden ervan, zoals in het 
gedachtengoed van de militanten van de Partij van de Arbeid. Het lijkt hoe dan ook verkieslijker om vandaag de term subcultuur 
te gebruiken, waarbij bepaalde subculturen veeleer kritisch werken en andere dan weer conservatief  en zelfs reactionair zijn.  
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Het voorbeeld van een tegencultuur is de counter culture uit de jaren 60. Die verzette zich tegen allerlei maatschappelijk 
geconstrueerde beperkingen, tegen alle vormen van dwang en gevestigd gezag (establishment), tegen carrièrestreven en 
prestatiedrang; ze kwam op voor de idealen van individuele vrijheid en zelfontplooiing. Tegen de moderne technologie koos ze 
voor een meer natuurlijke levenswijze, vanuit waarden van spontaneïteit en solidariteit (Musgrove). Inglehart formuleerde, met de 
tegenstelling tussen materialistische versus postmaterialistische waarden, het conceptuele kader. Opeenvolgende golven van de 
World Values Studies, die hij leidde, versterkten zich de empirische onderbouwing van die hypothese (Inglehart en Norris). Hij gaat 
ervan uit dar de waardeoriëntaties van generaties verschillen omdat ze in verschillende omstandigheden zijn opgegroeid. Wie na 
de Tweede Wereldoorlog in een westers land is geboren, kende vrede en toenemende welvaart. Veiligheid en een goede 
levensstandaard werden als vanzelfsprekend bevredigd en zo richtten de naoorlogse generaties zich op postmaterialistische 
waarden als zelfstandigheid, zelfontplooiing en emancipatie. Daarentegen warden de vooroorlogse generaties sterker 
georiënteerd op materialistische waarden als traditie, volgzaamheid en materieel gewin, door de onzekerheid en de lage 
levensstandaard van die tijd. Er greep hier dus een duidelijke overgang plaats van het ene naar het andere waardepatroon, een 
proces dat overigens nog altijd gaande is. 

Onder de impact van de versnelde globalisering van de economie en de mede om die reden voortdurende economische crisis in 
de ontwikkelde G7-economieën, met haar dramatische maatschappelijke gevolgen en de hebzucht van een groeiend aantal 
extreem tijken, kondigt zich een nieuwe golf  van sociale bewegingen aan, die oproepen tot minder sociale ongelijkheid en een 
duurzamere economie.  

Ook FEMEN vormt een dergelijke nieuwe, feministische emancipatiebeweging tegen te onderdrukking en uitbuiting van 
vrouwen, tegen de roomse patriarchale kerk, tegen dictatoriale politieke regimes. Ze halen frequent de media, wellicht niet alleen 
om inhoudelijke redenen.  

Verschillen in de tijd 
De hedendaagse, postmoderne, cultuur verschilt onder meer volgens Elchardus op minstens 3 kenmerken van de traditionele 
cultuur. Het betreft het contingente karakter van opvattingen, de differentiatie van culturele sferen en het belang van het zelf. 

Opvattingen zijn contingent. Het zijn tijdgebonden producten. Ze zijn temporeel eindeloos, noch noodzakelijk. Ooit lag dat 
anders: in de vroegere tijden werden waarden en normen onveranderlijk geacht, want direct afgeleid uit de menselijke natuur, of  
eerder nog, uit wat een god voorhad met de mensen. Vandaag wordt een dergelijk standpunt niet langer aanvaard. Men weet dat 
culturen mensenwerk zijn, sociale constructies die collectief  worden geaccepteerd en gedragen. 

De differentiatie van culturele sferen spoort met de structurele differentiatie, kenmerkend voor moderne maatschappijen. Een 
premoderne, homogene samenleving kent een overkoepelende religieuze wereldbeschouwing (de sacred canopy) of  het hemelde 
baldakijn van Berger, met onwrikbare uitspraken over waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid. Ze bezit een alomvattende 
blauwdruk ter ordening van de samenleving. De moderne maatschappij daarentegen is heterogeen. Ze bestaat uit diverse 
domeinen met verschillende, relatief  onafhankelijke waardensferen. Het gezag van overkoepelende waardengevers, zoals de kerk, 
wordt niet langer geaccepteerd. Toch blijft waakzaamheid geboden. Nog altijd moeten wetenschappers en kunstenaars zich 
verdedigen tegen religieuze en pseudoreligieuze aanspraken. De heropbloei van het fundamentalisme, zowel in de islam als in het 
christendom, heeft voor enkele treffende illustraties gezorgd: de herrie rond films en cartoons, maar vooral het offensief  van de 
creationisten, een duistere coalitie die fundamentalistische joden, moslims en christenen omvat, om een scheppingsverhaal op 
gelijke voet te plaatsen met de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek over het ontstaan van het leven po aarde. Precies 
daarom is er nood aan een autonome wetenschap en een ongebonden kunst. Een onafhankelijke rechterlijke macht en een 
freischwebende Intelligenz (Manheim) vormen noodzakelijke randvoorwaarden om die autonomie te verdedigen. 

De differentiatie van culturele sferen heeft ook de verhouding veranderd tegenover meer of  minder geïnstitutionaliseerde 
opvattingen. Net zoals posities en de erbij horende status niet langer worden toegewezen maar verworven, kiest men ook de 
richtinggevende waarden en de gedragsregels zelf. Het persoonlijke leven draait rond ideeën zoals zelfsturing, zelfontplooiing of  
zelfverwezenlijking. Het heet dat men de eigen betekeniskaders à la carte bij elkaar knutselt, als echte do-it-yourselvers.  

Een illustratie vormt de houding tegenover de privacy: men hecht er veel waarde aan, maar tegelijk springen ze er heel slordig 
mee om. Er worden steeds meer wettelijke regels en initiatieven in het leven geroepen om haar te beschermen. Men vindt het 
ongepast dat onbekenden zomaar aanbellen. Het antwoordapparaat, de voicemail en de display die vertellen wie er belt, zijn de 
middelen bij uitstek om privacy te realiseren: ze vormen een buffer tegen ongewenste bellers. Wanneer iemand om een afspraak 
vraagt en geen zin heeft, hoeft er niet meteen een datum gezocht worden. Opvallend is wel de spanning vandaag tussen de 
verwachting dat de privacy wettelijk moet worden gegarandeerd en de oeverloze bereikbaarheid die vanwege werkgevers, 
vrienden en familieleden worden opgelegd. Een pervers beroep op privacy betreft de hardnekkige strijd die werd, en nog wordt, 
geleverd om het bankgeheim zo goed mogelijk te vrijwaren, ook al is dat vooral een instrument voor belastingontduiking en 
garandeert het de straffeloosheid van wie de belastingen ontduikt, ook wanneer hun geld via criminele activiteiten werden 
verworven.  
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Enkele maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen -de toename van welvaart, de uitbouw van de 
verzorgingsstaat, emancipatie van onderliggende groepen – hebben bijgedragen tot het verzwakken en soms wegvallen van 
traditionele raamwerken, routines en patronen die het dagelijkse leven toen bepaalden. Voorbeelden zijn de verminderende 
impact van traditionele instituties, het relativeren van bestaande gezagdragers, het vervagen van de ideologie en de erosie van 
tradities.  

Kiezen de mensen dan datgene wat hun uitkomt en wordt hun handelen daardoor minder voorspelbaar? In de literatuur wordt 
dat aspect van de modernisering individualisering genoemd. Centraal daarin staan begrippen als zelfontplooiing, zelfexpressie, 
autonomie, originaliteit en uniciteit. Op basis van meer dan 20 jaar onderzoek in Vlaanderen stelt de TOR-groep vast dat er, 
ondanks de erosie van genoemde klassieke instituties, zeker nog sprake is van voorspelbaarheid, berekenbaarheid, routines en 
berekenbare patronen. Ze onderkent dat het sturen van het handelen in mindere mate is gesteund op de vanzelfsprekende 
traditie, de gestrengheid van de leer, het ontzag voor gezag, de politieke zuil waartoe men met het gehele gezin behoorde, maar 
dat nieuwe sturende maatschappelijke mechanismen voor het denken, voelen en handelen in de plaats kwamen. Ze vermelden 
dat het onderwijs, de vrije markt, de (oude en nieuwe) sociale media, de reclame, het kapitalisme van de begeerte (Elchardus en 
Glorieux).  

Het holebi-huwelijk, de mogelijkheid voor die partners om kinderen te adopteren, de mogelijkheid om vrijwillig het eigen leven 
te beëindigen, zijn zichtbare uitdrukkingen van die culturele (r)evolutie. Voor sommigen is ze een teken van decadentie, voor 
anderen de uiteindelijke bevrijding van het individu. De vraag is of  ze ondertussen niet op een keerpunt zijn aanbeland. Dat kan 
blijken uit het oprukken van nieuwe dominantie, zo niet quasi-tolerantie, waardepatronen zoals het nationalisme en toenemende 
controle op het private en publieke gedrag van de burger. 

 Een recente stap in dat verband werd gezet met de goedkeuring van de verhoging van de GAS-boete en de verlaging van de 
leeftijd waarop ze kunnen worden toegepast. Die laatste maatregel viseert duidelijk de jongeren en hun gedrag, dat nog niet zo 
lang geleden werd beschowud als een intrinsiek deel van het opgroeien. Ze moet een deel van de taak overnemen van de 
vroegere sterk sociaal controlerende en sanctionerende instituties. 

Een andere dimensie van die verschillen in de tijd betreft de zogenaamde generatieculturen. Hoewel het concept zijn origine 
vindt in de wereld van adverteren en verkoop, heeft het zijn ingang gevonden in sociologisch onderzoek. Men wordt binnen de 
eigen sociale omgeving gesocialiseerd, maar die wordt zelf  bepaald door een maatschappelijke en economische context die 
verschilt van generatie tot generatie. Dat moet wel een impact hebben op de waarden, normen en levensstijl van elke 
leeftijdscohorte. Op basis van een onderzoeksreview (Parry en Urwin) worden de volgende generaties onderscheiden: babyboom, 
generatie-X, generatie-Y en de hedendaagse jonge generatie-Z. 

GENERATIE-
COHORTE

PERIODE 
GEBOREN CONTEXT FOCUS WAARDEN

BABYBOOM 1946-1964
Stabiele economische groei 
Geloof  in genereuze 
welvaartsstaat 

Leven om te werken (sterke 
arbeidsehtos) 
Erkenning, werkzekerheid, 
integriteit

Loyaal, idealistisch, 
optimistisch en 
gedreven

GENERATIE X 1965-1980 Economisch verval 
Hoge werkloosheid

Wil hard werken 
Moeilijk om werd te vinden 
Houdt van minder formele 
werkomgeving 
Minder loyaal

Autonomie, 
flexibiliteit en 
bescheiden

GENERATIE Y 1981-1992 Economische groei 
Welvarende context

Werkt om te leven  
Wilt baan achter zich kunnen 
laten 
Continu leren 
Geen job voor het leven

Ambitie, 
authenticiteit en 
pragmatisch

GENERATIE Z Na 1992

Wereld met eindeloze 
mogelijkheden 
Combinatie van allerlei 
crisissen

Moeten hun toekomst zelf  in de 
hand nemen 
De doe-het-zelvers 
Multitasking 
Problemen met oude hiërarchie

Zelfontplooiing, 
verbondenheid, 
flexibiliteit, werk-
levensbalans
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Verschillen in de (sociale) ruimte 
Niet alleen door de tijd, maar ook tussen en binnen samenlevingen worden grote culturele verschillen aangetroffen. De 
verschillen binnen samenlevingen, tussen dominante en gedomineerde culturen, kwam al ter sprake. De verschillen tussen 
samenlevingen komen er omdat zogenaamde nationale culturen verankerd zijn in een natiestaat, in een rechtstelsel en een 
onderwijssysteem, in arbeids- en familieverhoudingen, in de architectuur, in de kunst. Die soms opmerkelijke nationale culturele 
verschillen strekken zich uit van triviale sociale verschijnselen tot fundamentele sociale instituties.  

Ook de wekelijkse rustdag verschilt van cultuur tot cultuur. In Islamitische landen is de vrijdag heilig, in de Joodse samenleving 
valt de sabbat op zaterdag en in christelijke landen rusten ze op zondag. Het is ook van belang, zowel voor toeristen als zakenlui, 
om de culturele gewoonten te kennen als ze tot succesvolle interactie en communicatie willen komen.  

Kennis van culturele verschillen wordt ook nuttig om de weg te vinden in de eigen maatschappij. Door opeenvolgende 
migratiegolven is die een verzamelplaats geworden van verschillende culturele gebruiken en handelingspatronen. Daardoor 
kunnen bij ontmoetingen sneller misverstanden bestaan.  

Bijzonder veelzeggend is dat zelfs de visuele waarneming wordt beïnvloed door de wijze waarop men heeft leren kijken en wat 
ze gewend zijn om zich heen te zien. Voor het Müller-Lyer-effect, waarbij door gezichtsbedrog 2 gelijke lijnen ongelijk van 
lengte lijken, zijn westerlingen gevoeliger dan bepaalde Afrikaanse volkeren, die in een minder rechtlijnige en rechthoekige 
omgeving leven. 

 Toen Hofstede als psycholoog bij IBM werkte, verzamelde en analyseerde hij door de jaren heen gegevens over meer dan 100 000 
medewerkers van IBM in 50 landen en 3 regio’s, en die resultaten werden in opeenvolgende onderzoeken gevalideerd. 
Oorspronkelijk identificeerde hij de nationale cultuur op 4 dimensies: gevoeligheid voor grote versus kleine machtsafstand, drang 
tot sterke dan wel zwakke onzekerheidsvermijding, sterk versus zwak individualisme en hoge of  lage masculiniteit. Later voegde 
hij een vijfde dimensie toe. Bijkomen onderzoek bij Chinese werknemers en managers leverde namelijk de dimensie confuciaans 
dynamisme op, wat verwijst naar de lange termijn gerichtheid van een samenleving. De slotsom van zijn onderzoek is dat de 
nationale cultuur meer invloed heeft op het denken en handelen dan klassieke variabelen. 

Landen die een grotere machtsafstand respecteren, laten het bestaan en het groeien van ongelijkheden inzake inkomen en macht 
toe. In andere landen is het belang van gelijke kansen voor iedereen groot. In het eerste geval gaat het vooral over Latijnse 
culturen (Spanje, Frankrijk, Zuid-Amerika) en Japan. Nederland en Zweden zijn illustraties van het tweede type. 

Een lage onzekerheidsvermijding kenmerkt landen waar minder wordt gereglementeerd, waar ze gemakkelijker veranderingen 
aanvaarden en waar ze meer en grotere risico’s nemen. Een hoge onzekerheidsvermijding leidt tot het tegenovergestelde 
initiatieven. Ze willen de onzekerheden voorblijven via geïnstitutionaliseerde ordeningen. Een hoge onzekerheidsvermijding 
worden teruggevonden in Latijnse culturen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, een lage in Canada en de VS. 

Een individualistische cultuur stelt de prestaties en rechten van het individu centraal. De leden hebben er de neiging om veeleer 
lossere relaties met elkaar aan te gaan. Individualisme scoort hoger in welvarender landen. In landen met een lage graad van 
individualisme zijn mensen vooral deel van een groep waarmee zij materieel en emotioneel sterk zijn verbonden. Dat komt vaak 
voor in armere landen. Op organisatieniveau zal een collectivistische cultuur bevorderlijk zijn voor hoge morele verbondenheid, 
individualistische culturen staan veeleer op berekening. Hoog op individualisme scoren de VS en diverse West-Europese landen. 

De dimensie masculiniteit versus feminiteit wijst op de mate waarin de samenleving de traditionele mannelijke rol van presteren, 
controle en macht ondersteunt. In masculiene culturen domineren machorollen: ze zijn assertief, niet-emotioneel, zakelijk, op 
geld gericht en plaatsen concurrentie boven samenwerking. Feminiene culturen hebben een minder scherpe rolverdeling tussen 
vrouwen en mannen, er is een grotere seksegelijkheid op alle gebieden van het maatschappelijke leven. Mannen hebben er een 
groter aandeel in verzorgende taken en geven meer ruimte aan emoties. Masculien zijn Japan, Duitsland, VS en vele Latijns-
Amerikaanse landen. Feminien zijn Nederland en Scandinavische landen. 

De lange termijn oriëntatie refereert aan de mate waarin de samenleving respect heeft voor verbintenissen op lange termijn en 
voor traditie. Hofstede veronderstelt dat zo’n oriëntatie een sterk arbeidsethos ondersteunt, waarbij de beloningen voor hard werk 
vandaag pas op lange termijn verwacht worden. Tegelijk sluit een lange termijn oriëntatie dan weer in dat het alvast 
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buitenstaanders moeilijker is om initiatieven te nemen. Wanneer die lange termijn oriëntatie ontbreekt, ligt de weg voor 
veranderingen breder open.  

In de recentste versie voegde Hofstede een zesde dimensie toe: welwillendheid of  toegeeflijkheid en zelfbeheersing. 
Welwillendheid staat voor een samenleving die relatief  vrij de bevrediging toelaat van het fundamentele en natuurlijke streven 
naar genot en plezier. Zelfbeheersing staat voor een samenleving die de bevrediging van die behoeften onderdrukt en ze regelt 
door middel van strikte normen.  

In 1981 zette de European Values Study Group een onderzoek op naar de verschillen en overeenkomsten in fundamentele 
sociale waarden tussen verschillende Europese landen/regio’s; daaraan namen 16 landen/regio’s deel. Om de dynamiek van de 
verandering in waarden te kunnen onderzoeken, volgde in 1990 een tweede golf  surveys (met 29 landen/regio’s), in 1999 een 
derde golf  (met 33 landen/regio’s) en in 2008 een vierde golf  (met 47 landen/regio’s). Naderhand is dat onderzoek uitgebreid 
tot de Worlds Values Survey; de recentste golf  vond hier plaats in de periode 2010-2014. Onderwerpen zijn onder meer: werk, 
zin van het leven, gezinsleven en hedendaagse sociale kwesties. 

Cultuur en beschaving 
Een klassiek werk over het thema is aan de hand van Elias, filosoof  en socioloog: sociogene en psychogene onderzoeken, het 
civilisatieproces. Hij stelt vast dat bovenlagen in West-Europa van grofweg de 16de tot in de 18de en 19de eeuw, zichzelf  steeds 
beschaafder zijn gaan vinden. Zijn studie gaat over het verfijnen en polijsten van de zeden, de goede manieren: het is een 
geschiedenis van de ontwikkeling van het geciviliseerde gedrag. Hij knoopt daar een dubbele onderzoeksvraag aan vast: wat 
houdt die beschaving in en hoe is ze te verklaren? Het civilisatieproces komt neer op de verinnerlijking van maatschappelijke 
dwang tot zelfdwang, zodat de sturing van het gedrag meer vanuit de persoon zelf  lijk te komen. Daarbij zijn van belang: een 
betere beheersing van het eigen gedrag en het afstemmen van het eigen gedrag op dat van een ander; het afscheiden van een 
privésfeer van de dominante publieke ruimte en het verhogen van de controle over beide; een groter en meer omvattend 
schaamtegevoel; een verhoogde en duurzamere zelfcontrole over het drift- en gevoelsleven en de overtuiging dat het gedrag 
functioneert als aanduiding voor het soort mens dat men is. De belangrijkste oorzaken van het civilisatieproces zijn de 
differentiatie van de maatschappelijke functies en de verhoogde afhankelijkheid van de mensen van de anderen en de ingrijpende 
herschikking van het maatschappelijke netwerk door het ontstaan van stabiele geweldsmonopolies. 

In het dagelijkse spraakgebruik gebruikt men de termen cultuur en beschaving door elkaar. Zo zou de Vlaamse cultuur worden 
verdrongen door de import van de Amerikaanse cultuur en zou de westerse beschaving worden bedreigd door het grotere aantal 
nieuwkomers. Daarbij gaat het meestal om reacties die veeleer door emoties worden gedragen en waarvan xenofobie en zelf  
racisme niet vreemd zijn. Het is dus nuttig om een sociologisch perspectief  te laten schijnen op de relatie tussen beide 
concepten. 

Het huidige debat werd, in de traditie van Sprengels, geopend door de neoconservatieve ideoloog Huntington, die een bijna 
apocalyptische botsing voorspelde tussen de diverse beschavingen in de wereld. Hij bestreed de gangbare stelling dat de westerse 
cultuur, liberaal en democratisch van inslag en ondersteund door een massale verspreiding van westerse consumptiegoederen, 
door de dominantie van westerse mediagroepen en van het Engels als nieuwe lingua franca, tot de wereldcultuur is uitgegroeid. 
Voor hem was de belangrijkste trend veeleer de opbloei van religies, die het van de oude ideologieën overnamen en die in de 
plaats van de waarden van de moderniteit teruggrepen naar oude zekerheden. De gegevens en analyses in zijn boeken worden 
door wetenschappers sterk bekritiseerd (Lang), maar doordat ze aansluiten bij de geest van de tijd en die versterken, hadden/
hebben ze een grote impact.  

Een stuk van het debat komt doordat beschaving op verschillende manieren kan worden ingevuld. Een eerste definitie is 
schatplichtig aan de traditionele antropologie, ze gaat ervan uit dat samenlevingen verschillende stadia (kunnen) doorlopen, 
waarbij de volgende stap naar een hoger niveau van beschaving leidt. Het is mogelijk om minderwaardige beschavingen te 
onderscheiden van hoogwaardige beschavingen. Die laatste zou hoger scoren op zaken die in de westerse samenleving hoog 
gewaardeerd worden. Wie zich niet aan die waarden houdt, werd/wordt als barbaars of  onbeschaafd beschouwd. De rechtstaat 
kan dan gezien worden als het belangrijkste hedendaagse instrument van een beschaving.  

Sociologen definiëren beschaving aan de hand van meer aardse fenomenen en komen daardoor terecht in een veeleer 
relativerende visie op beschaving, waarbij diverse beschavingen op gelijke voet naast elkaar worden geplaatst. Een klassieke 
definitie is die van Maclver en Page, voor wie beschavingen, verwijst naar het geheel van middelen die mensen in het leven riepen 
om hun leefomstandigheden onder controle te krijgen. Sociologen zoals Bierstedt situeerden beschaving uitdrukkelijk in de 
context van technologie en vooruitgang. In zijn theorie over sociale verandering ziet Ogburn cultuur en beschavingen als 2 kanten 
van hetzelfde muntstuk. Het materiële aspect van cultuur vertegenwoordigt voor hem de beschaving en het niet-materiële is de 
cultuur in de echte betekenis. Dat sluit aan bij de definitie van cultuur in voorgaande pagina’s.  

In de recente literatuur worden de volgende verschilpunten tussen cultuur en beschaving aangeduid als belangrijkst 
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→ Cultuur is een doel op zich, het bevat nastrevenswaardige waarden die uitgedrukt worden in religies, literatuur, muziek. Bij 
beschaving gaat het veeleer om een geheel van middelen om een doel te bereiken. Daaronder vallen technologische 
middelen in de ruime zin van het woord, dus ook sociale technologieën kunnen daartoe behoren 

→ Een cultuur is per definitie beperkter dan een beschaving; een beschaving kan verschillende culturen omvatten. Zo vallen 
onder de westerse beschaving de soms erg uiteenlopende culturen die Europa herbergt. Een cultuur is wat volken van 
elkaar onderscheidt, een beschaving wat hen verenigt (Heirman). 

→ Cultuur kan ontstaan en bloeien zonder in een formele beschaving te wortelen, terwijl een beschaving altijd cultuur 
inhoudt. 

→ Cultuur is enkel zichtbaar via symbolen; beschaving vormt een zichtbaar geheel. 

→ Cultuur wordt overgegeven via taal en neemt ook de vorm aan van taal, terwijl een beschaving niet door taal alleen kan 
worden overgedragen. 

→ Cultuur is wat we zijn, beschaving is wat we hebben. 

Instituties en institutionalisering  
De zingeving cultuur ons verschaft, wordt niet altijd weer opnieuw uitgevonden. Evenmin treft men cultuurpatronen enkel aan 
op het vrij abstracte niveau waarop ze in dit hoofdstuk werden behandeld. Cultuur is verankerd in het sociale gebeuren, en die 
ankerplaatsen zijn duidelijk zichtbaar. Sociologen noemen ze instituties. Instituties zijn er in alle groottes en vormen. 
Overgangsrites, de school en de jaarlijkse vakantie zijn allemaal instituties in deze samenleving. Waar men niet omheen kan, is dat 
er processen van desinstitutionalisering plaatsvinden; het gezin en de levensloop leveren daarvoor treffende illustraties. 

Institutionalisering is een sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden geobjectiveerd worden tot vaste, min 
of  meer normatieve en collectieve handelingspatronen. Die bestaan onafhankelijk van de handelende individuen en ze hebben 
een dwingend karakter. 

Voor interactionisten is een institutie het onmiddellijke product van de interactie tussen mensen. Hoewel dat een vruchtbare 
benadering kan zijn van weinig geformaliseerde instituties, levert het een vertekend beeld op van wat het merendeel van de 
instituties in de moderne samenlevingen werkelijk betekent. Die benadering negeert de zeer reële macht die instituties hebben 
om de handelingsmogelijkheden van individuen en groepen te richten en zelfs in te perken. Het is namelijk zo dat men het gezin 
en de school aantreffen vooraleer men ze zelf  mee vorm aan geeft. 

De aard van een institutie wordt beter uitgedrukt wanneer men haar beschrijft als een gevestigde manier waarop het sociale leven 
is georganiseerd, een manier die daarenboven door een groep, gemeenschap of  de hele samenleving gewaardeerd wordt. 
Instituties zijn knooppunten van de sociale organisatie, en het merendeel van het sociaal handelen speelt zich af  binnen een 
institutionele orde (Luckmann). 

Instituties zullen het raamwerk voorschrijven waarbinnen de fundamentele vraagstukken van het samenleven moeten worden 
opgelost of  hoe de essentiële functies van het samenleven moeten worden gerealiseerd. Zo bestaan er typische instituties op het 
vlak van vrije tijd, samenleven, onderwijs, politiek, economie, godsdienst en gezondheid.  Die instituties zijn het gevolg van het 
proces van structurele differentiatie. Vroeger vervulde het gezin tegelijkertijd een aantal van die functies. In het kader van 
modernisering ontstonden voor diverse functies gespecialiseerde instituties. 

Binnen elk van die instituties gelden specifieke normen. Bij het huwelijk en de gezinsvorming waren dat (seriële) monogamie en 
een monopolie qua seksuele verhoudingen, vandaag zit daar wat meer rek op. Sociologen noemen dat institutioneel handelen, 
handelen dat moet gebeuren volgens bepaalde, continue en georganiseerde patronen. Bovendien bestaat er een interdependentie 
tussen de verschillende instituties: veranderingen binnen de ene institutie hebben een effect op de andere.  

De functie van instituties zijn velerlei. De stabiliteit van instituties geeft, ten eerste, een gevoel van zekerheid en 
voorspelbaarheid. Men weet te verwachten en waaraan te houden. Er zijn duidelijke rechten en plichten. Vervolgens laat die 
stabiliteit toe om te anticiperen of  op elkaars reactie te reageren. Ten slotte wil stabiliteit ook zeggen dat er zekere rigiditeit is, 
wat veranderingen belemmert. Instituties zijn weerbarstig tegenover verandering, zelfs als die zich opdringt door wijzigende 
omstandigheden. Een voorbeeld is de bureaucratie, die hoewel ze onvoldoende inspeelt op een dynamische omgeving, zichzelf  
in stand houdt, in plaats van te transformeren naar een flexibele en vlakkere organisatie. 

Instituties steunen op een impliciete consensus, die in tijden van crisis expliciet wordt gemaakt (Luhmann). Onbekenden hebben 
de tijd niet om de consensus te expliciteren: het zijn de verwachtingen over de verwachtingen van anderen die leiden tot 
institutioneel gedrag. Een impliciete consensus verhult vaak een latent conflict en dat wordt soms doorbroken wanneer de 
sociale orde de puntjes op de i wil zetten. Wanner de paus van Rome de discussie over het priesterschap van de vrouw voor 
gesloten verklaarde, resulteerde dat onder meer in Vlaanderen in het doorbreken van een veronderstelde consensus. Zo ook 
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doorbrak de publicatie van cijfers over kerksheid en kerkelijkheid de impliciete idee dat Vlaanderen nog een relatief  katholieke 
regio zou zijn. Consensus is niet altijd impliciet. In een moderne samenleving wordt ze grotendeels ondersteund door wetgeving. 
Die vertrekt van een expliciete definitie van de situatie. Enkel wanneer de sociale orde wordt bedreigd, is er nood aan een 
expliciete legitimering. Daar moet het handelen uitdrukkelijk worden verrechtvaardigd.  

Een bijzonder geval van instituties zijn de totale instituties (Goffman) of  gulzige instituties (Coser). Dit soort van institutie poogt 
het hele handelen en zelf  het leven van de leden maatgevend te reguleren, zowel binnen als buiten de instelling. Die sociale 
verbanden slokken de hele persoonlijkheid op? Voorbeelden zijn de (vroegere) priesteropleiding in het seminarie, de 
heropvoeding van weeskinderen in een weeshuis, de resocialisatie van afwijkers in een gesloten psychiatrische inrichting, de 
hersenspoeling van een sekte. Recent stelden onderzoekers ook vast dat internaten en zomerkampen (McGuire) of  cruiseschepen 
(Tracy) kenmerken van de totale institutie vertonen. In totale instellingen worden alle levenssferen onder 1 noemer geplaatst. Ze 
gebeuren op eenzelfde plaats onder eenzelfde gezag. Elk lid voert zijn dagelijkse taken uit in het onmiddellijke gezelschap van 
inmates, die op dezelfde wijze worden behandeld. Die dagelijkse activiteiten gebeuren volgens een strikt dagschema, dat past 
binnen een rationeel plan.  

Het belangwekkende van die typering is niet beperkt tot het schokeffect bij het herkennen van overeenkomsten in het leven van 
eerbiedwaardige kloosterlingen en crimineel gestraften. Ze is ook zinvol als inspiratiebron voor onderzoek naar de sociale 
situatie van bewoners en personeel van verzorgingsinstellingen. Ook studies over extreme situaties, zoals concentratiekampen, 
illustreren dat zeer grondige vormen van resocialisatie plaatsvinden. 

Het gezin: een primaire groep en een institutie 
Het gezin is niet alleen het prototype van de primaire groep, het is ook een belangrijke institutie. Naast kenmerken als face-to-
facerelaties, intimiteit, waarderationaliteit en interne samenhang zijn externe waardering en druk even cruciaal om dit sociale feit 
ten volle te kunnen vatten. Daarin verschilt het gezin fundamenteel van de andere primaire groepen die een veel minder publiek 
bestaan leiden. De voorbije jaren gebeurt wel een voortschrijdende desinstitutionalisering van het gezin, een proces dat wordt 
bepaald door de externe druk van veranderde maatschappelijke omstandigheden en door de invloed van veranderde opvattingen 
over het gezin die bij de gezinsleden zelf  leven. Die desinstitutionalisering wordt geïllustreerd door het toenemende aantal 
echtscheidingen en de opkomst van nieuw-soortige relatievormen. Dat blijkt onder meer uit het institutionaliseringsproces da 
die nieuwe relatievormen ondergaan naar het gezinsmodel toe, zoals de invoering van het holebihuwelijk of  het 
samenlevingscontract 

Kerngezin en uitgebreid gezin 
Sociologen hanteren 2 basistypes van het gezin: het kerngezin (nuclear family) en het uitgebreide gezien (extended family). Een 
kerngezin bestaat uit vader, moeder en kind(eren), bij een uitgebreid gezin wordt het huishouden daarenboven nog gedeeld door 
minstens 1 verwant.  

Natuurlijk bestaat er discussie over de vraag wanneer iemand lid is van een huishouden. Moet de betrokkene onder hetzelfde dak 
verblijven of  volstaat het om in de buurt te wonen en een zeer intense interactie met het kerngezin te onderhouden? 
Sociologisch is het relevant om die laatste omschrijving aan te houden, zodat een grote variëteit van samenlevingsvormen 
terechtkomt onder de benaming uitgebreid gezin. Met de toename van het aantal en aandeel van zogenaamde 
wedersamengestelde gezinnen of  liquid families vervaagt vandaag het onderscheid tussen beide concepten. Het is interessant om 
op de verschuiving in benamingen te wijzen: vroeger heetten die gezinnen, zeer negatief, gebroken gezinnen. 

Het ligt voor de hand dat die definities van het gezin enkel van toepassing zijn in samenlevingen waar monogame huwelijken de 
(wettelijke) regel zijn. Waar polygamie toegelaten is, zullen in de definitie van kerngezin ook gezinnen met meer dan 2 
volwassenen thuishoren. 

Dat het kerngezin geen universeel kenmerk is van alle menselijke samenlevingen, werd niet altijd aanvaard. Pas toen etnologen 
en cultureel antropologen, zoals Mead, een aantal anders georganiseerde samenlevingen ontdekten, werd erkend dat het 
kerngezin een cultureel en geen biologisch gegeven vormt. Stellen dat het kerngezin een sociaal nuttige instelling is, betekent niet 
dat dit samenlevingsverband noodzakelijk en onvermijdelijk is. Zo verbonden marxistische sociologen het ontstaan van het 
kerngezin met het klassenkarakter van de industrieelkapitalistische maatschappij. Ze gingen ervan uit dat het patriarchale 
kerngezin bijzonder goed aan de behoeften van dit soort maatschappij beantwoordde. Die is namelijk gebaseerd op de 
accumulatie van privébezit, door mannen. Daardoor is een patriarchale gezinsstructuur, in combinatie met een stelsel van 
(mannelijk) eerstgeboorterecht, zeer geschikt om het vermogen van de hogere en middenklassen binnen de eigen familie te 
houden. 

Lange tijd leefde overigens vele sociologen en historici de gedachte dat extended family typisch was voor pre-industriële 
samenlevingen en dat het kerngezin pas met de industriële revolutie ging overheersen. Er kan een vrij logische samenhang 
worden geconstrueerd, volgens volgende lijnen. Die industrialisatie stimuleerde de trek naar de stak omdat de fabrieken die 
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vooral daar lagen, hoofdzakelijk jonge arbeidskrachten nodig hadden; die werden ruim en goedkoop geleverd door het 
platteland. Op het platteland verdwenen daardoor de grootschalige familiale verbanden; oudere gezinsleden, die enkel op het 
platteland een functie hadden, bleven achter en het stedelijk arbeidersgezin werd herleid tot 2 generaties: ouders en kinderen. 

Recent historisch en sociologisch onderzoek heeft dat eenvoudige en daardoor zo aantrekkelijke beeld ondermijnd. Ondertussen 
werd vastgesteld dat ook in de pre-industriële samenlevingen van West-Europa het kerngezin de meest voorkomende vorm van 
familiale huishouding was. Enkel de oudste (en erfgerechtigde) zoon woonde met zijn gezin bij ouders in. De andere kinderen 
bleven meestal wel in de onmiddellijke omgeving, waardoor ze deel gingen uitmaken van een uitgebreide gezinsstructuur. Dat 
het kerngezin op een dergelijke grote schaal voorkwam voor de industriële revolutie, doet bij een aantal onderzoekers de vraag 
rijzen of  het bestaan van het kerngezin niet veeleer tot de industriële revolutie bijdroeg en omgekeerd. In het kerngezin werd de 
mobiele arbeidersbevolking geproduceerd die nodig was om de kapitalistische industrialisatie te doen starten. 

Wat wel behouden kan blijven, is het inzicht dat het (kern)gezin door de industrialisering functieverschuivingen heeft ondergaan. 
Er kan geredelijk worden aanvaard dat voor de industrialisering get gezin een veel groter belang had voor het 
socialiseringsproces dan nu. De nodige deskundigen werden vrijwel alle binnen het gezin aangeleerd. Daarnaast had het gezin 
een veel belangrijkere economische functie dan vandaag: veel van de economische productie gebeurde binnen familiale 
structuren. Ten slotte bezat het gezin ook een belangrijke functie van sociale bescherming en zorg voor de zieke en bejaarde 
gezinsleden die niet meer konden worden tewerkgesteld. De klemtoon ligt vandaag veel meer op de rol van het gezin in het 
persoonlijke en gevoelsleven van de gezinsleden. Gelijklopend verminderde de betrokkenheid, sociale controle, van de lokale 
gemeenschap op haar leden. Er trad een duidelijkere scheiding op tussen de publieke en de private sfeer. De huiskamer is niet 
langer een verlengstuk van de straten en pleinen, maar kreeg een afgezonderde en specifieke functies. 

Belangrijke transformaties 
Vooral vanaf  de jaren 70 onderging het gezin in de meeste westerse landen een aantal belangrijke transformaties: het aantal 
echtscheidingen en relatiebreuken nam toe, de vruchtbaarheid daalde tot beneden het vervangingsniveau, het aantal 
samenwonenden steeg, net als het aantal buitenechtelijke geboorten. De instabiliteit van het kerngezin wordt vaak in verband 
gebracht met de introductie van doelmatiger contraceptiva en met de ontkoppeling van seks en procreatie, met de verhoging van 
het vrouwelijke opleidingsniveau en de toename van de vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie. Naarmate het individu minder 
afhankelijk wordt van het gezin voor de vervulling van de economische en emotionele noden en behoeften, verdwijnt ook de 
structurele en culturele vanzelfsprekendheid van het traditionele gezinsmodel en maakt dat plaats voor een grotere variatie van 
gezinspatronen. 

Naast de toenemende economische onafhankelijkheid van de vrouw ziet Buchmann nog een andere oorzaak voor de toename van 
de gezinsstabiliteit, met name de verzwakking van de traditionele kostwinnersideologie: mannen zijn niet langer bereid hun leven 
lang de belangrijkste kostwinner te zijn. Die verminderde toewijding vanwege de mannelijke kostwinner hangt samen met het 
feit dat het kostwinnersloon niet meer toereikend is om een verwachte levensstandaard te verzekeren. Bovendien ging de daling 
van het aantal beter betaalde jobs voor mannen gepaard met de stijging van het aantal beter betaalde jobs voor vrouwen, 
ondanks de blijvende loonkloof  tussen beide. 

Ondanks de toenemende permissiviteit verbindt een grote meerderheid van de bevolking seksuele activiteiten nog hoofdzakelijk 
met de institutie van het huwelijk, dat in het kader van een aantal morele en juridische normen. Ook reproductie gebeurt in grote 
meerderheid nog binnen het tweeoudergezin, samenwonend of  gehuwd. De opvallende stijging van het aantal buitenechtelijke 
geboorten tijdens de voorbije decennia en een toename van het aantal kinderen die buiten het oorspronkelijke gezinsverband 
worden opgevoed, hebben daaraan weinig afbreuk gedaan. Bewust ongehuwde moeders worden nog niet als de standaard 
gezien.  

De overheid heeft in toenemende mate de socialisatiefunctie van het gezin overgenomen. In België wordt de meerderheid van de 
kinderen vanaf  3 jaar aan voorschoolse opvoeding toevertrouwd en voor die leeftijd brengen velen onder hen de dag door in 
kinderkribben of  bij van overheidswege gesubsidieerde opvangmoeders. Een belangrijk deel van de formele opvoeding, 
onderwijs, blijft binnen het gezin gebeuren, wat voor pedagogen de belangrijkste reden is voor de blijvende ongelijkheden, onder 
meer inzake onderwijskansen. Kinderen uit minder gegoede milieus arriveren daardoor op de lagere school met een grote en 
nauwelijks nog te overbruggen verbale en educatieve achterstand. Onderwijsprogramma’s ter bestrijding van de armoede tijdens 
de War on Poverty in de VS (jaren 60 en 70) waren dan ook sterk gericht op het wegwerken van die initiële achterstand, wat 
treffend werd uitgedrukt door hun naam: Head Start. Het tv-programma Sesam Straat was een van de initiatieven om deze 
doelstelling te bereiken. Ook in België is er een duidelijk streven om kleine kinderen vervroegd en verplicht naar school te 
sturen. 

Ook de sociale bescherming gebeurt nu door overheidsvoorzieningen. Het stelsel van de sociale zekerheid beschermt tegen 
bestaansonzekerheid ten gevolge van ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid en kinderlast. Recent wordt, vanuit 
conservatieve hoek, een sterke druk uitgeoefend om een aantal van die taken weer naar de gezinssfeer te verplaatsen en dus de 
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facto privatiseren, onder de benaming mantelzorg. Dat proces vorm de onderstroom van wat in Nederland bekend staat als de 
participatiesameleving.  

Op economisch gebied heeft het gezin zijn productiefunctie verloren, enkele uitzonderingen daargelaten, zoals kleine 
zelfstandigen. Indirect speelt het gezin economisch nog wel mee omdat het zorgt voor het in standhouden en toeleveren van 
productiekrachten, van werknemers voor de arbeidsmarkt. Het zwaartepunt is verschoven naar zijn rol als consumptie-eenheid. 
Vele goederen en diensten worden niet naar maat van het individu geproduceerd, maar naar die van het standaardgezin.  

In plaats van de fysiologische en economische functies, treden voor het moderne gezin zo de socialiseringsfunctie en het 
emotionele management op de voorgrond. Het gezin biedt een relatief  zekere en betekenisvolle omgeving voor 
zelfverwezenlijking, in contrast met het meestal stresserende en onpersoonlijke karakter van de werkplek. Dat heeft te maken 
met war de privatisering van het gezinsleven wordt genoemd. Dat komt onder meer door de verhoogde verhuisbewegingen, 
waardoor de sociale netwerken veelvuldig worden stukgetrokken. Ook de massale toename van thuisgerichte 
consumptiegoederen, vooral in de sfeer van de massamedia, houdt de mensen thuis. Ten slotte veranderden de 
verwachtingspatronen omtrent het huwelijk, dat meer een vrij gekozen engagement werd. Gezelschap en emotionele en fysieke 
betrokkenheid op elkaar zijn vandaag belangrijk, terwijl het huwelijk voorheen meer het karakter had van een praktisch 
arrangement, hetzij om redenen van verzorging, hetzij voor het behoud van het familiebezit. Hierbij hoort wel een belangrijke 
voetnoot: ondanks het hypo over de nieuwe man, verloopt de taakverdeling tussen man en vrouw meestal nog volgens de oude 
routine. Mannen doen de dingen die iedereen ziet, vrouwen werken binnenshuis.  

Het valt te verwachten dat iet iedereen het met die analyse eens is. Ze doorprikt de klassieke rol van het gezin als hoeksteen van 
de samenleving. Anderen zullen niet aanvaarden dat aan het gezin toch nog positieve functies worden toegekend. Voor Lasch is 
het gezin in de burgerlijke samenleving allang geen toevluchtsoord meer, maar worden de leden open en bloot overgeleverd aan 
de krachten van de maatschappij. Het moderne gezin wordt uitermate gemanipuleerd door de reclame en door de producenten. 
De gezinsleden worden ervan overtuigd dat persoonlijk en wederzijds geluk afhangt van de laatste technologische snufjes in huis. 
De druk die uitgaat van een materialistische omgeving, waarin diepere geestelijke en menselijke waarden afwezig zijn, leidt 
volgens Lasch tot een toename van de huwelijksproblemen en echtscheidingen.  

Vooral de toename van het aantal echtscheidingen zou dat functieverlies van het moderne gezin illustreren. Vijf  redenen worden 
voor die ontwikkeling aangehaald. Ten eerste zijn er de veranderingen in culturele houdingen. De overtuiging verdwijnt dat het 
huwelijk een permanente en bindende overeenkomst is. Het wordt niet langer als een geheiligde verbintenis gezien, maar als een 
persoonlijk en praktisch engagement dat kan worden opgezegd wanneer het op mislukking uitdraait. Het vervangen van 
gearrangeerde verbintenissen door een vrije partnerkeuze leidde naar dat andere verwachtingspatroon over het huwelijk. Voed 
daarbij, en dat is de tweede reden, een aantal meer materiële wijzingen, zoals de opkomst van beter voorbehoedmiddelen en hun 
vlottere verspreiding. De onderliggende factor die deze 2 ontwikkelingen met elkaar verbindt, is de ontwikkeling van de 
kapitalistische maatschappij. Die brak de traditionele gemeenschappen open en bevrijdde de bevolking van de sociale controle 
die daarin op hen werd uitgeoefend. Ten derde zijn er de problemen van interpersonele communicatie, die mede worden 
vergroot door toenemende verschillen in de religieuze, culturele of  sociale achtergrond bij de partners en door de latere leeftijd 
waarop het huwelijk wordt gesloten. Die verschillen winnen aan belang wanneer de echtverbintenis de belangrijkste plaats wordt 
waar de partners zich emotioneel kunnen uiten.  

Ook mag de veranderde positie van de vrouw op de arbeidsmarkt niet worden vergeten. Daardoor wordt ze in toenemende 
waarde onafhankelijk, waardoor ze zelf  het initiatief  kan nemen om het huwelijk te ontbinden. Bovendien heeft de vrouw meer 
kans op sociale contacten op de werkplek dan toen ze verplicht was om thuis te blijven. Ten slotte nam de levensduur drastisch 
toe,. Bood vroeger verweduwing een uitweg uit een doodlopende relatie, dan zijn mensen vandaag gedoemd om langer samen te 
leven, ook als het niet klikt. 

De toename van het aantal echtscheidingen betekent evenwel niet dat het huwelijk als institutie op de helling wordt gezet. Dat 
blijkt uit het geit dat een overgrote meerderheid van de gescheiden mannen en vrouwen hertrouwt. Die opeenvolging van 
verschillende (types van) relaties, van verschillende duur en met verschillende tussenpozen, wordt in de literatuur aangeduid met 
de term serial monogamy. Opvallend is dat die term achtereenvolgens 2 verschillende connotaties meekreeg. Op het einde van 
de jaren 6O stelde Liebow vast dat het etiket serial monogamy wordt gebruikt om de specifieke seksuele patronen van de lower-
class Negroes aan te tonen, tegenover het onbetwiste monogame ideaal van de blanke Amerikaanse samenleving. Halfweg de 
jaren 80 en vele echtscheidingen later koppelden tal van auteurs de toenemende seriemonogamie aan de opkomst van 
alternatieve samenlevingsvormen. De meest radicale stelling kwam van Weeda. Zij ziet een historische ontwikkeling in 
leefvormen, die begint met samen als paar en eindigt met individueel met anderen, en voorspelt een samenleving die nog het 
meest lijkt op wat Langeveld decennia geleden al uitdrukte: 

De samenleving is een aggregaat van losse zeer zelfstandige individuen die nu een hier, dan daar hun anker laten vasllen.
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Nieuwe samenlevingsvormen 
Uit de vorige paragraaf  bleek al de snelle toename van uiteenlopende andere samenlevingsvormen. Hier wordt er beperkt tot een 
van de belangrijkste recentere ontwikkelingen inzake relatie- en gezinsvorming: de opkomst en toename van het ongehuwde 
samenwonen (Pasteels, Lodewijckx en Mortelmans, Lyssens-Danneboom). Tot in de jaren 70 was het huwelijk de dominante praktijk; de 
ouderlijke woning werd vrijwel uitsluitend verlaten voor een huwelijk. Ongehuwd samenwonen was een marginaal fenomeen dat 
uit financiële noodzaak of  als een avant-gardelevensstijl werd gekozen. Vanaf  de jaren 70 brokkelde de suprematie van het 
huwelijk zichtbaar af, zonder daarom van het voorplan te verdwijnen. De Scandinavische landen waren de voorlopers in de 
keuze voor her alternatief  van het ongehuwd samenwonen; daarna verspreidde het zich geleidelijk aan naar de rest van de 
geïndustrialiseerde wereld (Lesthaeghe). In het bijzonder in Zweden komt het ongehuwd samenwonen vandaag bijna even vaak 
voor als het huwelijk, terwijl de zuidkant van Europa het laagste aantal ongehuwde samenwoners kent, samen met het zeer 
katholieke Polen en Ierland, maar in Zuid-Europa neemt het fenomeen snel toe (Mynarska en Benardi). Het voorhuwelijkse 
samenwonen is in vele landen de norm geworden, niet alleen als opstap naar een huwelijk, maar het wordt ook toenemend 
aanvaard als permanente leefvorm en als setting om kinderen te krijgen. Het streven naar een juridische inbedding van het 
ongehuwd samenwonen komt dan ook niet uit de lucht vallen. Ook al kregen samenwoners de voorbije jaren in toenemende 
mate huwelijkse rechten en plichten toebedeelden toch blijven er belangrijke juridische verschillen met gehuwden overeind.  

Samenwonen neemt verschillende vormen aan, naargelang van de duur, de levensfase en de seksuele band tussen de partners. 
Ook de motieven om samen te wonen, zijn er uiteenlopend. Jongere, nooit-gehuwde koppels vinden in het samenwonen de 
nodige ruimte om de stabiliteit van de relaties uit te testen, zonder de verplichtingen van een huwelijksengagement. Voor mens 
met een relatieverleden biedt samenwonen veelal een waardig alternatief  voor een tweede huwelijk. Samenwonen kan ook 
gemotiveerd worden vanuit financiële of  juridische overwegingen, zoals de afwezigheid van juridische rompslomp, het behoud 
van sociale uitkeringen of  van andere voordelen, of  vanuit een voordeliger fiscaal statuut. Een minderheid verwerpt 
uitdrukkelijk het wettelijke huwelijk als een gedateerd patriarchaal instituut (Deboosere, Mortelmans en Marquet) en woont samen 
vanuit de overtuiging dat partners in dit soort relaties r-gelijker en evenwaardiger zijn (Lyssens-Danneboom en Mortelmans). 

Dat is niet de enige aanpassing van de kleinste samenlevingsvorm aan de veranderde behoeften en eisen van de tijd. De 
commune, die zeker als idee en ook als feitelijk alternatief  populair was in de jaren 60 en 70, lijkt in haar oorspronkelijk opzet 
niet te passen in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zulke grotere samenlevingsvormen zijn enkel mogelijk in een vrij 
stabiele en lokale samenleving; in Vlaanderen zijn de mensen mobieler dan voorheen en willen ze hun flexibiliteit bewaren. 
Veeleer noteert men een terugkeer naar vormen van de extended family in andere gedaanten. Er is het kangoeroe wonen, waarbij 
3 generaties aparte woonsten betrekken onder eenzelfde dak en de rol die grootouders spelen in de opvang van de kleinkinderen. 
Hoewel hier ook een tegengestelde beweging inzit, die te maken heeft met het (verplicht) langer worden van de arbeidsloopbaan, 
waardoor grootouders in toenemende mate uithuizing zijn tijdens de dag. 

De (vermelde) toename van wedersamengestelde gezinnen past ook in dit plaatje, omdat het een direct gevolg is van structurele 
demografische ontwikkelingen: de naoorlogse babyboom, de kinderen vroeger en langer op school. Een andere markante 
ontwikkeling is dat jongeren afwisselende periodes zelfstandig wonen en naar het ouderlijke nest terugkeren. De hoge 
werkloosheidsgraad zit hier voor een stuk tussen, maar ook het eigen project van de jongere generaties, die zichzelf  willen 
ontdekken tijdens lange rijzen en verblijven in verre en liefst exotische landen. De toename van het aantal singles staat daar niet 
los van. 

Desinstitutionalisering van de levensloop? 
Dewilde had een illustratie van de zogenaamde desinstitutionalisering, namelijk die van de levensloop; die interacteert met de 
eerder vermelde desinstitutionalisering van het gezin. Levenslopen zijn vandaag minder gestandaardiseerd en voorspelbaar en 
kwetsbaarder voor verschillende soorten (maatschappelijke) risico’s. Terwijl men de theorieën omtrent de institutionalisering van 
de levensloop kan plaatsen binnen de moderniseringstheorie, doken de eerste tijdingen omtrent de desinstitutionalisering van de 
levensloop op tegen de achtergrond van de overgang van een moderne naar een postmoderne samenleving. Tezelfdertijd 
verschoof  toen de toon van het debat, in die zin dat de keuzebiografie uit de jaren 70 en 80 plaatsmaakte voor een gedwongen 
diversificatie van levenslooppatronen, van bovenaf  opgelegd door de economische situatie.  

De belangrijkste institutionele veranderingen betreffen volgens Buchmann de institutionele sferen van het onderwijs, de arbeid en 
het gezin. Hoewel die veranderingen zich voordeden in alle westerse landen, bestaan er belangrijke variaties tussen de landen 
inzake de vorm, de omvang en de gevolgen ervan. 

Wat het onderwijs betreft, leidde de massale uitbreiding na de jaren 60 tot een enorme toename van hogere diploma’s. de 
professionalisering van de beroepsstructuur ging gepaard met een versterking van de koppeling tussen opleiding en beroep. Die 
koppeling werd bemoeilijkt door het ontstaan van een structureel tekort aan jobs. Jongeren gingen; gesteund door hun ouders, 
steeds meer in hun opleiding investeren, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Die verlenging van de 
onderwijsperiode kan ook gezien worden als een manier om de dreigende werkloosheid uit te stellen of  te vermijden. Met 
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andere woorden: in tijden van hoge werkloosheid fungeren onderwijsinstellingen als wachtkamers voor jongeren die anders 
werkloos zouden zijn. Door het overaanbod van diploma’s daalde de relatieve waarde ervan en werd de afstand tussen de 
verwachte en de feitelijke converteerbaarheid van diploma’s in beroepen groter. Voor jongvolwassenen resulteerde die trend in 
minder berekenbare en voorspelbare opleidings- en beroepstrajecten op de reguliere arbeidsmarkt.  

Ook de arbeidsmarkt wordt volgens Buchmann gekenmerkt door minder stabiele levenslooptrajecten. Hiervoor kunnen 
verschillende structurele oorzaken worden aangeduid. Die houden alle verband met de economische herstructurering ten 
gevolge van de overgang van een industriële naar een postindustriële productiewijze (kenniseconomie): het ontstaan van de 
structurele werkloosheid, de kortere levensduur van nieuwe technologieën en gespecialiseerde kennis, sectorale verschuivingen 
en het ontstaan van een nieuwe beroepsklasse van professionelen. Die nieuwe beroepen worden (nog) niet gekenmerkt door 
duidelijk gedefinieerde professionele trajecten, een sociaal erkende status en berekenbare inkomenskansen. De relatie tussen 
investering en beloning staat niet vast en individuen hanteren vaak korte termijnstrategieën. Het individu loopt bovendien het 
risico de kansenstructuur verkeerd in te schatten.  

Brückner en Mayer ondernamen op basis van gegevens van de German Life History Studie een poging om de mate te 
kwantificeren waarin de levensloop van de West-Duitse cohorten, geboren in 1919-1921 tot 1971, tekenen van des 
institutionalisering vertoont. Wat de overgang tussen school en werk betreft, stellen de auteurs 2 belangrijke trends vast: de 
meeste transities gebeuren op latere leeftijd en de levenslopen van mannen en vrouwen worden gelijkaardiger. Vooral voor de 
jongere cohorten wordt de grens tussen opleiding en arbeid vager, door de stijgende onderwijsparticipatie. Tegelijk stellen de 
auteurs vast dat er slechts in beperkte mate sprake is van een toename van de variatie in de timing van de transities inzake de 
overgang tussen school en werk. 

De auteurs besluiten dat er geen sprake is van een allesoverheersende trend naar een meer gedesinstitutionaliseerde levensloop. 
Hoewel de patronen inzake gezinsvorming wel degelijk diepgaand veranderen, is dat volgens hen niet het geval voor de gevolgde 
onderwijs- en arbeidsmarkttrajecten. Ze halen zelf  een aantal argumenten aan die het voorlopige karakter van dat besluit 
onderstrepen. In eerste plaats zijn de geselecteerde indicatoren beperkt tot de transities die de overgang naar volwassenheid 
kenmerken. Ten tweede is het mogelijk dat (West-)Duitsland een uitzonderlijke case vormt vanwege de sterke institutionele 
koppeling tussen opleiding, training en arbeidsmarkt. Ten derde vertonen de school-werktrajecten voor de jongere cohorten wel 
degelijk tekenen van verandering, die men pas binnen enkele decennia in het juiste perspectief  kunnen plaatsen.  
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Levenslang leren om in het gareel te lopen? 
In het vorige hoofdstuk werden 4 belangrijke kenmerken van een cultuurpatroon vermeld. De eerste 2 zijn dat een 
cultuurpatroon een min of  meer samenhangend geheeld vormt van waarden, normen, verwachtingen en doeleinden dat door 
samenlevingsverbanden wordt gedragen. Ze zijn veeleer structureel van aard. De 2 andere kenmerken betreffen veeleer functies 
van een cultuurpatroon: het zorgt voor de specificatie en verduurzaming van het sociale gedrag dat nodig is voor het bestendigen 
van het samenlevingsverband en het wordt door de leden van een samenlevingsverband aangeleerd en doorgegeven. Dat proces 
noemen sociologen socialisatie. Alle nieuwkomers worden gesocialiseerd in een cultuurpatroon: niet alleen kinderen maar ook 
volwassenen die via sociale en/of  ruimtelijke mobiliteit in een ander sociaal milieu aanbelanden. Socialisatieprocessen zijn niet 
neutraal. Ze dragen bij tot de integratie van de nieuwkomers in de groep, ze zorgen ervoor dat ze zich aanpassen aan de waarden 
en normen van die groep, ze continueren de erin vervatte stereotypes, sociale ongelijkheden en tegenstellingen en ze beperken 
via allerlei instrumenten voor sociale controle de speelruimte.  

Via het socialisatieproces krijgt men allerlei overtuigingen, waarden en normen, doelstellingen en verwachtingen mee die 
richtinggevend of  regulerend zijn voor het handelen. Die overtuigingen worden vertaald in rollen. Soms kunnen of  willen 
sommige actoren hun rol niet spelen en dat wordt door andere actoren en door de samenlevingsverbanden die daarbij betrokken 
zijn, als deviant of  afwijkend bestempeld. Om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk binnen de lijntjes kleurt en dat ook 
blijft doen, bestaan er allerlei sociale mechanismen en processen; die willen afwijkers terug op het rechte pad krijgen. Sociologen 
spreken in dat verband over sociale controle en disciplinering.  

Cultuur wordt aangeleerd 
Van alle dieren is de mens het minst geschikt om vanzelf  te overleven. Mensen missen instincten die aanreiken welk gedrag in 
een bepaalde situatie geschikt is. Ze beschikken niet over natuurlijke aanval en/of  verdedigingsmechanismen. Het zijn naakte, 
weerloze wezens die een onzeker bestaan tegemoet lijken te gaan. Die tekorten betekenen ook een kracht. Als Mangelwesen 
(Gehlen, Nietzsche en Herder) staat de mens open voor de wereld. Mensen bezitten de mogelijkheid om de meest diverse prikkels 
op uiteenlopende manieren te interpreteren en in functie daarvan te handelen. Er kan gesproken worden van de vrijheid van de 
mensen. Zo kunnen ze het gebrek aan eerste natuur, instincten en natuurlijke verdedigingsmechanismen, compenseren door hun 
tweede natuur: de cultuur. Nature en nurture vormen samen een geheel.  

Cultuur is veranderlijk en daarin verschilt ze van natuurlijke instincten. Instincten zijn aangeboren, cultuur moet voortdurend 
worden verworven. Alleen daarom moet ze steevast worden (aan)geleerd. Dat aanleren van een cultuurpatroon, het doorgeven 
van opvattingen aan anderen, noemen sociologen cultuuroverdracht. Cultuuroverdracht kan gebeuren van een groter 
samenlevingsverband naar individuen of  tussen 2 of  meer samenlevingsverbanden. In het eerste geval gaat het om socialisatie 
of  enculturatie, in het tweede om acculturatie. 

Acculturatie grijpt plaats tussen grotere sociale gehelen, zoals tussen sociale categorieën en collectiviteiten. Acculturatie 
begeleidde de Europese kolonisatie van Midden- en Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse samenlevingen vanaf  de 16de eeuw. 
Andere illustraties van acculturatie zijn de zogenaamde verburgerlijking van de arbeidersklasse (Goldthorpe en Lockwood) en de 
verstedelijking, waarbij in het eerste geval elementen uit de burgerlijke cultuur worden overgedragen naar de arbeidersklasse en in 
het tweede geval typisch stedelijke opvattingen gangbaar worden op het platteland. Socialisatie daarentegen is veeleer een micro-
sociologisch  begrip en verwijst naar die processen waarbij een cultuurpatroon op nieuwkomers wordt overgedragen. Zo’n 
overdracht is nodig om aan het sociale verkeer in een van die samenlevingsverbanden deel te nemen en daarin naar behoren te 
functioneren en, voor het samenlevingsverband zelf, om te kunnen voortbestaan. 

Socialisatie en haar functies 
Wat er gebeurt wanneer een mens niet wordt gesocialiseerd, illustreert het bekende levensverhaal van Genie. Haar verhaal is 
vergelijkbaar met de klassieke gevallen van wolfskinderen, die zijn opgevoed door dieren. Ze blijven voor altijd achterop. Toen ze 
1,5 jaar was, werd Genie opgesloten in een kamertje en dat tot haar 13de. Ze werd dag en nacht vastgebonden. Haar enige 
contact bestond uit het krijgen van eten. Ze had geen speelgoed, noch iets anders om zich mee bezig te houden. Als ze enig 
geluid maakte werd ze geslagen en door haar vader afgeblaft. In 1970 slaagde haar moeder erin met Genie te ontsnappen; ze 
werd opgenomen in een kinderhospitaal. Ze kon niet rechtop staan, lopen, springen of  klimmen. De psychiater omschreef  haar 
gedrag als ongesocialiseerd, primitief, ternauwernood menselijk. Toch leerde ze langzaam diverse instrumenten van het sociale 
verkeer kennen en hanteren, maar haar taalgebruik bleef  steken op het niveau van een 4-jarig kind. Ze kwam nauwelijks verder, 
niet omdat ze zwakzinnig was, maar omdat ze tijdens de gouden jaren van haar ontwikkeling geen kans kreeg om te 
communiceren en te interacteren. 

Mens-zijn is geen louter biologische aangelegenheid, maar een sociaal-culturele verworvenheid. Vanaf  hun geboorte worden 
zuigelingen geconfronteerd met een sociale wereld: hun onmiddellijke gevoel van honger kan slechts door anderen worden 
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gestild. De omgeving organiseert tot en met de eigen lichaamsfuncties, zoals de tijd van eten en slapen. Het zijn ook die anderen 
die, geleidelijk aan, de symbolische patronen weven waarmee de wereld wordt ervaren.  

Via hen ontdekken opgroeiende kinderen, al spelend, de spelregels van het sociale verkeer (Berger en Berger). Nieuwkomers 
hebben te maken met een sociale werkelijkheid die al langer bestaat, een werkelijkheid die zich via sociale feiten aan hen 
opdringt. Een kin wordt geboren in een gezin met een eigen structuur en manier van functioneren. Het huis waarin het woont, 
bevindt zich in een bepaalde buurt. Er is een school en er zijn sportclubs, er is de postbode, een buurtwinkel en de wijkagent. 
Over dat alles en nog veel meer valt een heleboel te leren. 

Socialisatie is een van de maatschappelijke processen die bijdragen tot het voortbestaan van een sociale orde en tot de 
voorspelbaarheid van het sociaal handelen. Door middel van socialisatie wordt aangeleerd wat in een bepaalde sociale situatie als 
gewenst of  ongewenst wordt beschouwd. Dat gaat niet alleen op voor kinderen, maar voor elk nieuw lid van een vereniging of  
voor wie zich wil inwerken in een ander sociaal milieu. Ook migranten ondergaan socialisatieprocessen. Ook zij leren welke 
betekenissen ze aan allerlei dingen en voorvallen moeten toekennen en hoe ze met die gegevenheid moeten omgaan. Daartoe 
moeten zich de opvattingen en de omgangspatronen van het gastland eigen maken. Dat kan leiden tot een culturele kloof. 
Daardoor verloopt het proces van inburgering niet altijd van een leien dakje. 

Socialisatie is een fenomeen met een januskop: socialisatie beperkt en socialisatie versterkt, het disciplineert en het emancipeert. 
In de verplichting die in Vlaanderen bestaat voor nieuwkomers om een inburgeringscursus te volgen, komt dat dubbele karakter 
van het socialisatieproces duidelijk tot uitdrukking. Er zit ongetwijfeld een dimensie aan vast aan het inpassen in de dominante 
cultuur, van een streven naar culturele hegemonie, maar tegelijk is het zo dat men, zonder vertrouwdheid met de dominante 
waarden, de taal, de folkways, de alledaagse omgangsvormen, niet volwaardig kan participeren in de dominante instituties van het 
nieuwe land. Daardoor heeft men onvoldoende controle over de leefomgeving en wordt men gemakkelijker slachtoffer van 
misbruiken, die dikwijls de vorm aannemen van discriminatie. Evenwichtige inburgering geeft de nieuwkomer de stuurknuppel 
in handen om zijn leven te sturen in een onbekend sociaal landschap. 

In de ene sociale klasse is de socialisatie strikter dan in de andere. Ook speelt gender, ondanks alle emancipatiebewegingen, nog 
altijd een grote rol: meisjes worden nog altijd ander aangepakt dan jongens en op heel wat aspecten zelfs achtergesteld. In de 
stad bestaat vaak meer ruimte voor een eigen invulling dan in een meer traditionele dorpsgemeenschap, waar de sociale controle 
sterker is. De verschillende speelruimte komt doordat sommige waarden en normen vrij specifiek, geformaliseerd en daardoor 
dwingend, zijn; andere hebben de vorm van globalere en vagere raamwerken, waarbij individuele actoren over een brede 
appreciatieruimte beschikken.  

Merkwaardig genoeg verloopt socialisatie doorgaans zonder veel tegenstand?. Cultuur- en omgangspatronen worden op zo’n 
manier verinnerlijkt, dat de individuen ze ervaren als iets van henzelf. Dat heet verinnerlijking of  internalisatie. 
Geïnstitutionaliseerde waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen worden dan een vanzelfsprekend deel van de 
persoonlijkheid. Bourdieu formuleert dat als interiorisatie van de exterioriteit, wat tot een habitus leidt. Bourdieu vergelijkt de 
habitus men een computerprogramma: binnen de grenzen van die software is alles mogelijk. Het programma legt enkel principes 
op. In die zin is er sprake van eindige vrijheid. Aangezien de habitus het handelen mee bepaalt, betekent die eveneens de 
exteriorisatie van de interioriteit.  

Elk sociaal verband produceert volgens Bourdieu een eigen habitusfiguur. Dat verklaart de homogeniteit van handelen binnen 
bijvoorbeeld een sociale klasse. Toch mag de indruk niet worden gewekt dat socialisatie en totalitair gebeuren is. 
Cultuuroverdracht is mensenwerk en mensen zijn nooit volledig voorgeprogrammeerd en programmeerbaar. Socialisatie is nooit 
totaal, alleen al omdat er voortdurend verscheidene socialiserende instanties werkzaam zijn. Ook om die reden is cultuur 
veranderlijk. Socialisatie bestaat dus, zoals het samenleven zelf, uit een spanningsvolle verhouding tussen beperkingen en 
mogelijkheden. De vermaatschappelijking van het individu leidt tot inpassing in en dus ook aanpassing aan de sociale orde. Door 
middel van socialisatieprocessen verwerft het individu evenwel ook een identiteit, die hem/haar in staat stelt tot sociaal handelen 
en tot het hanteren van die sociale orde.  

Socialisatie: primair, secundair en tertiair  
Het socialisatieproces begint bij de geboorte, in het gezin en duurt het hele leven. Ook op school, op het werk, door vrienden en 
kennissen en vandaag in toenemende mate via de massamedia wordt men aanhoudend gesocialiseerd. Cooley onderscheidt 
primaire en secundaire socialisatie. Dat onderscheid baseert hij op de instituties waarin socialisatie zich voordoet en daarmee 
samenhangend het informele of  formele karakter van die socialisatie. 

Primaire socialisatie grijpt plaats in primaire groepen: het (kern)gezin en peergroups. In die socialisatiekringen, die door primaire 
relaties worden gekenmerkt, leert men als het ware aan den lijve de opvattingen van de diverse samenlevingsverbanden waartoe 
de primaire groep behoort. Primaire socialisatie gebeurt vooral informeel; ze wordt niet uitdrukkelijk opgezet, maar is 
vanzelfsprekend en onbewust, tijdens de dagelijkse bezigheden. 
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Hoewel de socialiserende invloed van het gezin vermindert, onder meer door de onthaalmoeders en kinderdagverblijven, het 
fenomeen van hersamengestelde gezinnen en de afname van drietrapsgezinnen, blijft die toch primordiaal. De impliciete en 
diffuse gezinssocialisatie levert een basishabitus, die later nog moeilijk gewijzigd kan worden. De opvattingen die er worden 
opgedaan, leveren de matrix voor de latere persoonlijkheid. 

De peergroup is een ander zeer invloedrijk socialisatie-instituut, vanaf  3-4 jaar, wanneer het kind iets beter zicht krijgt op de 
wereld buiten het eigen gezin. Door interactie met andere kinderen van de eigen leeftijd ontdekt het kind wat de betekenisvolle 
anderen normaal vinden. Het kan het eigen gedrag daarmee vergelijken en daaraan aanpassen. Vooral op die leeftijd kan de 
ontdekking van anders te zijn, te behoren tot een etnische minderheid of  geen vader of  moeder te hebben, tot crisissen leiden. 
Maar de peergroep heeft ook een positieve kracht: ze kan een toevluchtsoord vormen voor het kind wanneer de druk die het 
moet verwerken, te groot wordt. Dan vindt het troost, steun en een identiteit in de peergroep. De invloed van de peergroep blijft 
lang doorwerken. Zo is er geweten dat campagnes tegen het roken of  voor het bevorderen van condoomgebruik slechts effect 
hebben bij jongeren als ze vooral op hun peergroep mikken.  

Door secundaire socialisatie leert men hoe zich te moeten gedragen in formele omstandigheden en omgevingen. Als de primaire 
socialisatie de sociale huid vormt, dan levert de secundaire socialisatie de sociale kleren. Dat type socialisatie gebeurt vooral op 
school en daarnaast ook in formele organisaties zoals in verenigingen allerhande en op het werk. De toegang tot die formele 
organisaties houdt in dat men zich schikt naar de cultuur die er heerst.  

Cooley stelde al in 1909 vast dat het belang van secundaire socialisatie toeneemt. In traditionele samenlevingen vond het 
merendeel van de socialisatie plaats in de grootfamilie, via de dagelijkse ervaring. Er bestonden weinig specifieke instituties die 
de socialisatie van kinderen en jongeren verzekerden. De oprichting van een formeel onderwijssysteem had niet alleen als doel 
om de bevolking de vaardigheden bij te brengen om volwaardig burger te worden of  om voldoende geschoolde arbeiders voort 
te brengen, maar evenzeer om de integratie in de moderne, industriële maatschappij te verzekeren. Vooral de sfeer van de 
georganiseerde arbeid noopte tot een nieuw format van gedragspatronen, die specifieker, universeler en instrumenteler zijn, die 
het individu en zijn presteren centraler stellen en die duidelijker doelrationeel van aard zijn.  

Omdat men een groot deel van het elven doorbrengt op school, kan de invloed van dat soort socialisatie niet worden 
onderschat. Naast en door de formele socialisatie grijpt er op school ook een belangrijk stuk informele socialisatie plaats: men 
leert om samen te werken, stipt taken uit te voeren en gezag te aanvaarden. Dat alles is niet voorzien in het officiële 
lesprogramma. Daarom wordt die informele socialisatie tijdens de schooltijd ook wel het verborgen rooster of  hidden 
curriculum genoemd (Illich). Die socialisatie bereidt voor op de latere positie in de samenleving en vooral de arbeidsloopbaan. 
Ook op het werk komt het erop aan om de opgedragen aken gedisciplineerd uit te voeren, ook al heeft de werknemer daar 
minder belangstelling voor of  zin in. Voor persoonlijke gevoelens en interesses zijn er het gezin en andere gelijkaardige groepen. 
Dat alles kan gezien worden als factoren in een toegenomen scheiding tussen het private en het publieke domein van het elven in 
een moderne maatschappij, hoewel zich volgens Sennett een omgekeerde evolutie voordoet, die zich in een privatisering van het 
publieke manifesteert. 

Bij die secundaire socialisatie spelen overgangsrituelen een niet te onderschatten rol. De belangrijkste levenstransities worden 
traditioneel getekend door dergelijke rites de passage (Van Gennep), die de overgang van de ene positie naar een andere positie in 
het leven beklemtonen. Ze sluiten een bepaalde periode van de socialisatie af  en markeren de start van een nieuwe fase. Tegelijk 
zetten ze de waarden en normen van de groep waartoe men toetreedt in de verf. Tijdens die rituelen grijpt, via bewuste en vaker 
ook onbewuste symbolische interacties, een versterkte circulatie plaats van gedeelde cultuurelementen. Een aantal vaste 
handelingen bevestigt het belang van het moment. Zo gaat het begin van hogere studies dikwijls nog gepaard met een 
initiatieritueel, de studentendoop. De afstuderende student wordt tot master gekroond via een plechtige proclamatie met 
professoren in toga, een master wordt met veel pomp and circumstance tot doctor verheven na het succesvol verdedigen van 
een doctoraat, een professor die op emeritaat gaat, wordt via een academische zitting uitgewuifd.  

Een transitie resulteert in een herschikking van plichten en rechten, een nieuwe rolinvulling en een nieuwe sociale identiteit. De 
overstap van de ene sociale positie naar de andere is een belangrijk moment voor de betrokkenen zelf, maar ook voor de andere 
leden in het samenlevingsverband. Allen zullen ze hun gedrag aanpassen aan de nieuwe rolverwachtingen. Al feestend wordt er 
afscheid genomen van ee oude sociale positie en wordt, voor iedereen duidelijk en voortaan in het geheugen gegrift, een nieuwe 
sociale positie ingenomen. Zo is het gemakkelijker om de nieuwe rolverwachtingen op te nemen en duurzaamheid te geven. 
Eenmaal gehuwd, vergeten de gehuwden niet dat ze gehuwd zijn; de andere groepsleden vergeten het evenmin. Het gebeuren 
wordt maatschappelijk bezegeld. Allerlei uiterlijke kenmerken begeleiden dat sociale proces. Meestal worden 3 fasen 
onderscheiden. Het overgangsritueel vangt aan met een rite de séparation, het afscheid van de vorige status, gaat dan naar zijn 
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hoogtepunt in de rite de marge, liminale fase tussen de vorige en de nieuwe status en wordt in de regel afgesloten met een rite 
d’agrégation, aggregatiefase, de herintrede in de samenleving (Turner). 

Naast die persoonlijke overgangsrituelen bestaan er ook specifieke collectieve rituelen, hoewel ook overgangsrituelen zinloos 
zouden zijn zonder de aanwezigheid van de gemeenschap. Die collectieve rituelen willen de samenhorigheid van de 
gemeenschap zelf  versterken. Ook in de seculiere wereld bestaan dergelijke collectieve rituelen. 

Collectieve rituelen zijn specifieke momenten waarbij de leden van een samenlevingsverband elkaar ontmoeten om het gedeelde 
geloof  samen te herbevestigen in een niet-alledaagse sfeer, gescheiden van de drukte en de routine van het dagelijkse leven. De 
leden worden beloond voor hun gedrag, gemotiveerd om zo voort te doen en geconformeerd aan het gemeenschappelijke 
verband.  Ze zijn een expliciete waardering van de gedeelde waarden en normen en versterken het solidariteitsgevoel (Laermans). 

In een cultuur waar sociale posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn, lijken overgangsrituelen bij beslissende 
gebeurtenissen in het leven te eroderen. Dat resulteert in onduidelijkere rollen en posities, die minder duurzaam, minder stabiel 
en ook minder herkenbaar zijn. Identiteiten, rollen en posities worden meer liquide (Bauman).  

Tegenwoordig kan het traditionele duo primaire en secundaire socialisatie worden aangevuld tot een trio met tertiaire socialisatie. 
Die term wordt gereserveerd voor de impliciete socialisatie in het dominante cultuurpatroon zoals die gebeurt via algemee 
socialisatieagenten zoals de massamedia. Ze houden de bevolking allerlei soorten voorbeeldgedrag voor. Het belang van de 
tertiaire socialisatie neemt hand over hand toe. Die groeiende impact kan worden afgeleid uit het gegeven dat kinderen in Groot-
Brittannië per jaar het equivalent van 100 schooldagen naar televisie kijken. Massamedia kunnen het primaire en secundaire 
socialisatieproces versterken of  verzwakken via het soort van informatie dat ze verschaffen en de manier waarop ze dat doen, de 
gedragspatronen die ze aanprijzen en de opvattingen die ze uitdrukken en illustreren. De macht van de massamedia ligt 
voornamelijk hierin dat ze niet enkel kinderen socialiseren, maar tegelijk ook ouders, leraren enzoverder. Het verschil met de 
andere soorten van socialisatie betreft onder meer het hoogst onpersoonlijke karakter van tertiaire socialisatie. Er is zelfs geen 
formele interactie en communicatie tussen de socialiserende instelling en de gesocialiseerden.  

Die tertiaire socialisatie heeft niet dat 1 makende karakter dat haar vaker wordt toegeschreven. Wat via die kanalen aan waarden 
en normen wordt gebracht, is voor iedereen gelijk, ook al trachten de betere kanalen zich van de rest te differentiëren aan de 
hand van benamingen als kwaliteitskrant en meerwaardekanaal. Daartegenover staat dat het soort media dat gebruikt wordt en 
de manier waarop dat gebeurt, context gebonden blijft. Zo zou, naargelang van het sociale milieu, tv-kijken een stimulerende of  
remmende invloed hebben op het schoolse leren. Alles hangt af  van hoe men met dat medium heeft leren omgaan. Ook dat is 
een onderdeel van het socialisatieproces. 

Daarenboven speelt dit alles zich vandaag af  binnen een samenleving die een heel proces van differentiatie heeft doorlopen; 
waardoor verschillende instituties aan socialisatie doen. Daardoor wordt socialisering een zaak van eer uiteenlopende en zelfs 
tegengestelde invloeden. De gevolgen van die inconsistenties zijn tegengesteld. Men kan onzeker worden en slecht voorbereid 
zijn om de rollen te spelen die worden verwacht. Soms kan dat zelfs tot rolconflicten leiden. Binnen de risicomaatschappij word 
hier gewaagd van keuzedwang (Geldof). Tegelijk leert men omgaan met uiteenlopende opvattingen, waardoor het speelveld groter 
wordt en er ook meer keuzemogelijkheden komen om over dat speelveld te bewegen. 

Differentiële socialisatie 
Elk beroep, elke organisatie, elke sociale klasse moet de nieuwkomers socialiseren, opdat ze zich conform de specifieke 
voorschriften en verwachtingen van het samenlevingsverband gedragen. Er worden dan ook overal geëigende 
socialisatieprocessen aangetroffen. Soms begint die socialisatie met een informatiepakket en een kort gesprek met de 
verantwoordelijke en wordt ze voortgezet tijdens het verblijf  in de organisatie. Soms is het een veelomvattend en levenslang 
gebeuren. Er wordt dieper ingegaan op 1 specifiek socialisatieproces, dat binnen een sociale klasse. 

Er is socialisatie in het dominante cultuurpatroon en socialisatie in de subcultuur van de eigen klasse. De laatstgenoemde 
socialisatie gebeurt altijd informeel, in primaire samenlevingsverbanden, de eerste vooral via formele kanalen, zoals het 
onderwijs. Het sociale milieu van herkomst geeft een eigen inhoud aan de opvattingen die men meekrijgt, en ook de wijze 
waarop die worden overgedragen, zal specifieke kenmerken vertonen. Die laatste stelling wordt geïllustreerd aan de hand van het 
verschil tussen een repressief  of  een participatief  opvoedingspatroon. Hoewel vandaag ook in arbeidersgezinnen ouders 
permissiever zijn bij de opvoeding van hun kinderen, wijst onderzoek tezelfdertijd uit dat het overheersende opvoedingspatroon 
er nog altijd meer autoritair van inslag is. Voor Vlaanderen, toch voor de 2 grootste steden (Antwerpen en Gent), wordt er 
ondersteuning gevonden voor die hypothese in een onderzoek in het kader van het Steunpunt Cultuur (Smits en Spruyt). Ze gaan 
op zoek naar de mechanismen achter de samenhang tussen materiële deprivatie en opvoedingsklimaat: waarom materieel 
gedepriveerde leerlingen vaker opgroeien in een niet-participatief  opvoedingsklimaat en materieel niet-gedepriveerde leerlingen 
vaker opgroeien in een participatief  opvoedingsklimaat. Ze verbinden dat met de participatie in het verenigingsleven.  
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Omdat het participatieve opvoedingspatroon frequenter voorkomt in middenklassengezinnen, leren die kinderen sneller hun 
handelingen en gevoelens verbaliseren. Dat grotere verbale vermogen geeft hun al bij de start in de lagere school een 
voorsprong op hun leeftijdsgenoten uit de arbeidersklasse. Dat het repressieve opvoedingspatroon bij de arbeidersklasse 
overheerst, is geen onverklaarbaar toeval. Dat komt in de eerste plaats door de maatschappelijke positie van de ouders zelf. 
Zowel op de werkplaats als in andere formele sociale verhoudingen bevinden ze zich steeds aan het zwakke eind van de 
machtsrelaties. Hun wordt altijd gezegd wat ze moeten doen, zonder dat daarbij veel uitleg wordt gegeven. Straffen en 
beloningen worden meegedeeld zonder inspraak vooraf  of  verantwoording achteraf. Ze beschikken over geen andere ervaringen 
om aan hun kinderen door te geven: de manier waarop arbeiderskinderen later zelf  de wereld ervaren, wordt in hoge mate 
bepaald door de ervaringen van thuis. Ze wantrouwen macht en hebben er tegelijk ontzag voor, althans wanneer het hun toets 
doorstaat. Hun schoolgedrag wordt gericht door hun inschatting of  de leraar het zaakje al dan niet onder controle heeft. Is dat 
wel het geval, fan wordt hij gevreesd en gerespecteerd, zo niet, dan kan hij op een janboel in de klas rekenen.  

Dat het formele onderwijscircuit niet de verhoopte resultaten heeft voor vele arbeiderskinderen, heeft niet allen te maken met 
opgroeien in een typisch opvoedingspatroon, maar valt ook te verklaren door de kloof  tussen de eigen ervaringen en de 
schoolse verwachtingen. Dat hun ouders weinig tot geen betekenisvolle compensatie ontvangen voor hun inspanningen, kweekt 
de overtuiging dat het zinloos is om vandaag dingen te laten in het vooruitzicht van een beloning in de toekomst. Zij hebben 
geen ervaringen met een deferred gratification pattern, het geloof  dat het zinvol is om onmiddellijke genoegens op te offeren 
aan toekomstige voordelen. Zo wordt naar school gaan voor velen onder hen veeleer een wachtkamer voor een job of  voor de 
werkloosheid en alvast geen voorbereiding op een gestage carrière.  

Middenklasse kinderen hebben het maatschappelijk een stuk gemakkelijker: voor hen stemmen informele en formele 
socialisatiepatronen overeen. Thuis is er meestal een participatief  opvoedingspatroon, net als op school. Daardoor gelooft het 
middenklassenkind in beloningen later voor inspanningen nu: succes in een kwestie van onderwijs en van een carrière. Ze 
worden in die verwachting ten zeerste gesteund door hun ouders. Die weten uit eigen ervaring dat maatschappelijke opgang een 
haalbaar doel is en ook kunnen ze de gewenste sociale en materiële omgeving scheppen voor zo’n verwachting. 

Durkheim beklemtoonde al de greep van het onderwijs op het individu. Tegelijk erkende hij dat het onderwijs zelf  onderhevig is 
aan bredere maatschappelijke invloeden: in de eerste plaats omdat het geacht wordt de gevestigde waarden en normen over te 
dragen. Zo stelt hij dat het competitieve examensysteem er kwam omdat de moderne maatschappij zelf  individualistisch en 
competitief  is. Tegelijk is hij ook zeer bewust van de minder opvallende manieren waarop leerlingen worden gesocialiseerd. Zo 
zijn scholen zeer hiërarchisch opgebouwde instellingen, waarin alle macht in de handen van enkelen ligt. Daardoor leren de 
leerlingen zulke structuren in de samenleving als vanzelfsprekend aanvaarden.  

Over de rol van het onderwijs bij het in stand houden van opvattingen hebben ook Bourideu en Passeron het uitvoerig. Ze 
besteden vooral aandachtig aan hoe klassenculturen worden gereproduceerd. Scholen zijn volgens hen middenklasseninstituties 
die worden bevolkt door leerkrachten die zelf  hoofdzakelijk uit de middenklasse komen en vooral aandacht besteden aan 
kinderen uit middenklassengezinnen, het Pygmalioneffect. Daarom is het niet verwonderlijk dat middenklassenkinderen er zich 
beter thuis voelen: de opvattingen en gedragingen die ze thuis hebben geleerd, beantwoorden beter dan die van de 
arbeiderskinderen aan de verwachtingen van de leerkrachten en aan de vereisten van het onderwijs- en examensysteem. Op 
school is de arbeiderscultuur een vreemde eend in de bijt. Arbeiderskinderen worstelen daarom met een cultureel deficit. Dat 
betekent allerminst dat Bourdieu en Passeron de arbeiderscultuur minderwaardig vinden, enkel dat ze nauwelijks overeenstemt met 
de schoolcultuur. Zo zijn het taalgebruik en de denkwijze van de leerkrachten die van de middenklasse, net als de manier waarop 
gevoelens worden uitgedrukt of  gecontroleerd. 

Voor het handhaven van dat culturele overwicht gebruikt de middenklasse symbolisch geweld. De leden van de middenklasse 
zijn veel deskundiger in het hanteren van dominante culturele symbolen. Vandaag zullen die vooral met lifestyle te maken 

REPRESSIEF OPVOEDINGSPATROON PARTICIPATIEF OPVOEDINGSPATROON

Negatieve sancties Positieve sancties

Materiële sancties Symbolische sancties

Afhankelijkheid van het kind Zelfstandigheid van het kind

Niet-verbale communicatie Verbale communicatie

Eenrichtingscommunicatie Interactieve communicatie

Oudergerichte socialisatie Kindergerichte socialisatie

Kind percipieert ouderlijke wensen Ouders percipiëren wensen van het kind
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hebben. Arbeiderskinderen zijn daarin veel minder geschoold en worden overdonderd en gemystificeerd door de manier waarop 
de middenklassenkinderen met dergelijke symbolische codes omgaan, wat enkel tot doel heeft om zich van de arbeiderskinderen 
te onderscheiden. Tegelijk raken ze ervan overtuigd dat ze enkel geschikt zijn voor routineklussen. Bourdieu spreekt in dat 
verband over autodiscriminatie: via internalisering krijgt dat proces de kracht van een zichzelf  waarmakende voorspelling. 

Bernstein onderscheidt in verband met het taalgebruik een restricted code en een elaborated code. Hij gaat ervan uit dat kinderen 
met een verschillende sociale achtergrond vanaf  hun prille begin verschillende manieren van spreken ontwikkelen. Later zullen 
die spraakgewoonten hun schoolse ervaringen beïnvloeden. Zijn aandacht gaat niet zozeer naar verschillen inzake woordenschat 
of  spreek- en schrijfvaardigheden, maat wel naar meer systematische verschillen inzake taalgebruik. Kinderen uit de 
arbeidersklasse hanteren een restricted code, met vele vooronderstellingen of  subunderstandings, waarvan ze aannemen dat de 
toehoorder ze kent. Die beperkte code is vooral handig wanneer ze het over praktische, situatie gebonden aangelegenheden 
hebben. Ze is minder geschikt voor gesprekken over abstracte ideeën, relaties of  processen. Kinderen uit de middenklasse 
kennen een elaborated code, een manier van spreken die voldoende abstract is om als algemeen denkraam te gebruiken en die 
daardoor op diverse situaties kan worden toegepast.  

Het ligt voor de hand dat kinderen die met deze elaborated code zijn grootgebracht, gemakkelijker zullen omgaan met de eisen 
die de algemene richtingen in het onderwijs stellen en dat kinderen uit de arbeidersklasse zich dan weer beter op hun gemak 
zullen voelen in technische en beroepsklassen, waar ze veeleer de restricted code zullen hanteren. Bij uitbreiding geldt dat 
onderscheid voor wie wil voortstuderen. Zeker aan de universiteit domineert de elaborated code (Bernstein). Het verklaart een 
belangrijk deel van de ongelijke kansen en, bij uitbreiding, van de voortdurende sociale ongelijkheden. 

Cruciaal in Bernsteins redenering is dat de restricted code niet minderwaardig is aan de elaborated code. Het verschil heeft te 
maken met de concrete levensomstandigheden van de kinderen en de ouders. Arbeidersgezinnen bevinden zich binnen een meer 
homogene culturele omgeving, waarin opvattingen, waarden en normen stilzwijgend worden verondersteld. 
Middenklassengezinnen daarentegen leven in een meer diverse omgeving. Daarbij komt dat het opvoedingsmodel verschilt: in 
het ene geval is dat veeleer het repressieve, in het andere het participatieve.  

Vooral op de analyse van Bourdieu en Passeron kwam kritiek, zowel uit marxistische als uit conservatieve hoek. Marxistisch 
geïnspireerde sociologen (Halsey), verwijten hen dat de materiële dimensie van het klassenkarakter van de maatschappij 
onderbelicht blijft. Het economische kapitaal is de moeder van alle kapitalen. In de eerste plaats verklaren geringere financiële 
middelen en de armere materiële omgeving de onderwijsdeprivatie van arbeiderskinderen. Omgekeerd wrijven anderen Bourideu 
en Passeron aan dat ze economische deterministen zijn, omdat ze veranderingen in de culturele sfeer enkel voor mogelijk houden 
als gevolg van veranderingen in de economische organisatie van de samenleving. Toch kennen Bourdieu en Passeron relatieve 
zelfstandigheid toe aan de culturele structuur in het algemeen en aan het onderwijsstelsel in het bijzonder. Hoewel leerkrachten, 
kunstenaars en andere intellectuelen duidelijk gesocialiseerd zijn in de aanvaarding van de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen, die ze slechts marginaal in vraag stellen, beschikken ze over enige speelruimte inzake denken en handelen. 
Volgens Bourdieu en Passeron zal die ruimte evenwel ook als ventielzeden (Vierkandt) functioneren, waarmee het sociale systeem 
op gezette tijden een uitlaat biedt voor interne spanningen, daardoor kunnen fundamentele veranderingen gemakkelijk worden 
afgevoerd. 

Hoewel serieuze stappen werden gezet in de richting van het wegwerken van genderspecifieke handicaps, heeft socialisatie nog 
altijd een genderspecifieke dimensie. Gender staat voor de cultureel bepaalde invulling van rollen die op het eerste gezicht 
geslachtsgebonden zijn, zoals treffend geformuleerd door de Beauvoir. Ook vandaag worden aan jongens tijdens hun socialisatie 
andere waarden en normen bijgebracht dan aan meisjes. Jongens moeten zich praktisch, scherpzinnig, assertief, dominant, 
wedijverig, kritisch, beheerst, onafhankelijk en rationeel gedragen. Daarbij zullen ze een sterke persoonlijkheid hebben en over 
leiderskwaliteiten beschikken. Van meisjes wordt verwacht dat ze liefhebbend, affectief, gereserveerd, verlegen, meegaand, trouw, 
zorgend en troostend zijn. Is het dan verwonderlijk dat verpleegkundigen nog altijd vooral vrouwen zijn, op kantoor 
hoofdzakelijk secretaressen werken hoewel daarvoor M/V worden gevraagd? Ook in de confectie, nu volledig naar 
lageloonlanden verhuisd, vormden vrouwen de meerderheid. Meisjes werden geacht over een fijne motoriek te beschikken. 

Merkwaardig genoeg geldt die kwaliteit niet in andere beroepen waar een vaste hand noodzakelijk is. Werken vrouwen in de 
confectie, dan zitten mannen in de haute couture. Als een vrouw dan eens in een van die typische mannenberoepen te top haalt, 
dan is dat verschijnsel rijp voor een interview. Sociologen duiden dat verschijnsel aan met horizontale segregatie voor het 
bestaan van typisch mannenberoepen en vrouwenberoepen, en verticale segregatie voor het overwicht van mannen in de toplaag 
van de organisatie en van vrouwen in de lagere uitvoerende banen. Hogerop botsen vrouwen tegen een glazen plafond: meestal 
blijven ze aan de kleverige vloer plakken. Die factoren verklaren overigens mede het blijvende bestaan van loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen. Het glazen plafond is metafoor voor de bijna onzichtbare discriminerende barrières die het doorstoten van 
vrouwen naar de top onmogelijk maakt. De glazen lift wordt gebruikt om de snellere promotie van mannen boven vrouwen 
(vooral in managementfuncties) weer te geven binnen door vrouwen gedomineerde bedrijfstakken als verpleging. 
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Sociale controle en sociale sancties 
Elk samenlevingsverband beschikt over processen en mechanismen om de leden op het rechte pad te houden of  terug te 
brengen. Dat heet sociale controle. Sociale controle is een vorm van gedragsbeïnvloeding waarvan diegene die wordt beïnvloed 
en diegenen die beïnvloeden, zich niet altijd bewust zijn. Alle vormen van socialisatie zijn ook (on)bewuste vormen van sociale 
controle. Het instrument bij uitstek dat daarvoor wordt ingezet, zijn de sociale sancties. Door sancties worden mensen tot 
bepaald handelen aangezet of  daarvan weerhouden. De kleverige vloer wordt gebruikt om aan te geven dat vrouwen (vooral 
vrouwen in lagere posities) minder snel dan mannen promotie maken bij het begin van hun carrière. En de glazen klif  is een 
situatie waarbinnen iemand, meestal een vrouw, wordt bevorderd tot een risicovolle, moeilijke baan waar de kansen op 
mislukking groter zijn. 

Sancties kunnen de vorm aannemen van een straf  of  een beloning, ze kunnen intern zijn, deel uitmaken van de gesocialiseerde 
persoonlijkheid of  extern verlopen langs de sociale omgeving die conformering stimuleert. De combinatie geeft 4 soorten van 
sociale sanctie: 

De interne negatieve sanctie steunt op geïnternaliseerde waarden en normen, een soort rugzakje van verinnerlijkte socialisatie. 
Vaak voorkomt dat sociale geweten dat men afwijkt. Men voelt zich niet lekker, want ze willen handelen in overeenstemming 
met de waarden en normen. 

De externe negatieve sanctie is de sociale reactie op afwijkend handelen. De omgeving oordeelt en veroordeelt via een 
afkeurende blik, het links laat liggen, het roddelen, een veroordeling door de rechtbank, een ontslag uit de job. 

Ook de interne positieve sanctie verondersteld dat men de instemming zoekt van de sociale omgeving. Het idee allen al van te 
worden gewaardeerd, zal mensen aanzetten tot conformerend handelen. Kinderen zullen toch maar doen wat hun ouders van 
hen verwachten, ook al worden die verwachtingen niet uitgesproken. 

De externe positieve sanctie gaat over beloningen die de sociale omgeving geeft bij gewaardeerd handelen; tegelijk wordt het 
waardevolle ervan (her)bevestigd. Die beloningen zijn zeer verscheiden.  

Sanctioneringsmechanismen worden vaak gecombineerd. Het echtscheidingsgebeuren is daarvan een relevant voorbeeld. Dat het 
vroeger, vooral voor vrouwen, vrijwel onmogelijk was om uit de echt te scheiden, lag niet alleen aan de toenmalige beperking 
van de wetgeving. Gescheiden vrouwen konden erg moeilijk in hun eigen levensonderhoud voorzien (economische straf). Dat is 
zo gebleven; vandaar het hoge armoederisico bij alleenstaande vrouwen met kinderen. Daarnaast werd de echtscheiding sociaal 
afgekeurd, met verlies van vrienden en vereenzaming als gevolg. Innerlijk speelde de gelofte tot trouw die verbroken werd. De 
combinatie van die verscheidenheid aan negatieve sociale sancties maakte het moeilijk om de echtscheiding aan te vragen. 
Omdat die zijn verdwenen of  verzwakt, ligt het vandaag anders. 

De spanning tussen cultureel aanvaarde doelstellingen en middelen: Metons typologie 
Als binnen een samenleving min of  meer algemeen geldende waarden en normen bestaan, dan wil dat nog niet zeggen dat alle 
leden zich daaraan houden. Sommigen zullen ervan afwijken, ook wanneer ze in die waarden en normen werden gesocialiseerd. 
Dat fenomeen heet deviantie: handelen dat de normen en waarden van een bepaald samenlevingsverband stelselmatig 
overtreedt. Groepen waarbij deviantie naar verhouding vaak voorkomt, worden randgroepen genoemd. Daarbij hoeft men niet 
alleen te denken aan criminaliteit, maat eveneens aan alternatieve consumptiepatronen of  aparte kleding. 

Merton biedt een typologie om deviant handelen te plaatsen in een algemenere context. Hij gaat uit van de verhouding tussen de 
cultureel bepaalde doelstellingen voor het handelen en middelen die institutioneel worden aanvaard om die doelen te realiseren. 
Zo’n doel is maatschappelijk succes. Aanvaarde middelen om dat te bereiken zijn onder meer een goed diploma en hard werken. 

INTERNE SANCTIES EXTERNE SANCTIES

POSITIEVE SANCTIES Solidariteitsgevoelens Beloningen 

NEGATIEVE SANCTIES Schuldgevoelens Straffen 

CULTUREEL BEPAALDE 
DOELSTELLINGEN

INSTITUTIONELE AANVAARDE MIDDELEN

JA NEE ANDERE

JA Conformisme Innovatie 

NEE Ritualisme Retraitisme 

ANDERE Rebellie 
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Maar die middelen liggen buiten het bereik van vele mensen, terwijl ze toch maatschappelijk succesvol willen zijn. Zo krijgen ze 
moeilijker toegang tot het hoger onderwijs en tot de goede jobs op de arbeidsmarkt; ze moeten zich tevredenstellen met precaire 
arbeidsposities. Alternatieve middelen bieden dan een uitweg. In het extreme geval zijn die illegaal en zelfs crimineel. Ook aan de 
andere kant van het maatschappelijk spectrum worden die alternatieve middelen gebruikt om succes na te jagen. Daar zijn ze 
zelfs van een heel andere orde, zoals het witwassen van crimineel geld en het ontduiken van belastingen via belastingparadijzen. 
Evenwel bestaan er nog andere mogelijkheden om die spanningsvolle verhouding te overbruggen, zoals blijkt uit de typologie. 

Er is conformisme als men akkoord gaat met de doelen en institutionele aanvaarde middelen ter beschikking heeft om die te 
bereiken. Men gedraagt zich zoals de samenleving verwacht, ook wanneer er geen succes is. De meerderheid van de bevolking 
volgt die weg. Bij innovatie willen de betrokkenen de doelen wel realiseren, maar zij beschikken niet over de aanvaarde middelen. 
Daarom zoeken ze wegen die afwijken van de normale om toch die doelen te realiseren. Positief  gezien, gaat het over uitvinders 
en baanbrekende kunstenaars, maar vooral de negatieve vormen krijgen aandacht. Ritualisten houden vast aan de traditionele, 
sociaal geaccepteerde gedragspatronen, maar ze staan onverschillig tegenover de richtinggevende waarden in kwestie. De 
stereotiepe bureaucraten zijn typisch ritualisten. Retraitisme kenmerkt hen die afstand te nemen van de samenleving en zich 
(vrijwillig of  niet) terug te trekken: de drop-out, de landloper, de dakloze, de monnik. Bij rebellie gaat men niet akkoord met de 
doelen en bestrijdt die door er nieuwe te formuleren. Ook worden andere wegen bewandeld om die nieuwe doelen te realiseren. 
Revolutionairen illustreren bij uitstek dit type. 

Het schema van Merton kan ook helpen om organisatieproblemen te diagnosticeren. Het uitgangspunt is dan dat afwijkend 
gedrag van mensen vaak een symptoom is van structurele on-evenwichten in de organisatie. Die on-evenwichten worden 
opgevat als een mismatch tussen de doelen die aan de leden van een organisatie worden opgelegd en de middelen die een 
organisatie ter beschikking stelt om die doelen na te streven. 

Een vaak gesignaleerd probleem in organisaties is ritualisme: het overmatige belang dat gehecht wordt aan een bepaalde 
procedure of  werkwijze, ook al leidt die procedure of  werkwijze niet tot de gewenste resultaten. Dat probleem komt tot uiting in 
overdreven bureaucratie. Zo bleek uit onderzoek in een IT-context (Maenen) dat projectmanagementprocedures vaak 
rapporteringen vereisen waarvan de finaliteit onduidelijk was en waaraan het management geen enkel gevolg gaf. De procedures 
worden te vaak gevolgd puur omwille van de procedures, was een vaak gehoorde klacht. 

De omgekeerde situatie komt ook vaak voor in organisaties: het doel beklemtonen als richtinggevend voor het handelen, waarbij 
men de geijkte middelen links laat liggen. Merton noemde dat type gedrag innovatief, in die zin dat het gaat om de actoren die 
inventieve manieren zoeken en onbewandelde wegen verkennen om hun doel te bereiken. Een belangrijk element in Mertons 
perceptie van innovatief  handelen is de wat rebelse inslag ervan: actoren gaan voorbij aan de gebruikelijke procedures en 
handelen min of  meer tegen de heersende richtlijnen van de hiërarchie. In het onderzoek in de IT-sector bleek bijvoorbeeld dat 
de informatici tijdens de uitvoering van hun project weleens bepaalde beslissingen bewust niet op de agenda van de stuurgroep 
op managementniveau lieten komen, ook als moest dat volgens de procedures. Het werd regelmatig vermeden omdat de 
beslissing te lang zou aanslepen, maar ook omdat ze op operationeel niveau toch allang wisten wat de oplossing was. Uit het 
onderzoek bleek dat nogal wat mensen op uitvoerend niveau binnen IT-organisaties een zekere losse omgang hebben als het op 
procedures aankomt, omdat men het nu eenmaal niet kan veroorloven om dingen te doen die niet leiden tot het halen van 
projectdoelstellingen.  

Meer over deviantie  
Deviantie is een relatief  begrip en er bestaat geen eenduidige invulling voor. Deviantie is niet zomaar zich anders gedragen, het 
gaat over handelen dat in strijd is met de spelregels van een samenlevingsverband. Iemand die 2 meter meet en zich moet 
bukken om door een deur te kunnen, vertoont gedrag dat afwijkt van dat van de gemiddelde burger, maar verder heeft dat geen 
sociologische betekenis. Wie echter een stuk kleiner is en zich toch bukt, overschrijdt een (ongeschreven) regel. Deviantie 
impliceert de weigering of  het onvermogen om zich te houden aan de spelregels van de betreffende sociale context. Een 
dergelijk afwijkend handelen geeft aanleiding tot een sociale reactie, omdat de samenleving haar stabiliteit bedreigd ziet. 
Zekerheden worden niet graag in vraag gesteld. 

Tussen normaal en afwijkend handelen bestaat er meestal een overgangszone van gedrag dat net nog wordt getolereerd. Die 
marge zal kleiner zijn voor centrale spelregels dan voor minder belangrijke spelregels. De eerste soort afspraken wordt sociaal 
strikt gecontroleerd, voor de sociaal minder belangrijke afspraken bestaat vaak een grotere vrijheidsmarge. Ook kan handelen dat 
in het ene samenlevingsverband normaal is, afwijkend zijn in een ander, of  kunnen bepaalde handelingen die vroeger afwijkend 
waren, vandaag als normaal worden ervaren. Zo zijn etiquettevoorschriften verschillend van land tot land en is er in de 
geschiedenis een evolutie merkbaar. Over gepaste kledij bestaan fatsoennormen en esthetische inschattingen, maar men is 
vandaag ver van de standen gebonden kleding regels. 
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Nog niet zo lang geleden was homofilie duidelijk afwijkend gedrag, vandaag wordt het in de samenlevingen getolereerd en in 
vele landen kunnen ze zelfs met elkaar huwen voor de wet. Het is overigens merkwaardig dat, terwijl hetero’s veeleer 
samenwonen dan trouwen, homofielen (m/v) vooral de tweede soort verbintenis prefereren. In andere landen zijn ze minder 
tolerant; daar riskeren holebi’s de doodstraf  of  een zware gevangenisstraf  of  worden ze publiekelijk mishandeld. 

In landen als België bepaalt de sociale klasse in belangrijke mate of  een handeling formeel als deviant wordt bestempeld of  aan 
dat etiket ontsnapt. Wanneer de kleine criminaliteit bijvoorbeeld wordt vergeleken met witteboordencriminaliteit. Voorbeelden 
van witteboordencriminaliteit zijn legio: fiscale fraude door hogere inkomenstrekkers, economisch wanbeheer door het 
management van een onderneming, economische uitbuiting van de ontwikkelingslanden, de wittejassencriminaliteit van medici 
die fouten maken en er niet voor gesanctioneerd worden, milieuvervuilers die het welzijn van toekomstige generaties verknoeien. 
Iedereen weet dat dit soort van criminaliteit grote schade berokkent aan het gemeenschappelijke goed en de toekomst van de 
mensheid. Daarenboven druisen die handelingen in tegen de wet. Toch definiëren grote groepen mensen die white collar crime 
niet als afwijkend gedrag, omdat de daders uit betere sociale klassen komen. Daarenboven slagen ze er vaak in om elke formele 
sanctie te ontlopen, via dure advocaten die alle gaten in de rechtsgang uitpluizen en uitbuiten om het niet tot een veroordeling te 
laten komen. 

Wel staan sommige van die witteboordencriminaliteit er in de aandacht, maar dikwijls wordt de druk van het systeem daarvoor 
verantwoordelijk gesteld. De bestseller van Luyendijk over het leven in Londen, Dit kan niet waar zijn, vormt daarvan een 
uitstekende illustratie. Het corrupte financiële systeem wordt met de vinger gewezen, waardoor het gemakkelijk werd 
omgesprongen met belangenverstrengeling en amoreel gedrag werd gestimuleerd. Ook perverse prikkels zorgden ervoor dat 
bankiers enorme risico’s durfden te nemen, gevangen als ze zaten in hun eigen wereld. Dat althans is de verklaring die de 
betrokkenen aanvoeren. 

Wanneer daarentegen allochtone jongeren zich met kleine winkeldiefstallen of  handtassenroof  inlaten, wordt dan niet alleen 
breed uitgesmeerd over de titelpagina’s van sommige kranten, maar er wordt slechts terloops of  helemaal niet naar structurele 
verklaringen gezocht. Toch kunnen die worden gevonden in bijvoorbeeld de spanning tussen de socialisatieprocessen waaraan 
allochtone kinderen worden blootgesteld. Soms worden ze nog primair gesocialiseerd in de traditionele cultuur van oorsprong, 
maar op school worden ze opgevoed volgens andere, moderne en zelfs postmoderne urbane normen. Bepaalde gedragingen 
zullen afwijken van hun traditionele cultuur en andere verschillen van hun westerse opvattingen. Daardoor worden ze tegelijk 
marginaal in hun eigen etnische milieu en in de Belgische samenleving. De tweedegeneratieallochtonen vallen zo vaak tussen 2 
stoelen: welke is hun identiteit? 

Verklaringen voor deviantie 
De achterhaalde fysiologische verklaring van deviantie stelt dat delinquentie wordt veroorzaakt door biologische afwijkingen 
(Lombroso), in de psychologische theorieën staan vooral persoonlijkheidsfactoren centraal. Een theorie is sociologisch relevant 
wanneer ze vertrekt vanuit de kenmerken van het samenlevingsverband om deviant handelen te verklaren.  

In zijn studie over zelfdoding stelde Durkheim vast dat het zelfdodingscijfer hoger lag bij protestanten dan bij katholieken en bij 
joden hoger dan bij katholieken, bij ongehuwden hoger dan bij gehuwden, bij soldaten hoger dan bij burgers. Zijn conclusie was 
dat het zelfdodingscijfer samenhing met de wijze waarop mensen samenleven en dat dit tot verschillende types van zelfdoding 
moet leiden. Zo zag hij de egoïstische zelfdoding als typisch voor mensen die sociaal erg geïsoleerd zijn en bijgevolg weinig 
geïntegreerd leven. Protestanten waren minder op hun sociale groep betrokken dan katholieken of  joden. De altruïstische 
zelfdoding noemde hij kenmerkend voor de samenlevingsverbanden met een (te) sterke sociale cohesie. De waarden en normen 
van de groep zijn van levensbelang en ze zijn bereid ervoor door het vuur te gaan. Een altruïstische zelfdoder identificeert zich 
met de collectiviteit waartoe hij behoort en waarin hij sterk geïntegreerd is. De anomische zelfdoding ten slotte komt voor 
wanneer mensen geen regulerende waarden of  normen meer bezitten. Dan moeten ze van moment tot moment zelf  bepalen 
hoe ze zich moeten gedragen. Die 3 types illustreren dat de sociale context verklarend kan zijn voor zelfdoding. Een vierde type 
is de fatalistische zelfdoding. Voor Durkheim is dat evenwel geen directe maatschappelijk relevante vorm. 

Een tweede sociologische benadering van deviantie gaat ervan uit dat normovertredingen enkel afwijkend gedrag zijn als ze ook 
zo worden gedefinieerd door anderen; deviant gedrag is gedrag dat zo door mensen wordt bestempeld (Becker). Dat wordt de 
labelingstheorie genoemd. Niet het (afwijkende) gedrag zelf, maar de manier waarop de leden van de samenleving erop reageren 
staat centraal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire deviantie. Primaire deviantie staat voor alle handelen 
dat afwijkt van de (on)geschreven normen in een samenleving; secundaire deviantie is er enkel wanneer het niet-naleven van de 
norm ook als deviant wordt geëtiketteerd door de omgeving. Mensen zullen regelmatig normen overtreden zonder dat dit door 
de meerderheid zo wordt bestempeld. 
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Zo bekeken, vormt deviantie geen kenmerk van een persoon, maar een voorlopig eindpunt van interacties tussen mensen. De 
klemtoon ligt op de effecten die het toedichten van deviant gedrag op mensen heeft. Als iemand als deviant wordt benaderd, zal 
dat leiden tot het ontwikkelen van een deviant zelfbeeld en dat beïnvloedt dan de verdere interacties tussen die persoon en de 
anderen. Zij mijden de overtreder en leggen hem beperkingen op. De overtreder zelf  zoekt steun bij lotgenoten (peers), wat dan 
kan leiden tot de opbouw van een nieuw zelfbeeld, dat hem wel een nieuwe eigenwaarde verleent maar hem niet noodzakelijk 
weer op het rechte pad helpt.  

Ex-gedetineerden die pogen om het pad van misdaad te verlaten, een prostituee die uit het leven wil stappen, een 
drugsverslaafde die wil afkicken: allen moeten ze een gevecht leveren met de samenleving die hen achtervolgt met het stigma dat 
ze van haar meekregen. Zo lopen mensen dikwijls een aanwerving in een bedrijf  mis door een voormalige veroordeling, 
waardoor ze opnieuw naar het illegale circuit worden gedwongen. Er is sprake van een vicieuze cirkel. Het komt zelfs meermaals 
voor dat wie slachtoffer is van etikettering, ook nog de schuld krijgt van zijn benarde situatie. Dat is het blaming the victim 
syndroom. Daarbij zien de anderen de kans schoon om door middel van etikettering zichzelf  vrij te pleiten van alles schuld.  

De learned deviance theorie stelt dat in een complexe, sterk gedifferentieerde samenleving andere spelregels worden bijgebracht 
in de verschillende groepen en die zullen dikwijls aanleiding geven tot gedrag dat door de ruimere samenleving als afwijkend 
wordt bestempeld. Zo bestaat er een delinquente subcultuur waarin lichamelijke kracht, het zoeken van kicks, straatwijsheid, 
absolute vrijheid en geloof  in toeval centraal staan (Miller). Een andere stelling levert de stelling van Lewis dat er zoiets als culture 
of  poverty bestaat. Mensen die in die subculturele waarden en normen worden gesocialiseerd, zullen zich ernaar gedragen, ook 
al wijken ze daardoor af  van wat gangbaar is. 

De conflicttheorie gaat ervan uit dat diverse groepen wedijveren om de macht, het kapitaal, de status die in de samenleving ter 
beschikking liggen. Alleen hebben niet alle groepen de legitieme of  legitimeerbare middelen om die sociale goederen te 
verwerven. Wie daar wel over beschikken, zullen dikwijls ook degenen zijn die over de legitimiteit van de middelen oordelen, 
terwijl ze de wegen die andere groepen bewandelen, kunnen criminaliseren. Soms gaan de heersende groepen zo ver dar zijn 
naar illegale strijdmiddelen grijpen zoals geweld of  naar immorele middelen, zoals een groep als inferieur of  gevaarlijk 
etiketteren en dat dan de legitimeren.  

Functies van deviantie 
Hoe contradictorisch het ook lijkt, deviantie stimuleert niet alleen conformisme, het zaait tegelijk de kiemen voor verandering in 
de samenleving. Het lijken 2 erg tegengestelde functies, maar bij nader toezien blijken beide elkaar te impliceren. 

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat deviantie de eenheid van het samenlevingsverband bedreigt. In de sociale 
realiteit wordt vaak het tegengestelde effect aangetroffen. Doordat de leden van de samenleving de rijen zullen sluiten tegenover 
afwijkers, zal het gevoel van samenhorigheid toenemen, wat op zijn beurt het normbesef  weer versterkt.  

Bovendien neemt, door het sanctioneren van de afwijkers, bij de anderen de overtuiging toe dat de eigen waarden en normen 
inderdaad juist en belangrijk zijn (het schandpaaleffect). In die zin is deviantie functioneel voor de samenleving. 

In sommige samenlevingen en vooral in een stedelijke omgeving wordt non-conformisme getolereerd en zelfs welwillend 
behandeld. In die stedelijke context ontkiemen dan allerlei intellectuele en artistieke innovaties, zoals Florida treffend aantoont in 
zijn studies. Daarbij komt dat in een moderne samenleving de sociale orde geen vaststaand gegeven is, maar voortdurend 
verandert. Zo kan deviantie een voorbode vormen van op til zijnde veranderingen en stimuleert afwijkend handelen die 
veranderingsprocessen. Het wordt dan echt innoverend handelen. Er zullen altijd weerstanden zijn tegen verandering en 
bijgevolg tegen deviantie, vooral als de verandering (te) snel gaat. Ten dele gaat het om weerstanden bij hen die de sociale orde 
liever willen houden zoals ze is, maar wellicht van groter belang zijn de institutioneel ingebouwde hinderpalen, van wetten tot 
socialisatieprocessen.  
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Deel 3: Sociale ongelijkheid en sociale klassen 

Ongelijkheid is van alle tijden: over de gelaagdheid van de samenleving 
Vier soorten van sociale verschillen 
Sociale differentiatie 
Kenmerken die behoren tot Dahrendorfs natuurlijke soortverschillen, zoals grootte, gewicht of  de kleur van ogen en haar, leiden 
in samenlevingen vrijwel nooit tot sociale ongelijkheid; ze zijn veeleer ornamenteel van aard. Het belang van het uiterlijk bij 
sollicitaties, de eerste indruk, kan niet worden ontkend, net zoals de stereotypering van sommige vrouwen als domme blondjes. 
In een bepaalde maatschappelijke context kunnen de bovengenoemde onschuldige kenmerken wel bepalend worden voor de 
maatschappelijke positie en kansen. Dat huidskleur daarentegen geen neutraal gegeven is en tot ernstige vormen van 
discriminatie aanleiding geeft, behoeft verder geen betoog.  

Bij andere kenmerken zoals Dahrendorfs natuurlijke rangverschillen, verschillen in kracht, snelheid, gezichtsvermogen, 
coördinatie, is de stap naar ongelijkheid dan weer kleiner, maar niet onvermijdelijk. Die natuurlijke rangverschillen zijn 
maatschappelijk relevanter in een samenleving van jagers dan in een samenleving van landbouwers; ze zullen in de 
eerstgenoemde samenleving dan ook sneller tot ongelijkheid leiden. Ook in moderne samenlevingen zorgen die natuurlijke 
rangverschillen ervoor dat topsporters op de hoogste trap van de inkomensladder staan. Dat komt omdat vandaag topsport een 
belangrijke amusementswaarde heeft en zo, mits commercieel aangepakt, zeer winstgevend wordt. Dat was enkele decennia 
geleden nog niet of  veel minder het geval. Net als het bezit van een diploma, macht of  financieel vermogen zijn die fysieke 
kenmerken door hun schaarste en de daaruit resulterende marktwaarde aanleiding voor een betere sociale positie en betere 
levenskansen van de bezit(s)ter. 

Door de aandacht van sociologen voor toestanden van sociale ongelijkheid zijn fenomenen van sociale verscheidenheid in het 
vergeetboek geraakt. Toch is een samenleving niet denkbaar zonder verscheidenheid. Zo krijgt, bij het sociologische leerstuk van 
de modernisering, het proces van structurele differentiatie een plaats naast rationalisering, individualisering en domesticatie. 
Ruimer kan men alle sociologische onderzoek zien als een voortdurende zoektocht naar specifieke combinaties van gelijkenissen 
en verschillen tussen samenlevingsverbanden. De constructie van typologieën, of  ze nu gaan over het gezin of  over het 
welvaartsregime  illustreert dat het best. 

Sociale ongelijkheid 
Ongelijkheid betekent in deze typologie dat er een boven- en onderschikkend mechanisme werkzaam is, maar dat dit niet 
noodzakelijk samengaat met breuklijnen in de samenleving. In de sociologische theorie worden meestal 2 belangrijke 
mechanismen geïdentificeerd: de uiteenlopende waardering voor posities en de economische organisatie van de samenleving. 
Meestal is er sprake van een mengvormen van de 2 factoren. 

Ongelijkheid kan betrekking hebben op individuen of  groepen. Het best gedocumenteerd is de sociale ongelijkheid op 
individueel vlak. Men beschikt over omvangrijke gegevensbanken over de ongelijke inkomensverdeling, over de ongelijke 
participatie in het onderwijs en de gezondheidszorg, over de kwaliteit van het wonen naargelang de SES of  over de kansen op 
het werk en de afwezigheid daarvan. Het belangrijkste en best uitgewerkte leerstuk in de sociologie gaat over collectieve vormen 
van ongelijkheid: sociale stratificatie, dat is de ongelijke ordening van collectiviteiten. De term stratificatie wordt hier in een 
engere betekenis gehanteerd dan Dahrendorf, die er alle soorten van ongelijkheid mee aanduidt. Stratificatie kan de vorm 
aannemen van een continuüm (functionalisme), van kwalitatief  verschillende klassen (Weber) of  van oppositionele klassen 
(Marx). In de laatste gevallen zit men al tegen de sociale uitsluiting aan, of  helemaal in de sociale uitsluiting, omdat de 
dominantie van een van die klassen aanleiding geeft tot breuklijnen en dus tot uitsluiting van onderliggende klassen. Bij Marx 
kan zelfs gewagen worden van deelsamenlevingen. 

Privilege 
Privilege is het bezit van een sociaal gewaardeerd goed waarover de ene groep beschikt en de andere groep niet, en dit bezit puur 
omwille van lidmaatschap van de groep en niet omdat men dat het goed verdiend heeft. De term wordt vaak gebruikt in de 
context van sociale ongelijkheid, in het bijzonder wanneer het bezit van het sociaal gewaardeerde goed een gevolg is van 
groepslidmaatschap ten gevolge van leeftijd, handicap, etnische of  raciale categorie, geslacht, gender, seksuele geaardheid, religie 
of  sociale klasse. 

De habitus is een geheel van handelings- en waarderingsschema’s. Dus een duurzame manier van waarnemen, denken en 
handelen, waarmee mensen zich in een maatschappelijk veld (bv. arbeidsmarkt, gezinsleven) kunnen handhaven en verder 
kunnen komen. De waarderingsschema’s in de habitus bepalen de smaak. De handelingsschema’s in de habitus bepalen iemands 
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consumptie (toe-eigening van goederen). Smaak en consumptie in de habitus brengen samen met de drie vormen van kapitaal de 
leefstijl voort. 

De inkomensongelijkheid: van Pen tot Piketty 
Sociale ongelijkheid gaat over de ongelijke verdeling van allerlei soorten sociale goederen over posities en hun bekleders en 
tevens over de ongelijke waardering en behandeling van personen op grond van hun maatschappelijke positie en levensstijl. Tot 
die sociale goederen behoren zowel materiële als veeleer ideële zaken; met Bourdieus terminologie gezegd: economisch, sociaal en 
cultureel kapitaal. Sociale ongelijkheid bevat zowel de collectieve als de individuele dimensie, zowel de positionele als de culturele 
dimensie. Het betreft dus personen, huishoudens en collectiviteiten, hun positie in de samenlevingsverbanden waartoe ze 
behoren en de perceptie van die positie.  

Ongelijkheid is niet in de eerste plaats gekoppeld aan verschillen inzake individuele capaciteiten. Belangrijker is dat mensen 
bepaalde sociale posities in de maatschappelijke structuur bekleden, dichter bij het maatschappelijke centrum of  verder daarvan 
verwijderd. Zulke uiteenlopende posities en trajecten daarnaartoe vallen niet noodzakelijk samen met verschillen in capaciteiten.  

Welke sociale goederen worden ongelijk verdeeld in de samenleving? Alle sociale goederen die enigszins belangrijk zijn, zoals 
inkomen, werk, onderwijs, wonen, gezondheid en levensduur. Die verdelingen staan niet los van elkaar, maar maken deel uit van 
een veelomvattend systeem waarin de (economische) positie, (sociale) status en (politieke) macht centraal staan en met elkaar 
verbonden zijn.  

Om de inkomensongelijkheid visueel voor te stellen, voerde econoom Pen een stoet van dwergen en enkele reuzen op. Vandaag 
zou die stoet er nog grotesker uitzien; alle recente gegevens over de inkomensverdeling wijzen in de richting van een nog grotere 
concentratie van inkomens bij de top dan in de periode toen Pen zijn beeld schetste. Het beeld van ongeveer 1% tegenover de 
99% is niet uit de lucht gegrepen. 

De stoet van Pen duurt net 1 uur en de gemiddelde inkomenstrekker die erin meeloopt, is van een gemiddelde lengte, net als de 
toeschouwers. Het begint met een tragikomische ouverture die uit Dantes hel kan komen. Eerst passeren mensen met een 
negatieve lengte; hun voeten op de grond en hun hoofden diep in de aarde: mensen met schulden. Dan komen de dwergen 
voorbij, zo klein als een lucifer. Het zijn occasionele verdieners, die na 5 minuten plaats moeten maken voor mensen van 
ongeveer 1 meter groot: een heterogene groep van minimumuitkeringstrekkers. Na hen komen de minimumloners, met vele 
allochtonen en vrouwen daartussen. Bijna 15 minuten later komen de deelnemers in de buurt van het middenrif. Ze worden 
stilaan groter, maar heel geleidelijk. Er moet nog 10 minuten gewacht worden voordat de voorbijgangers het sleutelbeen reiken. 
Na een halfuur moet men zich nog bukken om hen in de ogen te kunnen kijken. Het is lang wachten, meer dan 3 kwartier, 
vooraleer mensen van een gemiddelde lengte voorbijkomen. Zodra ze zijn gepasseerd, groeit de lengte van de deelnemers 
razendsnel. Zes minuten boor het einde steken ze al een eind boven de 2 meter uit. De laatste minuten doemen plots reuzen op, 
van 8 meter en meer. Tijden de laatste seconden van het uur, worden die reuzen zo hoog als flatgebouwen en het gaat nog altijd 
over loontrekkers. De meest fenomenale deelnemers sluiten de stoet; hun lengte wordt gemeten in kilometers en hoofden van de 
allerlaatsten zijn zelfs niet meer te zien, zij hebben hun rijkdom geërfd.  

Gegevens over de concentratie van inkomens en vermogens verzamelde en analyseerde Piketty in zijn Le Capital. Hij ontwikkelde 
op basis daarvan een typologie, waarvan de concrete vorm natuurlijk verschilt van samenleving tot samenleving.  

Hij onderscheidt op basis van vermogen en inkomen, 3 klassen in de samenleving: een onderklasse (50%), een middenklasse 
(40%) en een bovenklasse (10%); die laatste splitst hij op in de hoogste 1% (de dominante klasse, met daarbinnen het groepje 
van de 0,1% rijksten) en de andere 9% (de welgestelde klasse). Hoewel er meestal overeenstemming zal zijn tussen de positie qua 
vermogen en die qua inkomen is, is dat niet noodzakelijk zo; een fenomeen dat verwant is met het sociologische concept 
statusincongruentie. Zo zal een jonge veelverdiener dikwijls over nog niet voldoende vermogen beschikken om ook in de 
rangschikking hoog te scoren. 

De onderklasse wordt vandaag vooral bevolkt door wie in de horeca of  in andere dienstverlenende beroepen werkt; ze nemen 
daar de plaats in die vroeger door ongeschoolde arbeiders werd bezet. In Europa ontvangt die onderste helft van de inkomens 
ongeveer 30% van het totale inkomen; in de VS is dat een stuk minder (25%). Het hogere aandeel in Europa komt omdat in vele 
Europese landen een minimumloon werd ingevoerd. Piketty’s schatting is dat wie tot die klasse behoort, 60% van het gemiddelde 
maandinkomen verdient. Hun aandeel in het totale vermogen is de voorbije 100 jaar niet veranderd; het bleef  steken op minder 
dan 5%. Dat is minder dan een tiende van het gemiddelde vermogen per inwoner. De helft van die klasse sleept een schuldenlast 
mee die vrijwel even groot is als hun kapitaal.  

Qua vermogen is de middenklasse een bezittende middenklasse; ze is er beduidend op vooruitgegaan in de loop van de 20ste 
eeuw. Rond 1900 was haar aandeel in het totale vermogen gelijk aan dat van de onderklasse, nu beschikt ze tussen 25% en 35% 
van het totale vermogen, zowel in Europa als in de VS. Het gaat hier om een transfer van de bovenklasse naar de middenklasse. 
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Het inkomen van die bevolkingsgroep komt vrijwel uitsluitend uit arbeid; de huur die bij het bezit van een eigen woning wordt 
verrekend, wordt als vermogensinkomen aangerekend. 

De bovenklasse, ten slotte, bezit in Europa nog 60% van het totale vermogen van de samenleving, wat staat voor gemiddeld 
ongeveer 1,2 miljoen euro. Gemiddeld halen ze hun inkomen voor een vijfde uit vermogen en nog voor vier vijfden uit arbeid. 
Hun inkomen is, in Europa 3,5 keer het gemiddelde; in de VS is dat 5 keer het gemiddelde. In de onderste helft van het topdeciel 
vindt men managers en hoger personeel, met nog een bescheiden inkomen uit kapitaal; hoe hoger er wordt geklommen, hoe 
meer artsen, advocaten en zelfstandige ondernemers er worden aangetroffen. Sommigen zitten zelfs in de top 1%, samen met de 
supermanagers die topsalarissen opstrijken. De iconische renteniers, die in het begin van de vorige eeuw nog van enorme 
opbrengsten uit nalatenschap konden leven, zijn hier vrijwel verdwenen. In deze wereld zijn ook kapitaalopbrengsten een 
substantiële bron van inkomen, hoewel kapitaal pas bij de hoogste 0,1%  meer opbrengt dan werk. 

Binnen dat hoogste deciel heeft vooral de dominante klasse moeten inleveren in de loop van de 20ste eeuw. Hun aandeel in het 
totale vermogen is teruggevallen tot op een kwart van het totale vermogen in de samenleving, wat toch nog goed is voor 
gemiddeld 5 miljoen euro per volwassene; voorheen was dat het dubbele. In percentages vormt dat kleine deel van de bevolking 
1%; in absolute cijfers gaat jet toch over ongeveer 80 000 volwassenen. Ze verdienen gemiddeld 10 keer het gemiddeld inkomen. 

Waaraan is die ongelijke verdeling van het inkomen toe te schrijven? In de studies over ongelijkheid worden onder meer de 
volgende factoren naar voren geschoven: opleiding, beroep, leeftijd, geslacht, etnische kenmerken, woonplaats en sociale 
herkomst. 

Over inkomens uit arbeid of  uit sociale uitkeringen is heel wat geweten; dat in de meeste statistieken de allerhoogste inkomens 
ontbreken, of  worden onderschat, is meer dan een vermoeden. Dat is nog sterker het geval bij vermogensinkomens. Inkomens 
uit vermogens nemen verschillende vormen aan. De meest opvallende is die van dividenden op aandelen in ondernemingen. 
Ook de (toegerekende) opbrengsten van de woning, andere onroerende en roerende goederen, de waarde van de 
tewerkstellingsvoordelen in natura, de waarde van sociale voorzieningen in natura, het particuliere inkomen in natura horen 
daartoe (Townsend). Het is geweten dat die inkomens in alle samenlevingen zeer ongelijk verdeeld zijn. 

Vermogen is niet enkel een bron van moeiteloos inkomen. Ook de deelname aan de bron van die inkomens, het vermogen zelf, 
is zeer ongelijk verdeeld. Vermogens zijn erg geconcentreerd in de handen van een klein deel van de bevolking een daarenboven 
versterken de rijksten hun vermogenspositie, waardoor het buitensporige economische en maatschappelijke macht verschaft aan 
de eigenaars. Vandaar dat de studie van de maatschappelijke machtsverhoudingen niet om de vermogensindeling heen kan. 

Collectieve vormen van ongelijkheid 
Mensen zijn geen losstaande eenheden; ze klitten meer of  minder aan elkaar in sociale verbanden. Die sociale verbanden zijn 
georganiseerd op basis van een of  meerdere vormen van verschillendheid: van het gezin (wordt vandaag theoretisch door 
differentiatie gekenmerkt) tot een hiërarchisch geordende grotere categorieën (strata) of  collectiviteiten (standen, klassen) die in 
elke samenleving worden aangetroffen. Dat fenomeen noemen sociologen sociale stratificatie of  sociale gelaagdheid. De term 
komt uit de geologie en drukt het inzicht uit dat de maatschappelijke ordening een gelijkaardige structuur vertoont als de 
aardkorst. 

Klassen of  strata hebben een verschillende maatschappelijke impact, naargelang de leden zich er wel of  niet bewust van zijn dat 
ze tot een klasse behoren. In het eerste geval vormen ze collectiviteiten, in het tweede geval sociale categorieën. 

Een sociale categorie is slechts een verzameling van individuen. Weliswaar hebben de leden een of  meer sociale kenmerken 
gemeenschappelijk, maar worden ze enkel samengehouden door de container die wetenschappers en andere buitenstaanders 
voor hen hebben bedacht. Omdat strata niet verder gaan dan het opdelen van de bevolking in sociale categorieën, vormen ze 
dus, maatschappelijke gezien, een vrij passief  verschijnsel. Ze spelen geen serieuze rol in de maatschappelijke arena. De sociale 
klasse krijgt wel een actieve rol als er haar het statuut van een collectiviteit wordt toegekend. Gemeenschappelijke opvattingen en 
belangen vormen dan het cement van de onderlinge solidariteit. Door dat collectieve bewustzijn bezit de klasse een eigenheid die 
uitstijgt boven de optelling van de individuele leden. In een functionalistische benadering wordt meestal de term sociaal stratum 
gebruikt en gaat het over sociale categorieën; sociale klasse wordt gereserveerd voor de marxistische en weberiaanse traditie. 
Marx maakt zelfs een uitdrukkelijk onderscheid tussen Klasse-an-sich (categorie) en een Klasse-für-sich (collectiviteit). 

Bij de studie van sociale ongelijkheid en sociale gelaagdheid moet er niet enkel rekening worden gehouden met het 
onderschikkende en bovenschikkende karakter van sociale relaties, maar ook met het feit dat die relaties consensueel of  
conflictueel van aard kunnen zijn. Er wordt dus een stap verdergezet dan het beeld van de aardlagen dat net werd ingevoerd.  De 
ordesociologen, voor het merendeel structuurfunctionalisten, ontkennen niet alleen dat klassen zelfstandige maatschappelijke 
eenheden zijn, maar ook dat ze verschillende en zelfs tegengestelde belangen hebben. Volgens hen vormt de samenleving een 
geheel dat voortdurend naar evenwicht streeft. Elkaar bestrijdende klassen horen daarin niet thuis.  De conflictsociologen 
daarentegen stellen dat klassenconflicten de maatschappij (mee) in beweging houden. 
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In de sociale werkelijkheid sluiten beide soorten verhoudingen elkaar niet uit. Ook bij relaties van onderschikking kan 
samenwerking optreden tussen sociale actoren. Op microvlak zullen de ongelijke posities van ouders en kinderen en de daarmee 
samenhangende conflicten binnen een gezin niet noodzakelijk een fundamentele solidariteit in de weg staan.  

In België zorgde, op macrovlak, het Pact van Sociale Solidariteit lange tijd voor het vlot sociaal overleg tussen werkgevers en 
vakbonden. Binnen een systeem van collectieve arbeidsverhoudingen maken de representatieve werknemersorganisaties en de 
representatieve werkgeversorganisaties voor een bepaalde periode afspraken over de collectieve en individuele betrekkingen 
(waaronder arbeids- en beloningsvoorwaarden) tussen de werkgever en de werknemer (via erkende vakbonden) binnen een 
onderneming of  een bedrijfstak en daarbij worden ook de rechten en plichten van de contracterende partijen geregeld. Dat 
institutionele stelsel van onderhandelingen op verschillende niveaus tussen de sociale partners resulteert in de particuliere sector 
in cao’s. ook hier is een slingerbeweging merkbaar. Terwijl gedurende verschillende decennia de sociale partners best met elkaar 
opschoten, zodat ze onder elkaar konden beslissen, is de sociale dialoog nu meer een zaak van 3 partijen; de regering eigende 
zich stelselmatig een grotere rol toe. De budgettaire marges bepaalde ze al langer, dikwijls met een beroep op de 
concurrentiewetgeving, maar vandaag grijpt ze ook in wanneer het op de inhoud van de cao’s aankomt.  

Standen, kasten en klassen 
Collectieve vormen van ongelijkheid zijn enkel afwezig in kleinschalige samenlevingen met een beperkte mate van arbeidsdeling. 
Alle samenlevingen van enige omvang vertonen een of  andere vorm van sociale gelaagdheid. De oudst bekende vorm is 
slavernij, meteen de extreemste vorm van ongelijkheid. Mensen leefden niet alleen in een verhouding van persoonlijke 
dienstverlening, ze waren eigendom van een ander en werden als koopwaar verhandeld. Dat slaven soms menselijk werden 
behandeld en werden vrijgelaten, verandert niets aan hun fundamentele positie. In latere samenlevingen worden er kasten, 
standen en klassen aangetroffen. 

Is een ongelaagde samenleving mogelijk?  
Strikt genomen is een samenleving alleen dan egalitair wanneer alle posities nevengeschikt zijn en alle ermee verbonden 
statussen gelijkwaardig zijn. Evenwel wordt in elke gekende menselijke samenleving minsten statusongelijkheden aangetroffen, 
ook bij evenwaardige posities. Die statusongelijkheden berusten op uiteenlopende kwalificaties naargelang van de historische en 
ecologische situatie. In sommige sociale verbanden, onder meer doe van de Australische Aboriginals, van de Afrikaanse 
pygmeeën en van sommige indianenstammen; wordt een hogere status toegekend op basis van leeftijd, geslacht en persoonlijke 
kenmerken. Een samenleving die enkel die universele beginselen van rangtoewijzing kent, kunnen dan ook egalitair genoemd 
worden. Dat is in de eerste plaats zo omdat differentiatie naargelang leeftijd of  geslacht een minimumvereiste lijkt te zijn voor al 
het georganiseerde maatschappelijke leven. Ook heeft in zo’n omgeving elk individu vergelijkbare kansen om tot de status 
verlenende posities toegang te krijgen. Zo’n statussysteem is daarbij meestal een zeer verfijnd netwerk, waarin hiërarchische 
niveaus slechts door minimale verschillen gescheiden zijn, en wat er aan ongelijkheden ontstaat, wordt via allerlei collectieve riten 
onder controle gehouden. Wat in die samenleving ontbreekt, is de accumulatie van bezit en macht in de handen van enkelen.  

Gestratificeerde samenlevingen zijn dan alle samenlevingen waarin posities en statussen aan de hand van particuliere criteria 
(bezit) worden toegekend, wat leidt tot specifieke vormen van sociale gelaagdheid: standen, kasten of  klassen. De verschillen 
tussen traditionele samenlevingen (standen- en kastensamenlevingen) en moderne maatschappijen (klassenmaatschappijen) zijn 
aanzienlijk. Traditionele samenlevingen hebben een uiterst rigide stelsel van scherp van elkaar gescheiden sociale lagen. In zulke 
samenlevingen is het vrijwel onmogelijk om van sociale positie te veranderen; die wordt bij de geboorte bepaald en ligt voor het 
hele leven vast. Dat sociaal mechanisme wordt positietoewijzing genoemd; vererving zou een andere term kunnen zijn. 
Uitbuiting en onderdrukking, grote machtsverschillen, extreme rijkdom zijn gangbaar in dit soort samenleving, wat niet betekent 
dat ze altijd en van harte worden geaccepteerd.  

Bekende voorbeelden van traditionele stratificatiesystemen zijn het kastensysteem in India en de middeleeuwse 
standenmaatschappij in Europa. Moderne samenlevingen kennen andere vormen van stratificatie, die samengebracht kunnen 
worden onder de term sociale klasse. 

Sociale mobiliteit 
Het grote verschil tussen de 2 traditionele vormen van gelaagdheid en de moderne vorm is de mogelijkheid om van sociale laag 
te veranderen. In een standen- of  kastenmaatschappij is dat uitgesloten; in een klassenmaatschappij is dat, naargelang van 
interpretatie gemakkelijk (structuurfunctionalisme), mogelijk (Weber) of  vrijwel onmogelijk (Marx). Die stijging of  daling op de 
sociale ladder heet in de sociologie sociale mobiliteit.  

Een van de eerste definities van sociale mobiliteit is terug te vinden bij Sorokin. Hij verstaat daaronder, zeer ruim, elke overgang 
van het een individu, maatschappelijk object of  waarde van de ene naar de andere positie. In de praktijk van het 
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mobiliteitsonderzoek wordt weinig aandacht besteed aan de transitie van waarden. Meestal gaat het onderzoek over sociale 
mobiliteit over de beweging in de tijd van een persoon of  van een groep van de ene sociale positie naar de andere. 

Soorten mobiliteit 
Sociale mobiliteit kan horizontaal of  verticaal, intergenerationeel of  intragenerationeel zijn.  

Horizontale mobiliteit gebeurt tussen posities die zich op hetzelfde niveau bevinden en enkel functioneel van elkaar verschillen. 
Voorbeelden zijn geografische mobiliteit en jobmobiliteit. Veel horizontale mobiliteit verbergt een verwachting op verticale 
mobiliteit. Dat is duidelijk bij geografische mobiliteit: de plattelandsvlucht in ontwikkelingslanden wijst op de zoektocht naar een 
betere toekomst, en dezelfde verklaring geldt voor de economische migratie naar West-Europa. Ook dat vele stadsbewoners zo 
snel mogelijk een huisje met tuintje opzoeken in de groene rand, symboliseert op z’n minst een verlangen naar verticale 
mobilieit. Ook beroepsmatig zal horizontale mobiliteit dikwijls een stap in de loopbaan vormen en zo een streven naar en kans 
op verticale mobiliteit inhouden. 

Verticale mobiliteit grijpt plaats tussen hoge en lage posities in de samenleving en daarom krijgt dat soort van mobiliteit de 
meeste aandacht in de sociologie. Dat soort van mobiliteit kan aan de hand van velerlei criteria worden vastgesteld, maar meestal 
wordt de beroepspositie gebruikt. Die heeft het voordeel dat het beroep een zeer centrale sociale positie is en dat ze vrij 
nauwkeurig gekend is. Aan de hand van de veranderingen in de beroepspositie kan zowel de intergenerationele als de 
intragenerationele mobiliteit worden gemeten. 

Intergenerationele mobiliteit gaat over de veranderingen in beroepspositie tussen 2 of  meer generaties. Zo is een arbeiderszoon 
die zelf  een kaderfunctie in multinationaal bedrijf  heeft, duidelijk opwaarts mobiel ten opzichte van de vorige generatie. 
Intragenerationele mobiliteit treedt op wanneer iemand tijdens zijn loopbaan een hogere of  lagere beroepspositie gaat innemen. 
Diezelfde zoon die een kaderfunctie bekleedt op 40-jarige leeftijd, kan als 18-jarige in hetzelfde bedrijf  of  elders aan de lopende 
band begonnen zijn. In dat geval is hij tijdens zijn carrière opgeklommen en dus intragenerationeel van beroepspositie verandert. 

In de context van de statusincongruentietheorie wordt gesteld dat een lage sociale herkomststatus de intergenerationele stijging 
in de hiërarchie van de beroepen afremt, terwijl een hoge sociale herkomststatus dat door voor de intergenerationele daling. Hoe 
groter de statusincongruentie die door sociale mobiliteit in het vooruitzicht wordt gesteld, hoe minder mobiliteit er uiteindelijk 
zal bestaan. Dat zou verklaren waarom arbeiderskinderen vaker minder prestigieuze opleidingen en beroepen kiezen, terwijl 
kinderen uit de sociaaleconomische toplaag voor de meer prestigieuze opleidingen of  beroepen gaan. Er is ook een differentiële 
instroom en uitstroomt van kinderen in het onderwijs. Het relatief  lage aantal kinderen van vaders met een lage beroepsstatus in 
het universitair onderwijs is onder meer het gevolg van de selectie in de voorgaande onderwijsfasen. Die kinderen zullen veeleer 
in een onderwijsloopbaan stappen die leidt naar een beroepsgericht diploma, ook al komen ze in het hoger onderwijs terecht. De 
status van het gekozen onderwijstype is met andere woorden congruent met de sociale status van het milieu van herkomst. Zelfs 
als die regel wordt afgeweken, zal de incongruentie al bij al beperkt blijven. Precies omdat de mogelijkheid blijft bestaan om toch 
individueel te klimmen op de maatschappelijke ladder, valt de kritiek op de sociale ongelijkheid vaak in dovemansoren. 

Wie zelf  niet beroepsactief  is, betrekt zijn sociale status in ruimte mate van de beroepspositie van het individu waarmee hij door 
de sociale omgeving het dichts mee wordt geassocieerd. 

Individuen zijn niet de enige sociale eenheden die sociaal mobiel kunnen zijn, ook posities zijn dat. Stel dat de zoon van een 
onderwijzer in het basisonderwijs zelf  leraar wordt in het secundair onderwijs. Op het eerste gezicht is dat een duidelijk 
voorbeeld van opwaartse sociale mobiliteit. Wanneer evenwel de plaats van de sociale positie van een onderwijzer tientallen jaren 
geleden wordt vergeleken met die van een leraar vandaag, zal blijken dat die laatste ternauwernood hoger op de sociale ladder 
valt te situeren dan de onderwijzer voorheen: beiden hebben met de jaren een status ingeboet. De zoon zit dan wel in eens 
tijgende lift, maar tegelijk zakt de liftkoker, zodat de zoon op dezelfde verdieping uitstapt als waar zijn vader zich bevond.  

Zo’n positionele mobiliteit is meestal de uitdrukking van meer omvattende structurele veranderingen die ertoe leidden dat de 
beroepenstructuur wijzigde (Lipset en Bendix). Het is bekend dat door technologische ontwikkelingen en economische groei in de 
geïndustrialiseerde landen de werkgelegenheid in een aantal beroepen afnam en in de andere dan weer steeg. Dat laatste was het 
geval in de dienstensector en wordt de tertiarisering van onze economie genoemd. Er komen meer jobs en dus mobiliteitskansen 
hoger op de ladder, maar de trede raakt nu druk bezet en de ladder zakt dieper weg in het zand. Posities die vroeger veel aanzien 
genoten, moeten nu plaatsmaken voor hooggekwalificeerde technische beroepen.  

Mogelijkheden en beperkingen van verticale mobiliteit 
Een van die steeds terugkerende uitspraken over de westerse samenleving is dat ze meer kansen biedt voor iedereen, ongeacht de 
sociale herkomst.  

Lipset en Zetterberg spreken in deze context van een ideological equalitarianism. Volgens hen bleef  het geloof  in gelijkheid voor 
iedereen in leven omdat een dergelijke geloofsbelijdenis functioneel is voor de samenleving. Ze houdt personen met een lagere 
sociale afkomst de idee voor dat ze even succesvol kunnen zijn als anderen. Ze schept ook de illusie dat ze als gelijken behandeld 
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zullen worden door diegenen die nu de sociale posities innemen die zij uiteindelijk ook willen bereiken. Het gevolg is dat de 
emotionele afstand tussen personen met een verschillende sociale rang afneemt, waardoor ook Marx’ idee van een 
klassenbewustzijn in gedrang komt. Bij de elite zorgt dat ideological equalitarianism er dan weer voor dat ze de illusie kunnen 
koesteren da zij hun positie enkel door hun eigen individuele talenten hebben bereikt, zonder de steun van de 
samenlevingsverbanden waarvan ze deel uitmaken. Merton noemt dat een typisch kenmerk van de Noord-Amerikaanse cultuur: 
het realiseren van de American Dream, waarbij elke krantenjongen een mediamagnaat kan worden.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de sociale mobiliteit in de maatschappij veel geringer is dan gedacht. Dat geldt zowel 
voor het aantal personen dat sociaal mobiel is, als voor de reikwijdte van de sociale mobiliteit. De meerderheid van de kinderen 
blijft binnen de sociale laag van de ouders en als er al mobiliteit is, gebeurt die naar de aanliggende strata. Zelden wordt een 
sociale laag overgeslagen.  

Wat zijn de mogelijkheden voor verticale mobiliteit in samenlevingen? Het belangrijkste kanaal voor grootschalige sociale 
stijging was ongetwijfeld het onderwijs en specifiek het universitair onderwijs. Ondertussen is de kracht van dat kanaal 
afgezwakt. De toegang tot het universitair onderwijs voor kinderen uit de mindergegoede sociale milieus is tijdens de laatste 
decennia opnieuw bemoeilijkt. Toch is dat middel voor sociale stijging nog belangrijk omdat het merendeel van de posities in een 
industriële maatschappij via verwerving wordt bekleed en niet langer via toewijzing; Ook volstaat zelfrekrutering binnen de elites 
niet langer voor het invullen van het toegenomen aantal hogere beroepsposities. Vers bloed moet worden aangevoerd uit de 
lagere sociale klassen.  

Economische en technologische veranderingen zijn daarvoor in hoge mate verantwoordelijk; daardoor worden nieuwe sociale 
posities in het leven geroepen die moeten worden bekleed en dat geeft kansen aan nieuwkomers die zo hun sociale positie kunne 
opkrikken. Dat betekent ook dat, bij een statische technologische en economische toestand, geen nieuwe sociale posities worden 
geschapen en dat sociale stijging daardoor moeilijker wordt. Sociale mobiliteit wordt ook bevordert door structurele evoluties, 
door exogame huwelijken en door politieke en sociale actie, wat tot een collectieve positieverbetering kan leiden.  

Toch bestaan er veel drempels voor sociale mobiliteit. Welke factoren helpen de geringe feitelijke sociale mobiliteit verklaren? 
Een eerste factor is dat de mensen geloven dat de bestaande ongelijkheden rechtvaardig zijn en/of  dat ze door een hogere 
macht gewild zijn. Niet alleen in een door godsdienst geregelde samenleving, maar ook in eigen moderne, geïndustrialiseerde en 
geseculariseerde samenlevingen leeft zo’n geloof  in een hogere macht waarover mensen geen controle zouden hebben. Het gaat 
dan over het geloof  in de vrije markt, in het concurrentiebeginsel, in de rechtvaardigheid van de bestaand verdeling van macht 
en inkomen.  

Voorts zullen in alle samenlevingen de hoogste sociale klassen allerlei machtsmiddelen aanwenden om de bestaande verdeling in 
stand te houden. Soms werken die dermate goed dat niemand aan de bestaande sociale ongelijkheid durft te raken en dat de 
schaarse pogingen om dat toch te doen in de kiem worden gesmoord. Die machtsmiddelen kunne fysiek van aard zijn, gaande 
van particuliere milities in sommige landen tot het politionele en juridische apparaat in de rechtstaat. Meestal gebeurt het behoud 
van macht via subtielere wegen. 

De machthebbers zullen ervoor zorgen dat ze directe of  indirecte controle over de informatiekanalen verwerven. Kranten, radio, 
tv en internet zijn in handen van de politieke, religieuze of  economische elites. De opzet is niet direct om censuur uit te oefenen, 
wel zal die informatie worden bevoordeeld die niet ingaat tegen de fundamentele belangen van heersende groepen, meestal en 
niet en onrechte geformuleerd als het behoud van de bestaande orde. Dat selecteren wordt verwoordt als de rol van gatekeeper 
van de media: de poortwachter beslist welke informatie mag passeren. Tezelfdertijd zal de dominante ideologie uitdrukkelijk of  
steels worden overgebracht op het publiek.  

Ook is het gangbaar om maatschappelijke problemen zo te definiëren dat de oplossingen die de dominante klassen aanbrengen, 
de meest plausibele en effectieve lijken. Daardoor worden fundamentele maatschappelijke verschuivingen voorkomen. Een 
structurele economische crisis zal worden gedefinieerd in termen van budgettaire onevenwichten. Die worden het gevolg van 
overmatige sociale uitkeringen genoemd, waardoor een besparingsbeleid die oplossing bij uitstek lijkt. De crisis raakt dus 
opgelost of  beter: hij wordt afgewenteld op de zwakkere bevolkingsgroepen. Werkloosheid wordt voorgesteld als een gevolg van 
onaangepast zoekgedrag vanwege de werknemers en niet als een structureel tekort aan arbeidsplaatsen. De overheid neemt dat 
als uitgangspunt voor haar beleid: de officiële werkloosheidscijfers zullen die onechte werklozen niet in aanmerking nemen en 
het arbeidsmarktbeleid spitst zich sterk toe op herscholingsinitiatieven en de werkervaringsprogramma’s. Een fundamentele 
herverdeling van de beschikbare arbeid kan dan als niet ter zake terzijde worden geschoven.  

Het streven naar een serieuze inkomensherverdeling wordt gesust met behulp van de trickle down theory of  het doorsijpel 
effect. Dat idee stelt dat de economische welvaart van de rijke bovenlaag uiteindelijk wel doorsijpelt naar de lagere klassen. Als 
het inkomen bij de top terechtkomt, dan wordt die extra gemotiveerd om hard te werken, te investeren en te innoveren, om 
zodoende de economie te laten groeien. Toenemende inkomensongelijkheid heeft een negatief  effect op de economische groei, 
terwijl meer gelijkheid de groei juist naar boven stuwt. Als het aandeel van de rijkste 20% in de totale inkomens stijgt, blijkt de 
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economische groei te dalen; die groei neemt daarentegen toe als de armste 20% een groter stuk van de taart krijgt, maar ook als 
de middenklasse haar aandeel in de totale inkomens ziet stijgen. Daarenboven heeft volgens de auteurs een stijgende 
ongelijkheid belangrijke gevolgen voor de groei op macro-economische stabiliteit. Het vergroot het risico op crisissen en kan 
ertoe leiden dat de politieke macht in handen raakt van een steeds kleinere groep mensen. 

Armoede wordt herleid tot een kwestie van een te laag inkomen en wordt niet gezien als een meervoudige uitsluiting van de 
samenleving. Het is immers gemakkelijker en minder radicaal om de minimuminkomens op te trekken dan om fundamenteel in 
te grijpen in de werking van de arbeidsmarkt, de drempels van het onderwijs te slechten of  de gezondheidszorg beter af  te 
stemmen op de noden van de mensen die in armoede leven. Bovendien levert dat weinig politieke winst, want de norm is de 
(hard)werkende Vlaming. 

Vooreerst is er het gericht uitreiken van de beschikbare beloningen aan wie de bestaande machtsverhoudingen niet in vraag stelt, 
maar die actief  en passief  ondersteunt. Voorts controleren de dominante sociale lagen de toegang tot hun wereldje, zodat dat 
voorbehouden blijft aan de eigen afstammelingen of  aan geselecteerde sociale stijgers. Ten slotte worden sociale barrières 
gestimuleerd, waardoor gevoelens van onzekerheid ontstaan bij mogelijke sociale stijgers.  

De problematiek van de sociale mobiliteit is eigen aan bepaalde types van samenlevingen en ook aan een bepaalde kijk op de 
samenleving. In tegenstelling tot open samenlevingen, kent een gesloten samenleving geen sociale mobiliteit. Ook het beeld dat 
er is van de maatschappelijke structuur, speelt een rol. Vanuit een marxistisch perspectief  beidt sociale mobiliteit geen oplossing 
oor het probleem van de klassentegenstelling en de ermee samengaande verdeling van macht.  

In dat geval geeft de onderzoeker naar sociale mobiliteit enkel een beter inzicht in hoe de samenleving in elkaar zit, namelijk hoe 
de heersende klassen hun geprivilegieerde positie verdedigen en vrijwaren. Wordt de samenleving bekeken vanuit een geloof  in 
gelijke kansen, dan wordt sociale mobiliteit wel als mogelijk, wenselijk en zinvol gezien. Structuurfunctionalisten zullen stellen 
dat enkel een zeer grote mobiliteit ervoor zorgt dat de right person en the right place terechtkomt en dat dit noodzakelijk is voor 
het in stand houden van de maatschappelijke orde. 

Er mag blijken dat de inhoudelijke component van het mobiliteitsonderzoek veel minder ontwikkeld is dan de methodologische . 
Dat moge blijken uit de volgende vaststellingen van gerenommeerde mobiliteitsonderzoekers theoretische formulering in het 
veld (van sociale mobiliteit) is er nauw geworden (Ganzeboom, Treiman en Ultee) en klein, als er enige verfijning of  grote 
theoretische posities recent zijn voorgekomen (Featherman, Blau, Duncan, Burton en  Grusky). 
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Sociologen over klassen: 2 voorvaders, 3 tradities 
Sociale klassen, een kwestie van productieverhoudingen? Marx 
Marx zijn klassentheorie werd 1 van de belangrijkste leerstukken van de sociale wetenschappen en van vele sociale bewegingen. 
Zijn boek bevat voldoende materiaal om een beeld te krijgen van zijn klassentheorie-in-wording. Die maakt integraal deel uit van 
zijn uitvoerige en gedetailleerde algemene maatschappijtheorie. 

Sociale klassen zijn voor Marx groepen waarvan de maatschappelijke positie wordt bepaald door hun relaties tot de 
productiemiddelen. Naargelang van de productiewijze zullen deze klassen verschillen, omdat het om andere productiemiddelen 
gaat. In de kapitalistische productiewijze gaat het om het al dan niet bezit van kapitaal, omdat dit het dominerende 
productiemiddel is. De 2 hoofdklassen in het kapitalisme zijn voor Marx de burgerij, de bezittende klasse, en het proletariaat, de 
bezitloze klasse. Proles hebben enkel hun kinderen als kapitaal. Deze klassen staan in een antagonistische relatie tot elkaar. 

Om die antagonistische relatie tussen de klassen te begrijpen, moet er eerst verduidelijkt worden wat Marx onder uitbuiting 
verstaat. Het gaat essentieel om een economisch concept: de toe-eigening door de burgerij van de meerwaarde die door de 
arbeiders wordt geproduceerd. Marx was een aanhanger van de arbeidswaardeleer en ging er vanuit dat waarde enkel uit arbeid 
kan voortkomen. In een kapitalistische economie moeten de arbeiders, omdat ze geen kapitaal bezitten, zich als arbeidskracht op 
de markt aanbieden. Wat ze voor hun arbeid aan loon uitbetaald krijgen, ligt lager dan de meerwaarde die ze produceren. Die 
meerwaarde is de waardevermeerdering die de arbeiders toevoegen aan de grondstof. De vrucht van hun arbeid gaat niet naar 
henzelf, maar naar de bezitters van de productiemiddelen, de kapitalisten. Door die uitbuitingsrelatie wordt de verhouding tussen 
beide klassen een zero-sum-spel, een begrip dat aan de speltheorie is ontleend. Bij een zero-sum-spel is de winst van de ene 
partij het verlies van de andere; de 2 partijen kunnen door samen te werken er nooit allebei beter van worden. Het gaat dus niet 
alleen om verschillende belangen, maar om een fundamenteel antagonisme. Vreedzame co-existentie is in zo’n relatie uitgesloten. 

Van Klasse-an-sich naar Klasse-für-sich 
Sociale klassen komen niet meteen tot stand. Marx onderscheidt 3 stadia in de wording van klassen in de kapitalistische 
maatschappij. Eerst is er de strijd tussen de individuele kapitalist en de individuele arbeider, vervolgens komt die tussen de 
Klasse-an-sich, en het eindigt met de strijd tussen Klasse-für-sich. 

De eerste fase vale vooraleer er van een kapitalistische klassenstructuur sprake is. In die fase overheerst nog de thuisarbeid. De 
arbeiders werken, letterlijk dan en nacht, in hun eigen woning. Door dat isolement kunnen ze de eigen toestand vergelijken met 
de situatie van andere arbeiders, ze kunnen zich niet met elkaar identificeren en een samenhorigheidsgevoel ontwikkelen. Ze zijn 
zich enkel bewust van hun afhankelijkheid ten aanzien van de handelaar-ondernemer.  

De tweede fase is die van de Klasse-an-sich, de klassentoestand. Die fase wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijke 
toestand inzake het bezit van de productiemiddelen, door gemeenschappelijke sociaaleconomische omstandigheden, maar ook 
door een neiging tot gemeenschappelijke gedragspatronen die zijn bepaald door objectieve belangen (Dahrendorf). Toch is de 
Klasse-an-sich nog een relaties statisch gegeven: het is de klasse zonder dat ze tot leven is gekomen, zonder dat ze zich bewust is 
van de historische rol die ze te vervullen heeft. In de sociologische terminologie wordt ze een sociale categorie genoemd.  

De klassenstrijd speelt zich af  in de strikt economische sfeer. Het is een strijd die hoofdzakelijk steunt op materiële eisen, zoals 
hoger loon, arbeidstijd en betere arbeidsomstandigheden. 

De Klasse-für-sich, mentaliteitsklasse, daarentegen is de klasse in haar hoogste vorm. Hier wordt de toestand als  gegevenheid 
overstegen door de bewustwording ervan. Het is de klasse in haar materieel aanwijsbare contouren plus het klassen bewustzijn. 

Anderson specifieert de voorwaarden waaronder een toestandsklasse zich tot een mentaliteitsklasse  kan ontwikkelen. Ten  eerste 
moeten de leden van een toestandsklasse een bewustzijn van gemeenschappelijke deprivatie/privileges ontwikkelen. Op basis 
daarvan moet een belangenconflict met een andere klasse ontstaan. Vervolgens moeten de mogelijkheden aanwezig zijn voor 
onderlinge interactie binnen die toestandsklasse; daartoe zijn open communicatiekanalen nodig.  Als resultaat van beide 
voorwaarden ontwikkelt zich dan het klassenbewustzijn. Dat klassenbewustzijn komt, ten slotte, tot volle rijping wanneer de 
leden van een klasse zich organiseren in een politieke beweging of  partij. Het is duidelijk dat de nieuwe ontwikkelingen in de 

De overheersing van het kapitaal heeft een massa (arbeiders) geschapen met een gemeenschappelijke toestand en gemeenschappelijke belangen. Deze 
massa is reeds een klasse vis-à-vis het kapitaal, maar nog niet voor zichzelf  (Marx)

Een categorie personen die een klasse vormt in de economische zin, wordt dit enkel in de volle betekenis van dit woord wanneer het klassenbewustzijn 
hen verbindt, dit is het bewustzijn van de gemeenschappelijke belangen en van de psychologische band die geschapen wordt door het gemeenschappelijk 
beleven van de klassentegenstellingen (Ossowski)
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19de eeuw, van samen werken in een fabriek en samenwonen in een arbeiderswijk, van doorslaggevend belang waren voor het 
vervullen van die voorwaarden. 

Enkel wanneer de fase van de Klasse-für-sich is bereikt, kan er gesproken worden van een klasse in de volle betekenis van het 
woord. Een gedetailleerde maar tegelijk paradoxale analyse van zo’n proces maakt Marx. Doordat Louis Bonaparte zich opwerpt 
als de vertegenwoordig van de kleine landbouwer, wordt in die sociale laag een politieke organisatie gecreëerd die haar tot op het 
niveau van de klasse tilt. Paradoxaal omdat het hier niet gaat om de vorming van een revolutionaire klasse, maar vaan een 
conservatieve, zelfs reactionaire, klasse. 

Tijdens het kapitalisme bestond er al een Klasse-für-sich in de volle betekenis van het woord, namelijk de burgerij. Die heeft al 
een klassenbewustzijn ontwikkeld, zich al geconstitueerd tot een politieke partij en een eigen ideologie ontworpen. Wat haar nog 
te doen staat , is dat allen in overeenstemming brengen met de nieuwe context van de industriële samenleving. Wat haar nog te 
doen staat, is dat  alles in overeenstemming brengen met de nieuwe context van de industriële samenleving.  

Op het ogenblik dat Marx zijn analyse maakt, moet het proletariaat die hele weg nog afleggen. Het enige voordeel waarover het 
proletariaat beschikt, is dat het, meer dan de burgerij kind is van de industrialisatie. 

Marx mag dan de geschiedenis zijn ingegaan als de uitvinder van de strijd tussen burgerij en proletariaat, in een aantal van zijn 
werken worden er klassenschema’s aangetroffen die 3 of  zelfs meer  klassen bezitten.  

Meervoudige klassenschema’s en sociale lagen 
Marx’ meervoudige klassenindelingen zijn in hoge mate beschrijvend. Ze bevatten een mix van criteria: naast de relatie tot de 
productiefactoren spelen ook maatschappelijke functies en status een rol. Daardoor doen ze erg denken aan de moderne 
empirische stratificatieschema’s.  

Marx onderscheidt in Revolution und Konterrevolution in Deutschland 8 klassen: feodale adel, burgerij, kleine burgerij, grote en 
middelgrote boeren, kleine boeren, lijfeigenen, landarbeiders en industriearbeiders. In Die Klassenkämpfe in Frankreich zijn er 7 
klassen: financiële burgerij, industriële burgerij, handelsburgerij, kleine burgerij, landbouwers, proletariaat en lompenproletariaat. 
In dezelfde periode komen dus verschillende klassenstructuren voor in 2 landen. De reden is dat ze zich in een verschillend 
ontwikkelingsstadium van het kapitalisme bevinden. 

Overigens gebruikte Marx naast het klassenbegrip nog andere stratificatieconcepten: autonome klassenfracties, sociale 
categorieën, sociale lagen. Vooral het begrip sociale laag is interessant, omdat het een bruikbare aanvulling vormt op zijn klassen. 
Een sociale laag onderscheidt zich namelijk van een klasse doordat ze niet in een eenduidige relatie tot de productiemiddelen 
staat. Ze kan worden gevormd door individuen die tot verschillende klassen behoren. Zo bestaan ze sociaaleconomische lagen. 
Ze worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke functie in het productieproces. Een sociale laag speelt geen zelfstandige rol 
in de klassenstrijd maar is altijd werkzaam in verbinding met de klassen. Toch zijn sociale lagen belangrijk: ze duiden bepaalde 
ranggebieden van de klassen aan die, zonder dat ze autonome sociale krachten vertegenwoordig, het zijn immers slechts  
producten van secundaire effecten uit combinaties van productiewijzen, toch het praktisch (politieke) handelen van de klassen 
kunnen beïnvloeden.  

Zo ziet Marx een sociale gelaagdheid binnen het proletariaat. De verschillende bestaansvormen van de relatieve overbevolking 
leiden tot een wereld van het pauperisme, (Marx) waarvan de moderne wereld van armoede een onrustwekkend doorslagje lijkt. 
Met zijn concept van relatieve overbevolking verzette Marx zich tegen Malthus, die de wereld bedreigd zag door een absolute 
overbevolking. Hij stelt dat in de gunstige omstandigheden de productie van voedsel elke 25 jaar zal aangroeien volgens een 
rekenkundige reeks, terwijl over dezelfde periode de bevolking volgens een meetkundige reeks zal toenemen.  Hij concludeerde 
daaruit dat elk ingrijpen van de overheid om de armoede te bestrijden nutteloos is, meer nog, volgens hem hebben de armen 
gewoonweg geen recht op hulp van overheidswege. Voor Marx was de overbevolking geen  natuurwetmatig gegeven, maar een 
wetmatigheid van de kapitalistische productiewijze. De bewegende overbevolking was voor hem het gevolg van technische 
innovatie en concentratie, waardoor een deel van de tewerkgestelde bevolking regelmatig wordt ontslagen wegens de snelle 
veroudering van hun arbeidskracht. De stilstaande vorm was deel van het actieve arbeidsleger, maar bestond uit personen met 
een zeer onregelmatige werkgelegenheid; ze leverde een onuitputtelijk reservoir van beschikbare arbeidskracht. Latente 
overbevolking verwees naar de arbeidsreserve op het platteland, van waaruit er een voortdurende stroom naar het stedelijke 
proletariaat vloeide.  
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Waarom domineert in Marx’ werk de dichotome klassenstructuur? 
ten eerste stond de feitelijke klassenstructuur van de industrieel-kapitalistische samenleving in zijn tijd kort bij dit binaire schema. 
Klassenpositie en sociale positie vielen toen haast samen. Dahrendorf geeft van dat proces een heldere analyse. Volgens hem heeft  
de industriële revolutie niet enkel de oude sociale strata door nieuwe vervangen, tegelijk verdween het systeem van normen en 
waarden dat de pre-industriële ordening legitimeerde. Door de eeuwen heen das de pre-industriële stratificatie een grondslag 
verworven die evenzeer berustte op rechten en plichten als op gradaties in bezit, prestige en macht. Juist die basis werd door de 
industriële revolutie vernietigd. De nieuwe sociale klassen; burgerij en proletariaat, die samen waren opgegroeid met elkaar 
verbonden waren, bezaten geen traditie inzake randordening, geen legitimeringsmythe, geen overgeërfde prestige. Ze werden 
enkel en alleen gekenmerkt door de tegenstelling tussen bezit en bezitloosheid, tussen overheersing en onderschikking. Meteen 
duidde het nieuwe begrip klasse een eigen realiteit aan, die uitsteeg boven de historische situatie: de Engelse industriële 
maatschappij  van de 19de eeuw, waarop Marx zich baseerde. Marx ontwikkelde, op basis van het klassenbegrip, een 
klassentheorie, een model van een klassenmaatschappij.  

Een andere omstandigheid die dichomisering bevorderde, is dat het binaire beeld van de sociale structuur sprekender is, of  
beter, de belangen van een klasse dient. Er kan hier gesproken worden van een vereenvoudigd ideologisch klassenmodel, naast 
de feitelijke bestaande en meer gedifferentieerde klassenstructuur. Voor de onderliggende klasse zal de tegenstelling tot en de 
strijd met de dominerende klasse de enige betekenisvolle relatie zijn, die daardoor dan als het ware verbergt dat er nog andere 
groepen en conflicten bestaan. Daarbij komen nog de wens om de afstand tegenover de andere klassen te vergroten om de eigen 
positie te versterken, en de behoefte aan een politiek (Ossowski). 

Een derde factor is dat het Marx vooral gaat  om het identificeren van ontwikkelingswetten en van de krachten die bij die 
ontwikkeling betrokken zijn. Voor zo’n dynamisch klassenschema volstaat een fotografische weergave van de bestaande toestand 
niet. Omdat Marx  veronderstelt dat alle andere klassen, zoals de kleine burgerij en de boeren, uiteindelijk zullen opgaan in de 2 
historisch noodzakelijke klassen, de burgerij en het proletariaat spelen ze in zijn model een veeleer secundaire rol. Voor de 
hedendaagse onderzoeker ligt dat enigszins anders.  

Marx is niet alleen relevant voor de hedendaagse socioloog omdat hij het begrip klasse eens en voorgoed introduceerde, en dat 
in een erg coherente theoretisch raamwerk. Ook om recente economische en maatschappelijke ontwikkelingen te begrijpen en te 
analyseren, zijn Marx’ gedachten nog van kapitaal belang. Zijn voorspelling wordt vermeld over het toefenomen belang van 
loonarbeid en over de concentratiebewegingen van het kapitaal, over de uitbuitingsgraad die niet allen in de derde wereld sterk 
aanwezig is, maar ook Europa weer toeneemt, over de onontkoombare machtsstrijd tussen arbeid en kapitaal, die meer dan in de 
vorige decennia toen sociaal overleg nog de basis vormde, weer een non-zero-sum-game is geworden, en de neiging van de 
onderbouw om de bovenbouw te controleren. Illustraties van dat laatste zijn de houdgreep van grote magnaten op de 
massamedia, die tot een bron van wint en desinformatie zijn gedegradeerd en de voortschrijdende oriëntatie van het universitair 
onderwijs op de behoeften van het bedrijfslaven, waardoor vooral richtingen die minder instrumenteel, maar academischer van 
inslag zijn, ten prooi vallen aan besparingen. 

Weber: klasse, stand en partij 
Terwijl Marx  het etiket meekrijgt van economisch determinist, wordt Weber in de regel beschouwd als de architect van een 
meerdimensionale stratificatieanalyse, waarbij analytisch onafhankelijk dimensies van de sociale stratificatie worden gehanteerd. 
Toch is de scheiding tussen beiden niet zo scherp. Marx kende heel wat belang toe aan de factoren klassenbewustzijn en dat 
Weber het eens was met een aantal aspecten van Marx’ klassenanalyse zoals met de cruciale rol die Marx aan het economische 
toekende. Zijn model verschilt hierin dat hij, naast  de economische dimensie (klasse), uitdrukkelijk een sociale dimensie 
(prestige of  status) en, minder uitdrukkelijk, een politieke dimensie (partij) introduceerde en die, ten aanzien van de 
eerstgenoemde, een grote mate van autonomie toekende. 

Tenslotte wordt de onderste laag van de relatieve overbevolking gevormd door de wereld van het pauperisme. Afgezien van vagebonden, misdadigers, 
prostituees, kortom het eigenlijke lompenproletariaat, bestaat deze laag van de samenleving uit 3 categorieën. In de eerste plaats zij die geschikt zijn 
om arbeid te verrichten. Men hoeft slechts een oppervlakkige blik op de statistiek van het Engelse pauperisme te werpen om te zien dat het aantal 
paupers met elke crisis toeneemt en met iedere opleving van de handel afneemt,. In de tweede plaats de wezen en kinderen van paupers. Ze zijn 
kandidaten voor het industriële reserveleger en zij worden in periodes van grote opbloei snel en in  groten getale in het actieve arbeidersleger 
opgenomen. In de derde plaats de verwaarloosden, de havelozen, zij die ongeschikt zijn voor arbeid. Dit zijn voornamelijk personen die ten onder 
gaan omdat zij als gevolg van de arbeidsverdeling niet in staat zijn zich aan andere omstandigheden aan te passen: verder diegenen die ouder worden 
dan de normale leeftijd van de arbeider en ten slotte de slachtoffers van de industrie, wier aantal toeneemt met de uitbreiding van het gebruik van 
gevaarlijke machines, van mijnbouw, chemische fabrieken enzoverder. (Marx)

TERREIN CRITERIUM MAATSCHAPPELIJKE VORM
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De reden voor die toevoeging van de sociale en de politieke dimensie ligt onder meer in Webers paradgiamtische vertrekpunt: hij 
gaat uit van het sociaal handelen. Dat sociaal handelen speelt zich af  op verschillende velden van het maatschappelijke gebeuren 
en produceert daar vrij autonome resultaten, ook inzake ongelijkheid en stratificatie. Die stratificatie voegt voor Weber de 
individuele handelingen samen tot een resultaat dat uiteindelijk dat individuele handelen overstijgt. Verschillend van Marx, had 
Weber geen omvattende klassentheorie op het oog. Hij beperkte zich tot een sociologische typering van stratificatiefenomenen. 
Opvallend is dat Weber, net als Marx, weinig uitdrukkelijk over dat leerstuk heeft geschreven. Zijn expliciete theoretische bijdrage 
bleef  beperkt tot 2 onvoltooide fragmenten. 

Sociale sluiting: het archimedische punt van Webers benadering? 
Sociale sluiting gaat over de strijd om de macht over levenskansen die ook door anderen worden begeerd. Dat gebeurt via het 
monopoliseren van die levenskansen of  het afsluiten van de toegang voor buitenstaanders. Iets anders geformuleerd: sociale 
sluiting is het proces waardoor sociale groepen proberen om beloningen te verwerven, te vergroten of  te behouden door de 
toegang tot bronnen of  kansen te beperkingen tot een kleine kring van uitverkorenen. Benschop noemt dat dat begrip het 
archimedische punt van Webers benadering. Het resultaat van die strijd is dubbel: de ongelijke verdeling van die levenskansen en 
gesloten sociale verhoudingen en gemeenschappen. Hoewel Weber levenskansen enkel uitdrukkelijk gebruikt bij zijn 
(economische) klassenbegrip, is het onderhuids ook aanwezig in de andere vormen van ongelijkheid die hij definieert. 

Klasse  
Bij Weber is de klasse een economisch gegeven: de positie op de markt is het doorslaggevende criterium. Meer bepaald drukt 
klasse de rangschikking uit van levenskansen, zoals die bepaald worden door de positie op een markt. Dat kan de markt van geld 
en krediet zijn, of  de markt van een van de overige oorspronkelijke productiefactoren. De dominante klassen hebben een 
monopolie op lucratieve markten, de minder dominante klassen bezitten slechts gedeeltelijk monopolies of  monopolies op 
minder gewenste markten. Klassen die geen monopolie kunnen verwezenlijken, moeten op open markten met elkaar 
concurreren en zijn daarbij onderworpen aan de egaliserende krachten ervan.  

Een klasse is dus het aggregaat van personen die zich in dezelfde klassentoestand bevinden. Klassentoestand verwijst naar de 
typische kans op een positief  of  negatief  monopolie met betrekking tot de voorziening van goederen, de uitwendige 
levenspositie en het innerlijke levenslot. Weber maakt onderscheid tussen bezitsklassen en verwervingsklassen. Bij de 
bezitsklassen wordt de klassentoestand van de leden primair bepaald door hun materiële bezit, bezit van land of  overige 
natuurlijke hulpbronnen dan wel van geldkapitaal, maat ook het bezit van bijvoorbeeld titulaturen en de ermee verbonden 
prerogatieven. Bij de verwervingsklasse gebeurt dat via de kansen om goederen en diensten, waaronder professionele 
kwalificaties en competenties, op de markt rendabel te maken.  

Binnen elke soort klasse onderscheidt Weber een typisch positief  en een typisch negatief  geprivilegieerde component. Bij de 
bezitsklassen zijn typisch positief  geprivilegieerd de renteniers, zij die leven van de rente op hun eigendommen, land en ook 
effecten. De typisch negatief  geprivilegieerde bezitsklassen zijn de onvrijen, die zelf  voorwerp van bezit zijn, de gedeclasseerden, 
evenals schuldenaars en armen. 

Typisch positief  geprivilegieerde verwervingsklassen zijn de verschillende soorten ondernemers; soms ook beoefenaars van vrije 
beroepen met geprivilegieerde competenties of  scholing of  arbeiders met een monopolistische vakkennis. Typisch negatief  
geprivilegieerd verwervingsklassen zijn de (geschoolde, geoefende, ongeschoolde) arbeiders.  

Daartussen staan de middenstandklassen, die allerlei soorten lagen omvatten die door hun bezit of  hun opleidingskwaliteiten in 
hun bestaan voorzien. De middenstandsklassen bevinden zich tussen beide soorten positief  en negatief  geprivilegieerde klassen. 
Middenklassen kunnen een mix vormen van positief  en negatief  geprivilegieerde verwervingsklassen: de zelfstandige boeren en 
ambachtslieden, zeer vaak ook de ambtenaren en beoefenaars van vrije beroepen en arbeiders met monopolistische kwaliteiten. 

Beide klassensoorten zijn niet gelijkwaardig. Net als bij Marx domineert ook bij Weber de tegenstelling tussen bezit en 
bezitloosheid, wat ban de bezitsklassen de belangrijkste vorm maakt. Dat leidt, vereenvoudigd, met weglating van de 
middenklassen, tot het klassenschema. 

Economisch Positie op de markt Klasse

Sociaal Status Stand

Politiek Macht Partij 
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verwervingsklassen zijn typisch voor de moderne, industriële maatschappij, bezitsklassen zijn eigen aan een veeleer statische pre-
industriële economische ordening. Renteniers hebben vooral belang bij het in stand houden van het bestaande. Ze halen hun 
inkomen (een vaste rente) uit hun bezit, en sociale veranderingen of  een snelle industriële groei zouden die zekerheid bedreigen. 
Hun negatief  geprivilegieerde tegenhangers, zij die dat inkomen leveren, beschikken niet over de macht om daar iets aan te 
veranderen. Met de verwervingsklassen ligt dat anders,. Daar hebben beide partijen (arbeiders en ondernemers) voordeel bij de 
groei van de handel en industrie. Daardoor zal ook de relatie tussen de negatief  en positief  geprivilegieerde verwervingsklassen 
ander zijn dan bij hun op bezit gebaseerde verwant. 

Naast de vrij stabiele bezitsklasse en verwervingsklasse formuleert Weber nog de sociale klasse, die een bepaalde sociale mobiliteit 
uitdrukt. Typisch voor de sociale klassen is het zeer relatieve en variabele karakter van hun eenheid. Het gaat om het geheel van 
klassenposities waartussen intragenerationele en intergenerationele mobiliteit gemakkelijk mogelijk is en typisch pleegt plaats te 
vinden. Individuen vormen een sociale klasse in de mate dat ze zich vrijelijk kunnen bewegen binnen een stel van 
klassentoestanden. Weber vermeldt de volgende sociale klassen: de arbeiders, als geheel, naarmate het arbeidsproces meer wordt 
geautomatiseerd, de kleine burgerij, de bezitloze intelligentsia en het gekwalificeerde personeel en ten slotte de klasse van de 
bezitters en de door onderwijs geprivilegieerden. 

Stand  
Omdat Weber de klasse definieert als een aggregaat van personen, volstaat ze niet om het sociaal handelen van de individuen te 
begrijpen, dat betekenisvolle interacties tussen de individuen veronderstelt. Daarvoor doet hij een beroep op de stand, een 
begrip dat het beste kan worden vertaald als status of  prestige en dat reminiscenties oproeptaan de vroeger besproken standen. 

Die standspositie of  status is voor Weber een specifieke positieve of  negatieve sociale waardering van de eer, die aanknoopt bij 
een of  andere eigenschap die velen gemeenschappelijk hebben. De moderne definitie van sociale status sluit hierbij wel aan: 
waardering op basis van de positie die mensen bekleden. Die waardering kan, volgens Weber, refereren aan de klassenpositie. 
Toch zal ze vooral gebaseerd zijn op de levensstijl, dat is een geheel van gedragsvoorkeuren inzake consumptie, kleding, 
taalgebruik en dergelijke, de formele opleiding en de verwerving van de ermee overeenstemmende levenswijzen, en het prestige 
dat uit geboorte of  uit de oefening van een beroep voortvloeit. In de praktijk komt dat vooral neer op connubium (onderling 
huwen), eventueel commensaliteit (de gezamenlijke consumptie van voedsel en drank), vaak op de monopolistische toe-eigening 
van geprivilegieerde verwervingskansen of  op een sterke afwijzing van bepaalde soorten verwerving en ten slotte op andere 
soorten van standsconventies.  

Net als de klassentoestand zal ook status leiden tot bepaalde structureringen van de bevolking, ditmaal in sociale standen. Een 
sociale stand bestaat uit een veelheid van individuen die een gelijkaardig soort prestige genieten uit hoofde van hun positie. Ze 
vormen, in tegenstelling tot klassen die veeleer louter op het niveau van de objectieve toestand bestaan, echte gemeenschappen. 
Standen zijn zich altijd bewust van hun gemeenschappelijke positie.  

Vandaar dat er geen noodzakelijk en algemeen verband bestaat tussen stand en klasse. De relaties tussen beide zijn essentieel 
complex van aard en soms zelfs veeleer conflictueus. De stand wordt niet uitsluitend door de klassentoestand bepaald. 
Omgekeerd kan de sociale status gedeeltelijk of  zelfs geheel de klassentoestand bepalen, zonder ermee samen te vallen. 
Illustraties van de eerste soort relaties de nouveaux riches. Zij mogen dan wel een positief  monopolie op een of  meerdere 
markten bezitten, maar ze zullen (nog) niet aanvaard worden als leden van de daarmee overeenstemmende stand en dit door hun 
levensstijl of  hun taalgebruik. Van de tweede soort is het monopoliseren van sommige beroepen door specifieke klassen een 
voorbeeld. Dat monopolie verwezenlijken ze niet alleen door hun economische positie, maar ook door gemeenschapsvorming, 
door de ontwikkeling van een gezamenlijk bewustzijn. Zeer dikwijls vindt die gemeenschapsvorming haar neerslag in wettelijke 
bepalingen of  andere normen die de toegang tot bepaalde markten voorbehouden aan sommige klassen. De erfelijkheid van 
beroepen in de middeleeuwen is daarvan een illustratie. Dat was niet alleen een kenmerk van de ambachten, maar ook van 
marginale bezigheden. Voor de geldhandel gold een negatief  monopolie. Aangezien christenen zich daarmee niet mochten 
bezighouden, kwam dat noodgedwongen terecht in de handen van niet-christenen of  andere randgroepen (Lombarden). 

Het verband tussen standen en klassen is sterker dan men aantreft bij etnische groepen, religieuze gemeenschappen of  
stadsbuurten, die door de klassengrenzen snijden of  ze overstijgen. Meer bepaald zal elke succesrijke heersende klasse als een 
stand georganiseerd zijn. Feodale grootgrondbezitters bezaten niet enkel het land en de onvrijen die het bewerkten, ze werden 
de adellijke klasse omdat ze daarenboven een stamboom hadden, ridderlijke gedragspatronen vertoonden en hun handen enkel 
aan het krijgsbedrijf  vuilmaakten. De moderne burgerij zal niet alleen gemeenschappelijke economische wortels hebben 
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(dominante speler op de markt), maar daarnaast een gemeenschappelijk bewustzijn bezitten, wat onder meer in een eigen 
levensstijl tot uitdrukking komt. Om er die levensstijl op na te houden, zijn economische middelen natuurlijk onontbeerlijk. 
Weber zelf  heeft er in een vergelijkende studie op gewezen dat de hogere sociale klassen altijd een voorkeur koesteren voor 
plechtstatige godsdiensten met veel  ceremonieel, maar zonder te veel persoonlijk engagement, terwijl de middenklassen in hun 
streven naar sociale opgang er een ascetische, moraliserende interpretatie van diezlefde godsdiensten op na houden. Voor de 
lagere klassen is de godsdienst beperkt tot magische en bovennatuurlijk tussenkomsten, tot een (on)geluksbrenger.  

Daardoor is bij Weber de economische machtsstrijd veelzijdiger dan bij Marx. Klassen leveren niet enkel strijd met elkaar, maar 
binnen en door de klassen proberen standen de controle te verwerven over sectoren van de economische markten. De 
secundaire markt voor statussymbolen die zo tot stand komt, zal het zich vertroebelen op de onderliggende economische 
scheidingslijnen, hoe cruciaal die ook blijven.  

Partij 
Hoewel het begrip partij zich analytisch op een ander niveau bevindt dan klasse en stand, wordt het vrijwel altijd als derde 
dimensie van Webers stratificatieschema vermeld. Voor Weber impliceert het gemeenschap handelen van partijen altijd een 
groepsvorming, terwijl dat voor het handelen van klassen of  standen niet noodzakelijk het geval is.  

Webers begrip partij is ruimer dan de enge betekenis van politieke partij. Het handelen van partijen is gericht op het beïnvloeden 
van een gemeenschappelijk handelen ongeacht de inhoud ervan. Een partij is elke vrijwillige vereniging die tot doel heeft om de 
controle over de beslissingscentra van een gemeenschap te verwerven, teneinde daarbinnen bepaalde doelstellingen planmatig na 
te streven. De enige voorwaarden zijn dat die gemeenschap enige vorm van rationele organisatie kent en een bestuursapparaat 
bezit dat kan worden veroverd. Het doel dat met partijvorming wordt beoogd, kan zakelijk of  persoonlijk zijn, maar gewoonlijk 
gaat het om alles tegelijk. 

De grootste, in Webers tijd, en altijd nog meest omvattende gemeenschapsorganisatie is de natiestaat. Politieke partijen in strikte 
zin en allerlei belangengroepen strijden om controle te krijgen over de middelen waarover die beschikt. Het gaat daarbij onder 
meer oom economische middelen, maar wat de staat het duidelijkst onderscheidt van andere organisatie, is dat hij het monopolie 
bezit van legitiem geweld, een begrip dat Weber smeedde. Concrete instrumenten daartoe zijn het gerecht, de politie, 
belastingontvangers, kortom: het hele overheidsapparaat. Daarnaast zorgt de staat ervoor dat zijn leden zich identificeren met 1 
enkele stand, namelijk de natie. Om dat te realiseren beschikt hij over middelen zoals de grondwet, het parlement, de koning of  
de president. 

Partijen zullen meestal van het gemengde type zijn, hoewel ze uitsluitend uit 1 klasse of  stand kunnen rekruteren. Ze kunnen 
een kortstondig leven leiden of  duurzame formaties worden. Hun middelen om macht te verwerven gaan van naakt geweld tot 
meer verfijnde middelen. De sociologische structuur van partijen is noodzakelijkerwijze zeer verschillend. Wat daarbij vooral een 
rol speelt, is hoe de gemeenschap waarbij de partij macht probeert te verwerven, in elkaar steekt qua klassen, standen en 
heerschappij. Dat leidt tot verschillende types van partijen. Weber onderscheidt charismatische partijen, traditionele partijen, 
geloofspartijen en zuivere toe-eigeningspartijen. 

Sociale strata, een kwestie van sociaal prestige? Durkheim en de functionalisten 
Durkheim, die dikwijls wordt gezien als de verre voorvader van de structuurfunctionalistische benadering in de sociologie, hield 
zich niet zozeer bezig met de verklaring van sociale ongelijkheid, dan wel met de vraag welke vormen van sociale ongelijkheid 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn en welke soorten ongelijkheid in de loop van de maatschappelijke ontwikkeling zullen 
verdwijnen. Naar zijn inzicht horen in een samenleving enkel die vormen van ongelijkheid te bestaan die berusten op de 
uiteenlopende bijdrage van individuen aan het maatschappelijke geheel. Die moeten wel gelegitimeerd worden door een morele 
consensus onder de leden van de samenleving. 

De toenemende maatschappelijke arbeidsdeling leidt er, volgens Durkheim, toe dat de mechanische solidariteit wordt vervangen 
door organische solidariteit. Tegelijk vermindert het belang van vormen van ongelijkheid die gebaseerd zijn op sociale afkomst, 
religie, etnische kenmerken. Ze bedreigen de organische solidariteit van die samenlevingen en daarmee hun voortbestaan. Zo 
argumenteert hij tegen het erfrecht. Dat verleent een niet-functioneel voordeel, dat daarom moreel niet gerechtvaardigd is. Ook 
sociale problemen zoals ongelijkheid ontstaan wanneer de organisatie van de maatschappelijke verhoudingen niet (meer) in 
overeenstemming is met de verdeling van de individuele capaciteiten en met de collectieve opvattingen daarover. 

Zo houdt het collectieve bewustzijn, dat bestaat uit een stel gedeelde overtuigingen, opvattingen, houding en kennis, een groep 
of  een samenleving bij elkaar. Het inspireert het groepsgevoel, de identiteit en het gedrag. Dat collectieve bewustzijn was als het 
ware ingebakken in samenlevingen die werden samengehouden door mechanische solidariteit; het moet uitdrukkelijk worden 
bevorderd in de moderne samenleving, waar organische solidariteit domineert, en dat gebeurt door allerlei instituties en hun 
activiteiten.  
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De klassieke structuurfunctionalistische argumentatie over het ontstaan en de noodzaak van sociale ongelijkheid, werd gevoerd 
door Davis en Moore. Zij stellen de sociale ongelijkheid voor als: 

De begrippen sociale ongelijkheid en sociale stratificatie zijn vrijwel synoniem in de structuurfunctionalistische benadering. Hun 
stratificatieconcept is niet veel meer dan een aggregatie van individuele ongelijkheden, dat in tegenstelling tot Marx en Weber, 
voor wie de klassen een sterke collectieve dimensie hebben.  

In een kritische analyse van de stellingen van Davis en Moore, identificeerde Tumin zeven vooronderstellingen van die benadering 
(en verantwoording) van sociale ongelijkheid. 

Het is noodzakelijk voor het voortbestaan van de samenleving dat cruciale sociale posities ook effectief  worden bekleed. 
Evenwel verloopt het proces van positiebekleding niet vanzelf, omdat posities zeer uiteenlopende graden van belang en van 
aantrekkelijkheid vertonen.  

Daarom is er behoefte aan een mechanisme dat de bekwaamste leden van de gemeenschap ertoe aanzet om de belangrijke en 
veeleisende posities te bekleden en om alle positiebekleders zover te brengen dat ze hun rollen inderdaad opnemen. Het middel 
daartoe is om aan de verschillende posities verschillende sociale beloningen te verbinden, waardoor de juiste persoon naar de 
juiste plaats wordt geleid of  gelokt. Door ongelijke honingpotten te koppelen aan elke sociale positie, ontstaat maatschappelijk 
ongelijkheid.  

Die combinatie van het verschillende functionele belang van posities voor de samenleving en van de (op de relatieve schaarste 
gebaseerde) marktwaarde zal leiden tot de ongelijke verdeling van inkomen, vermogen, macht, invloed en prestige. Omdat 
schaarste eigen is aan het menselijk en maatschappelijke bestaan en mensen elkaar overal en altijd positief  en negatief  
waarderen, zijn sociale ongelijkheid respectievelijk sociale stratificatie universele kenmerken van het menselijke samenleven. 

Voor structuurfunctionalistisch geïnspireerde sociologen is sociale stratificatie dus niet meer dan de aggregaat van die 
verschillend gewaardeerde posities tot categorieën. Sociale ongelijkheid neemt dan de vorm aan van een opeenstapeling van 
lagen of  strata van laag naar hoog, in de vorm van een ladder met sporten, op regelmatige afstand van elkaar. In termen van 
sociale mobiliteit is het daarbij vrij gemakkelijk om van de ene sport naar de andere te klimmen. Meestal wordt dit model 
weergegeven door een driehoek met een brede basis en een smalle top. Die driehoek kan per samenlevingsverband verschillen, 
waarbij met name de afstand tussen top en basis van belang is, evenals de bezetting per sociale laag. 

Zijn sociale klassen nog belangrijk? 
Volgens sommigen is de impact van sociale klasse gedaald of  zelfs volledig verdwenen. Volgens anderen is de impact van sociale 
klasse nog springlevend in allerlei domeinen van het leven, of  zelfs aan het toenemen. Dat de klassenstructuur gewijzigd is sinds 
Marx, Weber en de structuurfunctionalisten betwijfelt niemand. Dat besef  heeft geleid tot nieuwe stratificatiemodellen die steeds 
op één of  een combinatie van de drie tradities teruggaan. Een belangrijke vraag die steeds terugkomt is of  de hele samenleving 
door de toename in levensstandaard niet één grote middenklasse geworden is? Een andere vraag is of  er een (nieuwe?) 
onderklasse ontstaat?  

Een onbewust ontwikkeld apparaat waar samenlevingen ervoor zorgen dat de belangrijkste functies gewetensvol worden ingevuld door de meest 
gekwalificeerde personen
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Begrippenlijst 

Deel 1 

Hoofdstuk 1 
Sociale verbeelding: het vermogen om afstand te nemen van de actuele toestand en een alternatief  standpunt in te nemen, aan 
de hand van geschiedenis, biografie en sociale structuur. 

Contingent: iets had anders kunnen zijn dan het nu is.  

Arbitrair: het is niet omdat een bepaald gebruik of  een bepaalde handeling ook anders had kunnen zijn, dat er geen goede 
redenen bestaan dat ze in de samenleving die vorm aannemen en geen andere 

Gezond verstand: gaat om kennis die op onze dagelijkse ervaringen is gebaseerd en aan de hand waarvan we zin geven aan de 
situaties waarmee we worden geconfronteerd, is overwegend praktisch van aard, meer bekommerd om onmiddellijke 
antwoorden op concrete problemen dan om het achterhalen van het waarom van die problemen of  om het ontwikkelen van 
algemene regels die op diverse toestanden van toepassing zijn. 

Arbeidsethos: arbeid is het hoogste goed 

Centrale stelling: verschillen in zelfmoordcijfers tussen groepen, landen, enzovoort zin te wijten aan verschillen in integratie en 
regulatie. 

Integratie: gaat over de mate waarin een individu de waarden en normen van de groep of  collectiviteit deelt 

Regulatie: gaat over de mate van extreme druk/dwang/sturing van individuen door de groep of  collectiviteit 

Egoïstische zelfmoord: het individu streeft alleen het eigenbelang na. Er is geen gevoel van verbondenheid. Er ontstaan 
gevoelens van zinloosheid en depressies (lage integratie) 

Anomische zelfmoord: de normen vallen weg waardoor de keuzevrijheid van het individu niet (langer) wordt begrensd. Dit 
zorgt voor een gevoel niet meer geworteld te zijn en stuurloosheid (lage regulatie) 

Altruïstische zelfmoord: het individu ziet zelfmoord als een plicht en gelooft in een mooie tijd/beloning na dit leven (hoge 
integratie) 

Fatalistische zelfmoord: de normen zijn dominant waardoor het individu geen keuzevrijheid heeft en zich moet schikken naar 
de groepsnormen (hoge regulatie) 

Latente deprivatie model: het psychische welbevinden verslechtert bij het wegvallen van betaalde arbeid, die naast manifeste 
functies (het verwerven van een inkomen en van andere materiële voordelen) een aantal latente functies vervult, welke niet altijd 
bewust nagestreefd worden, maar ze daarom niet minder belangrijk zijn voor het welzijn van het individu, komen vooral 
bovendrijven wanneer arbeid wegvalt en die latente functies niet langer worden vervuld. 

Structureel perspectief  van de kwaliteit van arbeid: argumenteert dat een welvarende samenleving als de onze principieel 
aandacht moet hebben voor het welzijn bij de arbeid. Arbeid wordt niet gezien als een last omwille van de vooruitgang en de 
welvaart, maar zou vanuit die vooruitgang en welvaart ook een lust voor eenieder moeten zijn. 

Instrumentele perspectief  van de kwaliteit van arbeid: vertrekt van de kosten die gepaard gaan met een slechte kwaliteit van 
de arbeid. Een slechte kwaliteit van de arbeid leidt tot een verhoogde kans op ziekte en vandaar tot ziekteverzuim, verloop en 
het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt 

Sociologie: de wetenschap die maatschappelijke patronen en structuren bestudeert in hun ontstaan, voortbestaan en 
veranderen, en tevens het sociaal handelen van mensen in de interactie met deze patronen en structuren. 

Macroniveau: op organisatie-/samenlevingsniveau dus organisaties en de hele samenleving 

Mesoniveau: op groeps-/organisatieniveau zoals secundaire groepen/formele organisaties 

Microniveau: op individueel niveau zoals peer- en primaire groepen 

Positionele dimensie: wordt meteen zichtbaar via interactie- en communicatiepatronen. 

Symbolische structuren: gaan over al dan niet geïnstitutionaliseerde opvattingen; waarden en normen, doelstellingen en 
verwachtingen. 
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Gedrag: heeft te maken met directe communicatie, gedrag, interactie en communicatie. 

Sociaal handelen: wanneer handelen rechtstreeks of  onrechtstreeks wordt beïnvloedt door het handelen van anderen. 

Maatschappelijke structuur: een georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, kenmerken of  variabelen. De 
samenhang vertoont regelmatigheden of  sociale wetmatigheden. 

Sociale organisatie: verloopt aan de hand van sociale wetmatigheden en regels, die dwingend of  niet dwingend, formeel of  
informeel, van toepassing zijn binnen de publieke of  private setting kunnen zijn. 

Generaliserende verklaringen: verklaringen die op basis van een beperkt aantal stellingen een veelheid van situaties kunnen 
verklaren die in de feiten zeer verschillend zijn. 

Causaal verband: verband tussen oorzaak en gevolg(en), eventueel via een aantal intermediaire en/of  moderende variabelen. 

Probabiliteitsverband: een verband tussen variabelen in termen van waarschijnlijkheid, dus zonder zekerheid over de 
causaliteit. 

Schema: gedrag van individuen wordt voor een stukje rechtstreeks door de omgeving bepaalt, maar eigenlijk vooral via sociale 
interacties (indirect op gedrag). 

Hoofdstuk 2 
Perverse effecten: gaat over effecten die tegengesteld zijn aan de oorspronkelijke bedoelingen  

Onder tewerkstelling en over kwalificatie: men stelt dat een gelijkere toegang tot het hoger onderwijs bevorderlijk zou zijn 
voor de (opwaartse) sociale mobiliteit. Jobs voor hoger opgeleiden zijn maar beperkt beschikbaar en wanneer iedereen streeft 
naar een zo hoog mogelijk opleidingsniveau, vallen heel wat kandidaten uit de boot. Daardoor blijft de ongelijkheid intact en 
ontstaan ontevredenheid en teleurstelling. 

Waarde van goederen: ligt in de waarde zie ze hebben als teken 

Symbolische waarde: ontstaat in de concrete relatie tussen twee personen 

Consumptiegoederen: ontlenen hun betekenis aan hun plaats in een tekensysteem 

Mangelwezen: de mens is ondanks zijn unieke persoonlijke eigenschappen altijd vertegenwoordigers van de samenleving 

Menselijke conditie: bestaat erin dat mensen in de wereld geworpen zijn, ze hebben niet voor hun bestaan gekozen, maar ook 
dat ze die wereld kunnen en zelfs moeten veranderen 

In-zich-zijn: het zijn van de stoffelijke dingen, dat compact, onbepaald zinloos en absurd is 

Voor-zich-zijn: het bewustzijn dat gekenmerkt wordt door intentionaliteit 

Aliënatie/vervreemding: betekent dat het tot de essentie van het menselijk bestaan behoort dat zijn scheppingen een eigen 
leven gaan leiden en zich zelfs tegen hem keren 

Vervreemding van de arbeid(er): men verliest zo wat de mens echt tot mens maakt: het vermogen om via arbeid de wereld te 
ontwikkelen en haar aan de eigen behoeften toe te passen 

Hikikomore: een jongere sluit zich maandenlang, soms jarenlang in zijn kamer op en resoluut weigert mee te doen met wat zich 
daarbuiten afspeelt, een urgent probleem in Japan 

Actor-factor dilemma: de samenleving is een statisch (~factoren of  maatschappelijke structuren) gebeuren en paradoxaal 
genoeg tegelijkertijd voortdurend aan verandering (~ actoren) toe is 

Factorperspectief: organisatiestructuren maken mensen ziek, het zijn steeds weer dezelfde groepen die in armoede verzeild 
geraken 

Actorperspectief: ruimt plaats voor de actoren door ze een rol van betekenis te geven bij het creëren van die structuren. 
Daarbij kan nooit voldoende beklemtonen dat het bij actoren niet alleen, en misschien niet zozeer, over mensen gaat 

Nature: het genetische materiaal dat van ouders op kind wordt doorgegeven, die erfelijke eigenschappen hebben zowel met 
lichamelijke kenmerken te maken als met intelligentie en karakter 

Nurture: de maatschappelijk omgeving waarin een persoon opgroeit en voor de invloed die deze omgeving heeft op de 
ontwikkeling van iemands capaciteiten en persoonlijkheid 

 92



Socialisatieproces: de opvoeding die iemand ontvangt via de instituties 

Institutionele en situationele drempels: kunnen zich voordoen aan de kant van de dienst of  van de potentiële gebruiker en 
kunnen slaan op de verbinding tussen beide 

Dispositionele drempels: drempels gebaseerd op attitudes en percepties ten aanzien van bepaalde zaken. Ze kunnen ertoe 
leiden dat men de behoefte heeft aan een of  andere voorziening niet ervaart of  dat men niet wilt vragen en opnemen, ook al 
hebben ze er recht op 

Eindige vrijheid: beperkingen zorgen voor vrijheid 

Solidariteit: verwijst naar wat een groep, organisatie, samenleving samenhoudt, solide maakt, een identiteit geeft 

Structurele solidariteit: betreft mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld en waardoor het leven mogelijk of  
gemakkelijker wordt 

Veralgemeende afhankelijkheid: verwijst naar de veelheid van netwerken waar iedereen deel uitmaakt en zonder de welke men 
niet zou overleven 

Paradox van de individualisering: wat in de moderne samenleving opvalt, is dat maatschappelijke welvaart samengaat met 
individuele hulpeloosheid 

Horizontale inkomensherverdeling: transfers worden georganiseerd van wie het beter heeft naar wie het moeilijk(er) heeft 

Traditionele samenleving: wordt gekenmerkt door een geringe arbeidsdeling met een relatief  eenvoudige sociale structuur 

Moderne samenleving: het proces van arbeidsdeling is ver voortgeschreden 

Mechanistische solidariteit: veronderstelt een lage graad van arbeidsdeling, een homogene cultuur, repressieve normen, 
gemeenschapsbezit, totemische religie en altruïstische zelfdoding 

Organische solidariteit: veronderstelt een complexe arbeidsdeling, een verhoogd individualisme, restitutieve normen, 
privébezit en contractuele verhoudingen, persoonlijke vormen van godsdienstbeleving en anomische dan wel egoïstische vormen 
van zelfdoding 

Organisme: kan enkel voortbestaan en evolueren als zijn onderdelen op elkaar zijn afgestemd en samenwerken 

Geseculariseerde maatschappij: staat en godsdienst worden gescheiden en meteen vervangen door nieuwe en uiteenlopende 
betekenisgevers 

Collectief  bewustzijn: het besef  dat mensen samen met anderen een gemeenschap vormen en daarom moreel verplicht zijn in 
de eisen van de gemeenschap te honoreren. Het is de som van de gedeelde overtuigingen, een geheeld dat al bestond voordat 
mensen er waren en dat zal voortbestaan wanneer ze terug zijn verdwenen. Ontleent het individu zijn sociale identiteit. 

Veranderende afhankelijkheid: in de moderne samenleving zijn mensen steeds meer steeds minder afhankelijk 

Zuilengemeenschap: ze waren katholiek, socialist of  liberaal en dat voor het leven. Op basis van de groep waartoe ze 
behoorden, kon met grote zekerheid gedrag worden voorspeld. 

Donkere zijde van solidariteit: solidariteit en cohesie maken groepen sterker en bieden geborgenheid voor de leden van die 
groep, maar sluiten die leden ook dikwijls op, soms zelfs fysiek. 

Nationalisme: leidt tot een zo grote identificatie met de eigen volksgemeenschap dar de leden ervan blind worden voor wat er 
zich daarbuiten afspeelt. Men stereotypeert de kenmerken van de eigen gemeenschap tot eigenschappen en die van de andere 
gemeenschappen tot gebreken. 

Functionalisten/ordesociologen: alles wat bestaat in de samenleving, levert een bijdrage tot haar bestaan en voortbestaan. De 
samenleving wordt voorgesteld als een systeem dat naar evenwicht streeft en elke afwijking van de norm zijn negatief  omdat ze 
het voortbestaan van het geheel bedreigen. 

Conflictsociologie: beklemtoont dat conflicten inherent zijn aan samenlevingen. 

Klassenconflict: de dynamiek van de samenleving valt samen met de strijd tussen twee klassen met onverzoenlijke belangen: 
burgerij en proletariaat. De eerste partij betaalt de andere minder dan de waarde die ze via hun arbeid produceren en waarop ze 
dus recht hebben, en de meerwaarde steken ze in eigen zak. 

Belgisch bestel: worden de levensbeschouwelijke, de sociaaleconomische, de taalpolitieke en de communautaire tegenstelling 
eveneens binnen een institutionele context geregeld 
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Koningskwestie: betrof  de vraag op Leopold III als koning kon terugkeren uit zijn ballingschap na zijn lauwe houding tijdens 
de nazibezetting 

Schoolstrijd: ging over de financiering van het katholiek onderwijs en het rijksonderwijs 

Eenheidswet: de wet voor economische expansie sociale vooruitgang en financieel herstel, opgesteld onder de regering Eykens, 
was het grootste naoorlogse sociaaleconomische conflict  

Taalstrijd: ging in het begin over het gebruik van Nederlands in de openbare ruimte, zoals de rechtbank, de 
overheidsadministratie en het onderwijs. Er was onder andere de discussie over de taalgrens. 

Wafelijzerpolitiek: maatschappelijke elites wisten, met inzet van overheidsgeld, elkaars eisen af  te kopen en een compromis te 
vinden, wat resulteerde in pacten, de pijlers van de compromisdemocratie 

Belgische mirakel: term voor de snelle wederopbouw van de economie binnen het compromisdemocratisch 
onderhandelingskader  

Belangenconflict: is er wanneer in een situatie van relatieve schaarste twee actoren dezelfde sociale goederen opeisen 

Waardeconflict: is er wanneer de ene actor gedreven wordt door de vurige overtuiging van het eigen morele gelijk en aan de 
andere actor de eigen opvattingen, waarden en normen wil opleggen 

Manifest conflict: is een open conflict zichtbaar voor de actoren en toeschouwers.. Die conflicten kunnen van velerlei aard zijn: 
subtiel, indirect en beheerst, dan wel direct, gewelddadig, agressief  en onbeheerst 

Latent conflict: is feitelijk wel aanwezig, maar wordt niet waargenomen door de betrokkenen en zeker niet door 
buitenstaanders. Het wordt manifest wanneer het aan de oppervlakte wordt gebracht. 

Conflicthantering:  gaat over de vraag hoe men met conflicten om moet  gaan. Individuen gebruiken diverse middelen om 
conflicten te winnen. De middelen zijn positioneel gebonden. 

Machtsbalans: stabiliteit op het moment dat een van de actoren een (extra) voordeel kan behalen 

Conflictparadox: ziet de functionaliteit van een conflict in, maar stelt vast dat binnen samenlevingsverbanden conflicten vaak 
worden vermeden. Het vermoeden bestaat dat diegenen daarvoor zorgen die belang hebben bij de bestaande machts- en 
bezitsverhoudingen. Nadien vaart die samenleving wel bij omdat zo nieuwe bronnen van sociale energie kunnen worden 
aangeboord.  

Gelijkheid als juridische gelijkheid: het probleem is opgelost wanneer iedereen dezelfde rechten heeft 

Gelijkheid als uitkomst: de overheid moet er alles aan doen om die uitkomst te realiseren 

Gelijkheid als gelijke kansen: complexer en meer eigen aan de moderne samenleving. Het eerste inzicht is dat de mensen 
gelijke rechten hebben bij hun geboorte, maar dat daarmee geen gelijke middelen gepaard gaan. Het hangt niet alleen af  van wie 
de ouders bij de geboorte konden uitnodigen, het heeft ook te maken met toegewezen kenmerken, dat zijn etiketten waarmee 
mensen vanaf  hun geboorte door het leven moeten 

Optimistische stelling: ging ervan uit dat er in de verdere economische ontwikkelingen krachten sluimerden die de ergste 
vormen van ongelijkheid zouden doen afnemen tot op een aanvaardbaar niveau  

Andere stelling: aanvaardt dan wel dat de economische en technologische ontwikkelingen zullen zorgen voor meer sociale 
mobiliteit en voor het vervagen van de scheidingslijnen tussen oude klassen, maar in plaats daarvan zullen nieuwe ongelijkheden 
ontstaan 

Hoofdstuk 3 
Samenleving: is geen veld van onpersoonlijke krachten en evenmin een verzameling losse individuen. Mensen zijn met elkaar 
verbonden op manieren die zich ten dele aan de greep van elke van hun afzonderlijk onttrekken: ze vormen met elkaar een 
sociale werkelijkheid die geen van hen ooit heeft ontworpen. 

Sociale feiten: eigenlijke hoofdspelers in een samenleving. Concreet zijn dat onder meer de sociale relaties tussen de mensen, 
maar ook strijd en competitie evenals instituties. Menselijk handelen ligt aan de basis van hiervan, maar die hebben tegelijkertijd 
een vrij grote mate van zelfstandigheid en mensen houden het best rekening let hun sturende karakter. 
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Arbeidsethos: een vrij recent product van de calvinistische reformatie, een culturele ontwikkeling die vanuit Bijbelinterpretatie 
aanzette tot wereldse arbeid, teneinde het hiernamaals te verzekeren. Vandaag is deze ontkoppeld van godsdienst, maar de 
waarde op zich staat nog centraal in de samenleving. 

Civilisatieproces: hoe goede manieren geleidelijk aan hun weg vonden naar alle lagen van de bevolking 

Fremdzwang naar Selbstzwang: waar vroeger ons gedrag werd gereguleerd door externe dwang is het maatschappelijke 
verkeer nu veel afhankelijker geworden van de discipline van het individu. Iedereen heeft de regels voor goed gedrag 
geïnternaliseerd en zorgt zelf  voor hun naleving. 

Hoofdstuk 4 
Paradigma/theoretisch raamwerk: is een model voor een wetenschapsbeoefening en bestaat uit een specifieke combinatie 
van uitgangspunten van waaruit naar de (sociale) werkelijkheid wordt gekeken: uitgekristalliseerde theorieopvattingen en 
voorschriften van methodologische en onderzoekstechnische aard. Het bepaalt wat wordt bestudeerd, volgens welke regels de 
antwoorden moeten geïnterpreteerd. 

Actorbenadering: gaat uit van de individuele, reflexief  handelende actoren, bracht de relatieve autonomie van het individu, zijn 
keuzes en beslissingen, voor het voetlicht 

Actor: kan worden gezien als een rationeel wezen, dat kosten en baten afweegt alvorens te handelen, als een strategisch 
handelend wezen dat zich bewust is van de beperkte rationaliteit, of  als een onzeker wezen dat op zoek is naar zichzelf  en in die 
zoektocht heen en weer wordt geslingerd tussen een veelvoud aan motiveringen. 

Structuurbenadering: neemt maatschappelijke gehelen als de meest relevante analysekaders. Hier wordt het sociale gezien als 
een zelfstandige entiteit, de van buitenaf  en op een onontkoombare wijze vormgeeft aan het individuele handelen, motieven en 
verwachtingen. Het sociale is iets objectiefs en dwingend en bestaat uit sociale feiten. 

Homo lupus: individuen zijn wolven en er is sociale orde nodig om samenleven mogelijk te maken 

Consensusbenadering: het sociaal gebeuren is vooral gericht op evenwicht, stabiliteit en consensus. Conflict en tegenstelling 
zijn onnodig en te vermijden. 

Conflictperspectief: de samenleving is een arena waar individuen en groepen voortdurend strijd leveren om schaarse goederen. 
Conflict is onvermijdelijk en zelfs nodig. 

Interdisciplinair werken: mensen zoeken naar hoe ze elkaar kunnen vinden 

Deel 2 

Hoofdstuk 5 
Sociaal handelen: handelen dat rechtstreeks of  onrechtstreeks wordt beïnvloed door het handelen van anderen, gaat over 
gedrag waarbij men rekening houdt met anderen en hun gedrag daarop afstemmen, handelen dat zinvol betrokken is op dat van 
anderen, kan gericht zijn op het voorbije, tegenwoordige of  toekomstige handelen, vindt plaats tussen actoren 

Artefacten: versteende sociale betekenissen 

Conventional wisdom: mensen zijn te gelegener tijd veroordeeld om doelstellingen over te nemen die besloten liggen in en 
opgedrongen worden door een alomtegenwoordige technologische omgeving door het gevaar dat de verhouding tussen 
gebruiker en artefact ondersteboven kan keren.  

Affectief/emotioneel sociaal handelen: handelen dat niet doelgericht is en evenmin refereert aan een waarde, het is enkel de 
uitdrukking van een toestand die als instinctief, zintuigelijk, emotioneel of  passioneel wordt beschreven.  

Traditioneel sociaal handelen: betreft quasi-automatisch handelen, het onbewuste volgen van diep ingewortelde gewoonten, 
staat heel dichtbij en gaat vaak over de grens van wat zinvol handelen is. 

Waarde rationeel sociaal handelen: is geïnspireerd door de overtuiging dat handelen een intrinsieke betekenis heeft, men 
handelt omwille van het handelen zelf, onafhankelijk van het resultaat. 

Doel rationeel sociaal handelen: is gericht op het systematisch verwezenlijken van weloverwogen doelstellingen. De 
doelstellingen worden niet enkel tegenover elkaar afgewogen, maar tegelijkertijd worden de middelen alsook eventuele 
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neveneffecten in functie van de gekozen doelstelling tegen het licht gehouden. Het verwachte gedrag van anderen wordt daarbij 
als voorwaarde of  middel gehanteerd om die doelstelling te bereiken. 

Interactie: heeft betrekking op waarneembare handelingen. Essentiële karakteristieken zijn onder meer wisselwerking, 
anticipatie en gemeenschappelijke interpretatie of  zingeving 

Sociogram: de grafische voorstelling van de sociale banden die iemand heeft, de keuzes en voorkeuren die er binnen een groep 
bestaan, worden geanalyseerd, kunnen worden getekend op basis van verschillende criteria: sociale relaties, communicatielijnen, 
kanalen van invloed 

Beleefde inattentie: het onderscheid tussen front stage en back stage, het afbakenen van persoonlijke ruimte, ongerichte 
interacties en het tussen haakjes plaatsen. Het niet opdringerig doen wanneer mensen elkaar ongewild ontmoeten. 

Ongerichte interactie: vind plaats wanneer mensen ergens samen zijn, wanneer ze zich bewust zijn van elkaars aanwezigheid, 
maar niet tot directe interactie overgaan. Wel maken ze op non-verbale manieren hun wensen duidelijk en communiceren ze zo 
met de andere aanwezigen 

Gerichte interactie: is er wanneer interactiepartners zich uitdrukkelijk tot elkaar richten 

Communicatie: omvat het overdragen van gedachten, gevoelens, wensen en strevingen, zodat anderen worden geïnformeerd 
over wat een persoon denkt, voelt of  wenst 

Pseudocommunicatie: deelnemers kunnen aan de gehanteerde symbolen of  codes een verschillende betekenis hechten, groter 
risico hierop bij non-verbale communicatie 

Laag-context communiceren: betekent dat alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen is opgenomen in 
het bericht zelf  

Hoog-context communiceren: de meeste informatie van een bericht ligt vervat in de context 

Hoog-context culturen: de woorden die uitgesproken worden, zijn ondergeschikt aan de boodschappen die niet uitgesproken 
worden maar wel worden gestuurd 

Gemeenplaatsen: zorgen ervoor dat mensen niet over iedere zin of  daad moeten nadenken, ze maken het mogelijk om met 
anderen om te gaan zonder voortdurend reflexief  de houdingen van de anderen te internaliseren en zowel mentaal als 
emotioneel de verdere gang van zaken in de interacties te anticiperen 

Clichés: hierdoor kan men met anderen omgaan zonder zich ermee te identificeren, ze zijn voor het maatschappelijke leven 
onmisbaar, ze vormen een wezenlijke bijdrage tot de routinestructuren van het dagelijkse sociale leven 

Non-verbale communicatie: betreft de uitwisseling van informatie en betekenis door gezichtsuitdrukkingen, gebaren en 
lichaamshouding 

Sociale feiten: regelmatigheden en patronen in relaties 

Autonome sociale entiteiten: ontstaan wanneer interacties en communicatie volgens vaste patronen verlopen, hebben een 
eigen structuur en dynamiek, gaat het sociale handelen daadwerkelijk sturen 

Sociale posities: verwijzen naar de plaatsen die actoren binnen samenlevingsverbanden innemen 

Sociale relaties: de verbindingen tussen sociale posities, de kans dat de actoren op een bepaalde wijze zinvol ten opzichte van 
elkaar zullen handelen, gaat om een zekere mate van waarschijnlijkheid dat interactie en communicatie op een voorspelbare 
manier zullen verlopen, de aard kan zeer uiteenlopend zijn, het gaat om stabiele betrekkingen  

Positie set: het geheel van posities die een actor inneemt 

Primaire relaties: relaties die met de anderen worden aangegaan als totale persoon, spelen zich af  in een welbepaalde sociale 
sfeer, die van de primaire groepen en zijn sterk gevoelensgeladen  

Secundaire relaties: actoren ontmoeten elkaar als vreemden, wat gewoonlijk gebeurt in de publieke ruimte, het zijn relaties die 
betrekking hebben op een duidelijk aanwijsbaar, afzonderbaar sociaal kenmerk, ze veronderstellen doel rationeel handelen en zij 
typisch voor de moderne, meer grootschalige maatschappijen, ze ontwikkelen zich niet alleen naast de primaire relaties, maar 
vervingen ze dikwijls ook 

Korte relaties: zijn direct, berusten op een spontane wederzijdse subjectieve voorkeur 

Lange relaties: zijn alleen langs een omweg te definiëren, ze ontstaan in een context van rolpatronen en groepsverbanden die 
concreet gestalte krijgen in allerlei institutioneel bepaalde ontmoetingen 
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Homo sociologicus: een mens die bestaat uit het stel sociale rollen die hij speelt 

Sociale positie: een vaste plaats op de interactiekaart van een samenlevingsverband, een vaste plaats in een sociale ruimte, een 
maatschappelijk adres 

Toewijzing: de positiebekleding gebeurt op basis van oneigenlijke criteria, die vreemd zijn aan de inhoud van de positie, als 
individu is er geen greep op de voorwaarden die de toegang tot zo’n positie bepalen 

Peterprincipe: voorbeeld van over-kwalificatie; in een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie, men 
zet dus (minstens) 1 stap te ver, voorbij zijn competenties  

Verwerving: de positiebekleding gebeurt door de eigen inspanning, men komt in een bepaalde positie terecht op basis van de 
formele en informele maatschappelijke kwalificaties die nodig zijn om die positie waar te maken 

Positie: belangrijk omdat het helpt om sociaal handelen te begrijpen 

Structuurfunctionalisme: neigt ertoe om in stratificatieonderzoek de posities te herleiden tot de maatschappelijke waardering 
die ermee verbonden wordt 

Weberiaanse traditie: er is een duidelijk onderscheid tussen sociale positie en sociale status, elke sociale positie krijgt een zekere 
waardering mee, de sociale status, maar positie en status vallen niet volledig samen 

Sociale status: de waardering die gekoppeld is aan een positie, worden in specifieke actoren belichaamd, maar bestaan ook 
buiten die actoren, blijft in het dagelijkse leven dikwijls aan de persoon kleven en komt in de plaats van individuele kenmerken 

Sociaal aanzien: de waardering gekoppeld aan de positiebekleder, de individuele manier waarop actoren een positie waarnemen 

Sociale stratificatie: de rangrode van posities in sociale eenheden met een hogere sociale status naar posities met een lagere 
sociale status 

Ouder worden: gaat gepaard met toenemende sociale status 

Beroepsstatus: bepaal in hoge mate het aanzien dat iemand bezit, bepaalt in samenlevingen in hoge mate iemands sociaal 
aanzien 

Statuscongruentie: de status van de andere sociale posities komen overeen met die verbonden aan de professionele positie, wat 
het aanzien van de betrokkene versterkt, toestand waarbij alle of  de meeste componenten van een globale sociale status in 
evenwicht zijn 

Statusincongruentie: de status van de andere sociale posities wijken af  met die verbonden aan de professionele positie, treedt 
op wanneer de verhouding tussen de diverse componenten van de globale status als onevenwichtig wordt gezien, omdat de 
sociale status die krachtens een bepaalde sociale positie wordt verkregen, te ver afstaat van de statussen ontleend aan andere 
sociale posities 

Status(in)congruentiethese: stelt dat mensen bij het aangaan van min of  meer duurzame sociale relaties rekening houden met 
de weerslag daarvan op hun maatschappelijke status. Ze zullen zich bij voorkeur richten op sociale posities met een status die 
maatschappelijk wordt gedefinieerd als verzoenbaar met hun globale sociale status en ze zullen andersoortige posities vermijden 

Sociale rol: men verwacht dat de anderen zich op een bepaalde manier gedragen naargelang de positie die ze bekleden, dat soort 
verwachtingen hebben de andere deelnemers aan het sociale leven ook ten aanzien van anderen, door de sociale positie die men 
bekleedt, gedragsverwachtingen, is geen kenmerk van de positiebekleder, maar wel van de sociale positie zelf  

Rollenstel: bij elke sociale positie hoort een aantal sociale rollen, die rollen hebben een verschillende draagwijdte, wat blijkt uit 
de soort sancties die worden gehanteerd bij het niet-naleven ervan 

Muss-Erwartungen: vormen de harde kern van elke rol, ze zijn zeer uitdrukkelijk geformuleerd, meestal in wetten, ze zijn 
afdwingbaar en de ermee verbonden sancties zijn uitsluitend negatief  van aard, zoals gevangenisstraffen of  boetes 

Soll-Erwartungen: er wordt vooral gelet op het niet-naleven en men treft hoofdzakelijk straffen aan, het verschil is dat 
afdwingen vaker in het sociale verkeer gebeurt, zoals bijvoorbeeld sociale uitsluiting, positieve sancties, zoals sympathie, komen 
slechts in secundaire orde voor 

Kann-Erwartungen: hebben te maken met handelingen die strikt genomen niet verplicht zijn, maar waarvan het stellen wel een 
positieve waardering heeft 

Rollenconflict: bij elke positie horen diverse rollen en die vallen niet altijd met elkaar te verzoenen, het is daarom niet uit te 
sluiten, het is essentieel geen psychologisch fenomeen, hoewel aanhoudende of  onoplosbare tot psychologische spanningen 
kunnen leiden, het gaat om een structureel gegeven: ze berusten op tegenstrijdige verwachtingen die ingebakken zijn in de 
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maatschappelijke ordening, die met elkaar worden geconfronteerd in specifieke sociale situaties en die op een of  andere wijze 
afdwingbaar zijn via sociale sancties, brengen keuzes met zich mee 

Intern rollenconflict: gaat om een conflict tussen verschillende rollen die bij eenzelfde positie horen, er bestaan divergente 
verwachtingen 

Extern rollenconflict: een conflict doet zich voor tussen rollen die bij verschillende posities horen 

Verwachtingen van de belangrijkste spelers: de deelnemers aan het rollenstel kunnen elkaar in evenwicht houden of  ze 
kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld zodat er een compromis wordt bereikt, maar ook dat aan de rollenspeler geen of  weinig 
vrijheid wordt gegeven, zorgt voor stabiliteit in zijn rollenstel 

Uiteenlopende en tegengestelde verwachtingen die bestaan aan alle deelnemers van het rollenspel verduidelijken: op 
die manier kan de positiebekleder zich op verschillende manieren bevrijden van een situatie van 1 tegen allen, hij kan ook steun 
zoeken bij mensen die zich in eenzelfde positie bevinden, door het oprichten van verenigingen of  door het afdwingen van 
statuten. Die formuleren uitdrukkelijk wat wordt verwacht en in geval van betwisting kan de zaak aan een scheidsrechter worden 
voorgelegd 

Rolbetrokken gedrag afschermen: de deelnemers aan het rollenspel zijn niet of  minder gemakkelijk in staat om na te gaan of  
het feitelijke gedrag van de positiebekleder wel aan hun verwachtingen beantwoordt, zo staat de positiebekleder minder bloot 
aan sociale druk, het gaat hier om structurele arrangementen 

Privacy: iets waarover in onze samenleving iedereen geacht wordt te beschikken, het is geen kwestie van persoonlijke voorkeur, 
maar een soort sociaal reservaat waar de leden van de samenleving krachten kunnen opdoen om hun publieke rol te kunnen 
spelen 

Rollenstel inperken: kan bij te uiteenlopende verwachtingen, waardoor vanzelf  een grotere consensus tot stand komt, daarover 
beslist de rollenspeler niet zelf, het is een zaak van alle of  minstens de belangrijke deelnemers aan het rollenstel, het radicaalst 
kan een rollenspeler een tegenspeler uit het rollenspel stoten of  zelf  het rollenstel verlaten 

Rolattributen: zijn uiterlijke tekenen ter herkenning van een positiebekleder, of  voorwerpen die nodig zijn om een rol te 
kunnen vervullen, hebben bijgevolg een communicatieve en utilitaire functie, worden ook aangetroffen in meer alledaagse 
uitrustingen, die in niet-geringe mate tot de doorzichtigheid van het sociale leven bijdragen, fungeren dus als een non-verbaal 
communicatiemiddel, de samenleving heeft behoefte aan die uiterlijke kenmerken, precies om mensen snel (en juist) te kunnen 
plaatsen en om zelf  ook geplaatst te kunnen worden, ze zijn niet voor iedereen even duidelijk 

Statussymbolen: worden deze wanneer rolattributen niet worden gebruikt als utilitaire herkenningstekens voor een 
positiebekleder, ze dienen als verwijzingen naar een schaars sociaal goed dat aan de sociale positie is gekoppeld (rijkdom, macht, 
prestige), het belang eraan kan leiden tot vormen van sociale fraude, beïnvloeden het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde 
van de dragers ervan, ze zijn ook middelen voor sociale controle, ze dragen ertoe bij dat de sociale afstand tussen hogeren en 
lageren in stand wordt gehouden 

Sociale fraude: mensen suggereren met behulp van uiterlijkheden en materiële bezittingen een status waarop zij (nog) geen 
aanspraak kunnen maken 

Hoofdstuk 6 
Netwerksamenleving: een samenleving waarin uiteraard het creëren van en deelnemen aan netwerken centraal staan 

Nieuwe organisatiestructuren: ontstaan uit de analyse van de netwerksamenleving, maken gebruik van over de wereld 
verspreide nieuwe, op informatie- en communicatietechnologie gebaseerde communicatiemedia 

Groepen: zijn relatief  gesloten systemen en tegelijk de best zichtbare sociale netwerken, ze worden herkend omdat ze een 
specifieke identiteit en een samenhorigheidsgevoel bezitten, gebaseerd op een stel gemeenschappelijke waarden, normen en 
doelstellingen, daarmee onderscheiden ze zich van de sociale netwerken die enkel op de sociale relaties betrekking hebben 

Netwerk: refereert aan een geraamte, een groep voegt daar body aan toe 

Referentiegroepen: sociaal handelen wordt bepaald door deze groepen, het zijn groepen waarvan ze geen lid zijn, maar 
waarnaar ze zich in hun handelen richten 

Sociale netwerken: ontstaan vandaag vooral via verbindingen die worden gelegd langs sociale media, leiden tot velerlei soorten 
afspraken tussen mensen; van het spontaan organiseren van allerhande festiviteiten of  vechtpartijen tot betogingen en 
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bezettingen en het omverwerpen van dictatoriale regimes, ze zijn alomtegenwoordig in het leven, nemen diverse vormen aan en 
bestaan al veel langer dan de e-netwerken van vandaag 

Sociaal netwerk in gewone termen: het netwerk bestaat van een individu uit zijn familie en vrienden, diegenen op wie hij kan 
rekenen bij tegenslag, zijn collega’s op het werk en met wie hij zijn vrije tijd doorbrengt, uit wie hij soms materieel voordeel kan 
halen 

Sociaal netwerk in formele termen: is een geheel van posities en relaties met een bepaalde mate van (onbewuste) organisatie 

Sociale goederen: zijn zeer verscheiden van aard, het kan gaan over materiële en immateriële goederen, het ene type kan met 
een ander type worden uitgewissel 

Vertrouwen: vormt de context waarin de ruil van sociale goederen kan plaatsvinden, vergemakkelijkt het aangaan en 
onderhouden van de relaties 

Netwerken: bieden het raamwerk waarin vertrouwen en gedeelde waarden en normen kunnen gedijen 

Persoonlijk netwerk: er staat 1 actor centraal en rondom hem bevinden zich de personen met wie die actor in interactie treedt, 
of  dat zou kunnen, de verzameling actoren met wie het ego rechtstreeks interacteert, wordt de eerste zone genoemd, de tweede 
zone omvat alle mensen die het ego via de actoren uit de eerste zone bereikt of  kan bereiken, in de derde zone zijn alle actoren 
te vinden die het ego via via kan bereiken 

Kreuzung sozialer Kreise: iedereen heeft een eigen uniek persoonlijk netwerk, maar er is ook een overlap tussen de 
persoonlijke netwerken 

Maximale dichtheid van een netwerk: wordt bereikt wanneer alle individuen rechtstreeks contact met elkaar onderhouden 

Diversiteit van een netwerk: steunt op de diversiteit van de leden 

Centraliteit van een netwerk: verwijst naar de mate waarin de onderlinge relaties in een netwerk zijn gestructureerd rond 1 of  
meer centrale actoren. 

Gatekeepers/poortwachters: centrale actoren die zich bevinden op een knooppunt van stromen van sociale relaties, kunnen 
de toegang tot sociale goederen vergemakkelijken, bemoeilijken en zelfs verhinderen, die cumulatie van macht in de handen van 
een beperkt aantal actoren draagt in belangrijke mate bij tot het ontstaan en in  stand houden van ongelijkheden in de 
samenleving 

Interactionele kenmerken: sterkte, verwantschap en samenstelling, hebben geen betrekking op de structuur van het netwerk, 
maar op het verloop van de relaties tussen en de andere actoren in zijn/haar netwerk 

Kenmerken van sterkte: verwijzen naar de wijze waarop anderen aanwezig zijn in het leven van ego; de frequentie of  de duur 
van de aanwezigheid, de emotionele draagwijdte (betrokkenheid) van de aanwezigheid en het aantal domeinen waarop men in 
het leven van ego aanwezig is (multiplexiteit) 

Zwakke banden: banden van eerder instrumentele aard, onderhoudt men meestal met mensen buiten het eigen netwerk 

Sterke banden: hebben een hoog emotioneel gehalte, worden met vrienden en familie gelegd, heeft men meer aan als het gaat 
om expressieve handelingen 

Strenght of  weak ties: wanneer men het eigen netwerk instrumenteel wil gebruiken, zijn ze beter af  met zwakke banden, 
iemand die weinig zwakke banden bezit, zal verstoken blijven van informatie uit verder afgelegen delen van het sociale netwerk 

Bonding sociaal kapitaal: bestaat meestal uit sterke banden binnen een homogene groep mensen 

Bridging sociaal kapitaal: bestaat vooral uit de zwakke banden in een netwerk, waarmee een brug wordt geslagen naar andere 
groepen in de samenleving 

Getting by: bonding sociaal kapitaal is een belangrijk middel voor mensen in armoede om zich te redden 

Getting ahead: bridging sociaal kapitaal is een belangrijk middel om vooruit te komen 

Principe van homofilie: mensen uit minder gegoede milieus kennen vooral gelijkaardige mensen,  dat mechanisme verklaart 
mede waarom het voor mensen in armoede zo moeilijk is om uit de armoede te geraken en waarom ze, in uiterste nood, brieven 
schrijven naar symbolische figuren, dit mechanisme bestaat ook bij migranten 

Armoede: een geringe toegang tot hooggewaardeerde sociale goederen die opgeslagen zijn in andere dan het eigen, beperkte 
netwerk van mensen in dezelfde situatie, of  dat er enkel toegang is tot de laag gewaardeerde goederen die wel binnen het bereik 
liggen 
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Formele relaties: worden afgesproken op basis van contracten, gemeenschappelijke planning en andere convenanten, ze zijn 
beheersbaar en stabiel en wijzen op frequente samenwerking 

Informele relaties: relaties die verwijzen naar zeer flexibele en eenmalige interacties tussen organisaties, ze lopen niet altijd 
gelijk met de formele relaties 

Intensiteit: heeft betrekking op de hoeveelheid hulpbronnen die worden uitgewissel, multiplexiteit, verwijst naar de frequentie 
van de interactie tussen actoren 

Wederkerigheid/reciprociteit: heeft betrekking op de mate waarin de relatie gekenmerkt wordt door symmetrie 

Standaardisering: verwijst naar de mate waarin de organisatie in de tijd steeds met dezelfde organisatie een relatie opbouwt 

Cultuurpatroon: leden zullen de interactie en communicatie enkel voortzetten wanneer ze die contacten zinvol vinden, dat is 
het geval als er sprake is van gemeenschappelijke waarden, normen en doeleinden 

Maatschappelijke grondvormen: menigte/aggregaat, masse, netwerk, groep, institutie, organisatie, vereniging, belangengroep, 
partij, associatie en samenleving 

Sociale categorie: is geen volwaardige groep, er is geen interactie en communicatie tussen de leden en ook gemeenschappelijke 
waarden en normen ontbreken 

Aggregaten: verzamelingen van sociale eenheden met een bepaald gemeenschappelijk kenmerk 

Attributionele variabelen: zijn eigenschappen die worden toegekend aan individuen, die eigenschappen worden gemeten als 
scores, de leden van een populatie worden verzameld aan de hand van hun score op een of  meerdere van die variabelen en 
vormen zo een sociale categorie 

Quasi-groepen: vormen een rekruteringsgebied voor groepen en waarvan de leden bepaalde karakteristieke gedragspatronen 
gemeenschappelijk hebben, zonder groepen ze zijn, daartoe horen ook andere groepen in hun beginstadium, zoals 
verzamelingen van individuen die dezelfde doelstellingen nastreven of  eenzelfde beleid voorstaan  

Samenzijn: ontstaat wanneer mensen in elkaars nabijheid verteoven, enkel met elkaar verbonden door de situatie die hen 
samenbrengt, mist gemeenschappelijke waarden en normen en daardoor onvoldoende duurzaam om als een echte groep te 
worden aanzien, allerlei interactie en communicatie ontspinnen zich tussen hen, maar zonder gemeenschappelijke zingeving, het 
bindmiddel is het externe en moment gebonden gebeuren, meestal ontbreekt ook de rijd om de op gang gekomen interactie en 
communicatie uit te bouwen tot relaties 

Primaire groepen: hebben een beperkt aantal leden die regelmatig, veelvuldig en intensief  interacteren en communiceren, ze 
worden gekenmerkt door het ongespecialiseerde karakter van de relaties, de relatieve intimiteit tussen de leden, de waardering 
van de relatie om haarzelf  en de relatieve bestendigheid van de relaties, in die groepen heersen gevoelens van samenhorigheid 
die berusten op gemeenschappelijke waarden en normen, zijn vrij duurzaam, mensen hun eerste en meest nabije levensgroep 

Zuivere primaire groep: wordt enkel samengehouden door affectieve banden, relaties tussen de leden zijn diffuus, ze betreffen 
gedrag in uiteenlopende contexten en laten daarom een bepaalde mate van spontaniteit toe, deelnemen aan de groep vormt een 
doel op zich voor de leden, elk lid identificeer zijn eigen belangen deels met die van de groep 

Voorwaarde ontstaan primaire groepen: wanneer mensen gedurende een bepaalde periode in een periode van frequente 
interactie en communicatie worden samengebracht, is de kans groot dat ze onderling een patroon van relaties en rollen gaan 
ontwikkelen, met wederzijdse verplichtingen en verwachtingen, gedeelde waarden en normen en enig gevoel van collectieve 
identiteit of  solidariteit.  

Informele groepen: bieden de mogelijkheid om de formele doelstellingen en werkwijzen van de formele organisatie bij te 
sturen in functie van de eigen persoonlijke behoeften 

Collectiviteit: zijn talrijk en in allerlei vormen aanwezig in de samenleving, het zijn grote groepen waarvan de leden onmogelijk 
met alle medeleden direct en regelmatig contact kunnen hebben, er ontstaat een zekere samenhorigheid op basis van 
gemeenschappelijke waarden of  belangen, bestaat uit samenhangende, kleinere netwerken 

Natievorming: het proces waarbij de eigen culturele identiteiten van verschillende gemeenschappen plaatsmaken voor een 
gemeenschappelijke identiteit met daarmee verbonden een grote mate van cohesie, voltrok zich door een combinatie van 
identificatie met de natie en eenmakende initiatieven van bovenaf, processen van modernisering spelen een belangrijke rol 

Natiestaat: opzetten van nationale wetgeving en centrale overheidsadministratie, de instelling van gemeenschappelijke 
belastingen en de afschaffing van interne tolbarrières, het invoeren van een standaardtijd, een nationale tijd en een 
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staatsgodsdienst, het ontwerpen van gemeenschappelijke symbolen, het invoeren van de dienstplicht en de leerplicht als 
belangrijke plekken van socialisatie 

Elementen van het moderniseringsproces: commercialisering, industrialisering en schaalvergroting 

Massa: verwijst naar een aanzienlijk aantal mensen die zich enkel bij bepaalde gelegenheden op een bepaalde plaats bevinden, 
maar die meestal niet groepsmatig verbonden zijn, om meestal niet-voorzienbare redenen leidt dat samenzijn tot 
gemeenschappelijke acties, waarvan het verloop niet te voorzien valt 

Menigte: gaat over een groot aantal mensen die louter toevallig op een bepaalde plek samentreffen en meestal erg vluchtige of  
helemaal geen persoonlijke contacten hebben 

Menigte/multitude: is een klasse in de marxistische zin van het woord, maar ze verschilt van het traditionele concept van de 
arbeidersklasse door haar pluriformiteit en haar organisatievorm, heeft de structuur van een netwerk; productie vindt plaats in 
complexe netwerken 

Het gemeenschappelijke/the common: het veld van sociale relaties en netwerken dat met de komst van moderne 
telecommunicatie mondiaal is geworden 

Lidmaatschapsgroepen: groepen waarvan actoren lid zijn 

Referentiegroepen: groepen waaraan actoren in hun waarden of  gedrag refereren  

Normatieve referentiegroep: wanneer actoren lid willen worden van de referentiegroep 

Comparatieve referentiegroep: de groep heeft enkel een voorbeeldfunctie 

Conformistisch gedrag: de aanpassing aan de normen en verwachtingen die gangbaat zijn in de lidmaatschapsgroep 

The American Soldier: de normen van de primaire groep weken in belangrijke mate af  van de officiële militaire normen en de 
verwachtingen van de officieren. De soldaten stonden voor een dilemma, want conformeren aan de verwachtingen aan de 
officieren en van de militaire organisatie is niet-conform ten aanzien van de verwachtingen van de primaire groep en omgekeerd 

Relatieve deprivatie: men voelt zich tekortgedaan in vergelijking met anderen 

Relatief  gedepriveerd van een sociaal goed:  mensen hebben het goed niet, ze zien anderen die dat goed wel hebben, ze 
willen het goed ook hebben en ze zien het als haalbaar om het goed te hebben 

Rigide samenlevingsstructuur: er wordt voorgehouden aan de leden dat de positie die ze bekleden, hun natuurlijke, door god 
gewilde, positie is, ook is er in de realiteit weinig of  geen beweging merkbaar van de ene positie naar de andere en zijn de 
middelen daartoe niet voorhanden, dat heeft te maken met de afwezigheid van economische groei, van technologische 
ontwikkelingen en van consumptiemogelijkheden en met de macht van groepen die het status quo willen behouden 

Mobiele samenlevingsstructuur: maatschappij die gekenmerkt wordt door groei, verandering en beweeglijkheid en door een 
meervoud aan cultuurpatronen, worden ook mensen in armoede uitgenodigd om deel te nemen en zullen ze zich uitgesloten 
voelen als ze niet op die uitnodiging kunnen ingaan 

Normatieve referentiegroepen: de waarden van de andere groepen zijn uitdrukkelijk in het spel betrokken; daar ontleent men 
de leidraad voor het eigen gedrag juist aan de richtinggevende waarden en normen van een andere dan de lidmaatschapsgroep 

Proces van anticiperende socialisatie: wie referentiegroepsgedrag vertoont, zal makkelijker lid worden van de referentiegroep, 
socialisatie die niet gebeurt zodra men lid is van de groep, maar die vooruitloopt op dat (eventuele) lidmaatschap, door die 
wisselwerking van associatie met de nieuwe groepswaarden en dissociatie van de oude, wordt het refererende individu dubbel 
gemotiveerd om lid te worden van de nieuwe referentiegroep 

Marginale mens: bevindt zich aan de rand van verschillende groepen, maar wordt door geen enkele groep aanvaard 

Gesloten samenleving: is een samenleving die is ingedeeld naar klassen of  standen, waarbij die indeling als legitiem wordt 
aanvaard en de voorrechten en verplichtingen van elke klasse of  stand als gerechtvaardigd worden erken, zullen de leden van de 
verschillende klassen of  standen niet refereren aan elkaars waarden en normen 

Open samenleving: is een samenleving met gelijke rechten en plichten voor iedereen, een gemeenschappelijk waardenstel en 
een grote  sociale mobiliteit, zal men zich wel over de klassengrenzen heen worden vergeleken en stijgt de kans op 
referentiegroepsgedrag 

Niet-realistisch conflict: kan binnen de groep niet worden opgelost, zullen de solidariteit dan ook niet bevorderen 
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Tussengroepsconflicten: kunnen de interne solidariteit van de groep verhogen, ze doen dat door een extern vijandbeeld te 
scheppen, waartegen samen moet worden gestreden, het geeft de groep energie, maakt verschillen duidelijk en creëert nieuwe 
allianties 

Externe conflict: biedt de groepsleden een gemeenschappelijk gedeelde ervaring, wat de leden dichter bij elkaar brengt, 
bovendien worden de eigen groepswaarden en -normen en de verbondenheid bevestigd 

Hoofdstuk 7 
Cultuurpatronen: de waardering en verwachtingen van een sociale positie, zijn minstens even belangrijk om het sociaal 
handelen te begrijpen als de omstandigheden waarin dat handelen zich afspeelt, ze zijn niet enkel daar specifiek aan gekoppeld, 
maar maken deel uit van samenhangende en overkoepelende gehelen die betrekking hebben op de betekenis die mensen geven 
aan wat hen omringt  

Fysische substraat van handelen: het geheel van de biologische kenmerken en de materiële omstandigheden van handelen 

Cultuur: het min of  meer hechte geheel van betekenisgevingen, een geheel van opvattingen 

Cultuur (sociologen): is in de eerste plaats iets immaterieels; ze betreft gewoonten, vormen, talen en stijlen, de materiële 
producten die het resultaat zijn hiervan of  de voorwerpen die nodig zijn om dit te bedrijven, behoren daar in strikte zin niet toe, 
toch wordt de materiële cultuur indirect ook bij het begrip betrokken, in de mate dat voorwerpen een uitdrukking worden van 
een specifieke zingeving, daardoor krijgen die voorwerpen als het ware een meerwaarde; objecten worden symbolen 

Geobjectiveerd cultureel kapitaal: verwijst naar cultuurgoederen als schilderijen, boeken of  muziekinstrumenten, het cultureel 
kapitaal kan in deze vorm onmiddellijk worden doorgegeven, wel geldt die overdraagbaarheid enkel voor de materiële objecten 
als zodanig en niet voor de wijze waarop met die voorwerpen wordt omgegaan, wat afhangt van het belichaamde cultureel 
kapitaal 

Geïncorporeerd cultureel kapitaal: wordt opgebouwd in een levenslang socialisatieproces, wat leidt tot een bepaalde Bildung, 
die staat van het cultureel kapitaal is sterk gekoppeld aan het individuele lichaam 

Bildung: het opgevoed zijn tot een gecultiveerd persoon 

Geïncorporeerde biologische cultureel kapitaal: wordt opgeheven, genegeerd en bewaard in de geïnstitutionaliseerde staat 

Geïnstitutionaliseerde staat: betreft vooral onderwijsdiploma’s, die zijn formeel onafhankelijk van de persoon van hun drager, 
ze garanderen niet alleen de aanwezigheid van het cultureel kapitaal bij een individu, maar verlenen er meteen ook nieuwe 
eigenschappen aan 

Geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal: personen worden hierdoor gemakkelijker vergelijkbaar en zelfs inwisselbaar met 
betrekking tot de inhoud en de hoeveelheid hiervan 

Cultuur (grote C): synoniem voor schone kunsten, voor monumenten 

Burgerlijke cultuur: bestrijkt het hele leven, the whole way of  life van de leden van een samenleving, ook de trivialere aspecten 
en minder verfijnde varianten ervan 

Cultural lag: de (immateriële) cultuur kan achterblijven op (veranderde) materiële situaties of  dat 2 aspecten van een 
welbepaalde cultuur die oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd, zich met verschillende snelheden ontwikkelen 

Immateriële karakter van cultuur: is sterk aanwezig in de klassieke definitie van cultuur: waarden zijn opvattingen over 
juistheid en onjuistheid, normen zijn opvattingen over wat hoort, verwachtingen zijn opvattingen over wat zal gebeuren en 
doeleinden zijn opvattingen over wat wenselijk is 

Cultuur (volledige definitie): wordt het min of  meer samenhangende geheel van waarden, normen, verwachtingen en 
doeleinden; dat door samenlevingsverbanden wordt gedragen; dat zorgt voor de specificatie en verduurzaming van het sociaal 
handelen, en mede daardoor voor het bestendigen van het betreffende samenlevingsverband; en dat door de leden van een 
samenlevingsverband wordt aangeleerd en doorgegeven 

Waarden: zijn algemene opvattingen over wat moreel goed, rechtvaardig, solidariteit en democratie, tolerantie, respect voor het 
menselijk leven en privacy 

Collectieve opvattingen: worden voortgebracht en gedragen door groepen 
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AMP: zou het menselijk handelen over de hele wereld hebben gekenmerkt, vooraleer de Europese ontwikkeling met en sinds de 
renaissance daarvan begon af  te wijken 

Patroonvariabelen A: bestaat uit toewijzing, diffuusheid, particularisme, affectiviteit en groepsgerichtheid, al die waarden zijn 
expressief  van aard en zouden kenmerkend zijn voor premoderne gemeenschappen 

Patroonvariabelen B: gaat over verwerving, specificiteit, universaliteit, instrumentalisme en zelfgerichtheid, alle doelgerichte en 
instrumentele waarden, vormen het fundamentele waardenpatroon van moderne samenlevingen 

Toewijzing/verwerving: gaat om wat maatschappelijk waardevol wordt gevonden; de positie die actoren bekleden, de 
verschillende status die met die posities gepaard gaan en wat ze in het leven bereikt hebben 

Particularisme: is er wanneer sociale relaties gepersonaliseerd zijn, iets waarvan vriendjespolitiek een uitdrukking is 

Universalisme: sociale relaties worden bepaald door onpersoonlijke wetten, dat is regelgeving zonder onderscheid des persoons 
geldt zoals bij de bureaucratie 

Affectiviteit: men vindt in sociale relaties de uitdrukking van gevoelens en de bevrediging ervan belangrijk 

Instrumentalisme: gevoelens worden onder controle gehouden en de zakelijkheid primeert 

Collectieve oriëntatie/groepsgerichtheid: beklemtoont het nastreven van gedeelde belangen, zoals die van de groep waartoe 
men behoort 

Zelfgerichtheid: individuele belangen overwegen, zelfs wanneer vervreemding tegenover de gemeenschap daarvan het gevolg is 

Sociale samenhang: is pas mogelijk wanneer het merendeel van de leden van een samenlevingsverband dezelfde waarden deelt 

Functionalistische benadering: bekijkt cultuur vanuit haar functie voor het behoud en verstevigen van de sociale cohesie en 
het in stand houden van de maatschappelijke orde 

Socialeruiltheorie: impliceert met het structuurfunctionalisme het meest een gemeenschappelijk referentiekader, ondanks de 
tegengestelde belangen die met de ruil gepaard gaan, aan de sociale ruil en meer bepaald de sociale goederen die het voorwerp 
vormen van de ruil, moet een gemeenschappelijke betekenis worden toegekend, het is enkel binnen een gemeenschappelijk 
raamwerk dat de ruilende partijen proberen om hun eigen voordeel te optimaliseren 

Symbolisch interactionisme: beklemtoont dat actoren samen de werkelijkheid definiëren, maar dan louter vanuit hun eigen 
zingevingskader 

Conflictsociologen: gaan verder dan symbolisch interactionisme, wijzen erop dat zogenaamde algemene waarden dienen om de 
positie van de heersende klassen te handhaven en dito de belangen te bevorderen, zo kunnen maatschappelijk onderdrukte 
klassen met de vinger worden gewezen wanneer ze opkomen voor hun rechten, ze moeten daarbij middelen gebruiken die niet 
altijd door de algemeen aanvaarde waarden worden gedekt 

Maatschappelijke subsystemen: verwerkt vanuit de structurele differentiatie, zorgen elk voor de vervulling van een specifieke 
systeemvereiste, elk van die functionele velden wordt gestuurd door verschillende waardencomplexen, die verschillen worden 
verduidelijkt via de soorten organisaties, die in elk van de betreffende functionele velden actief  zijn en de elk door die veldeigen 
waardeoriëntaties mede worden gedragen 

Normen: bieden een concreet houvast aan waarden, het zijn regels voor het handelen, betreffen opvattingen over hoe men zich 
(niet) moet gedragen in feitelijke omstandigheden, ze regelen het dagelijkse sociale verkeer 

Universals: gelden voor iedereen in een bepaald samenlevingsverband, soms zijn dit informele normen, zijn meestal formele 
normen 

Specialties: zijn in sommige sociale groepen gangbaar, soms zijn dit informele normen 

Alternatives: de actoren kunnen zo goed als vrij kiezen 

Verschillen precisie van normen: betekent dat het niet noodzakelijk om exacte gedragsvoorschriften moet gaan, maar dat ze 
ook gewoon grenzen kunnen stellen aan mogelijke handelingen 

Formele normen: zijn meestal exact geformuleerde universals 

Informele normen: betreffen gewoonten en conventies die soms universals en soms specialties zijn; die nu eens vrij vaag 
worden geformuleerd en dan weer erg gedetailleerd 
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Beleefde inattentie: ook al heeft men geen script dat aangeeft hoe men zich soms moet gedragen in bepaalde situaties, toch 
weet men hoe hij moet handelen zonder onbeleefd te worden, ze deinzen terug wanneer een vreemde binnen de persoonlijke 
afstand en vermijden ze het om andere mensen te lang fixeren 

Doeleinden: kunnen gezien worden als gewenste resultaten van handelen, maken het mogelijk om na te gaan of  en in welke 
mate de belangrijkste waarden in een maatschappij ook in de werkelijkheid worden verwezenlijkt, de voorwaarde daartoe is dat 
ze voldoende meetbaar kan worden gemaakt 

Verwachtingen: zijn opvattingen over wat zal of  kan gebeuren, spelen een grote rol inzake maatschappelijke ontwikkelingen bij 
het vormgeven van sociaal handelen en het tot stand komen van handelingsregels 

Symbolische wetgeving: een norm waarvan niet verwacht wordt dat hij wordt nageleefd, toch is het geen wetmatigheid, 
sommige normen houden al eeuwenlang stand, hoewel ze stelselmatig worden overtreden 

Socialisatieproces: aan nieuwkomers in een groep zal men niet enkel de normen uit leggen, maar ook de verwachtingen die 
deze normen relativeren dan wel aanvullen 

Verwachtingsverwachtingen: een actor verwachten dat andere actoren van hem/haar verwachten dat hij zijn rolpositie goed 
bekleed, dragen mee bij tot een ordentelijk en voorspelbaar verloop van de formeel voorziene interactie tussen actoren samen 
met verwachtingen 

Morele feiten: verplichten tot een bepaald gedrag, ze zijn bovenindividueel, voorgegeven en dwingend, en daarom zijn het ook 
sociale feiten, ze zijn ook gericht op het goede en het wenselijke en dat zijn elementen van het collectieve bewustzijn 

Collectieve bewustzijn: bevat, naast opvattingen over wat is, ook ideeën over wat moet en de vertaling daarvan in concrete 
voorschriften, een concept dat analoog is aan cultuurpatronen 

Financiële speelruimte: bepaalt of  men zich een bepaalde smaak en leefstijl kunnen permitteren  

Art brut: outsiderkunst 

Arte povera: werk van in sommige gevallen autodidactische kunstenaars 

Intellectuele vaardigheden: naarmate iemand hier meer over beschikt, zal die vaker een meer hoogstaande culturele in plaats 
van duurdere materiële leefstijl voeren 

Culturele bedrevenheid: is niet alleen het gevolg van genoten onderwijs, maar vooral van socialisatie in het ouderlijke gezin en 
bij peers 

Dominante cultuur: geeft binnen een samenlevingsverband de toon aan 

Subcultuur: verschilt in bepaalde opzichten van de dominante cultuur, maar komt er in andere opzichten mee overeen; heeft de 
universals met de dominante cultuur gemeen, maar onderscheidt zich van die cultuur en van andere in de specialties 

Tegencultuur: reageert radicaal afwijzend op de dominante opvattingen, wordt geacht een schepping te zijn van haar dragers en 
een middel in hun maatschappelijke strijd, een manier van bewustmaking en tegenmacht, sommige cultuurpatronen hiervan 
kunnen tegelijkertijd een subcultuur zijn 

Counter culture: jaren 60, verzette zich tegen allerlei maatschappelijk geconstrueerde beperkingen, tegen het establishment, 
tegen carrièrestreven en prestatiedrang; ze kwam op voor de idealen van individuele vrijheid en zelfontplooiing, tegen de 
moderne technologie koos ze voor een meer natuurlijke levenswaarde, vanuit waarden van spontaneïteit en solidariteit 

Opvattingen: zijn contingent, het zijn tijdgebonden producten, ze zijn temporeel eindeloos, noch noodzakelijk 

Premoderne samenleving: homogeen, kent een sacred canopy 

Sacred canopy: een overkoepelende religieuze wereldbeschouwing met onwrikbare uitspraken over waarheid, rechtvaardigheid 
en schoonheid 

Moderne maatschappij: is heterogeen, ze bestaat uit diverse domeinen met verschillende, relatief  onafhankelijke 
waardensferen, het gezag van overkoepelende waardengevers wordt niet langer geaccepteerd, toch blijft waakzaamheid geboden 

Creationisten: een duistere coalitie die fundamentalistische joden, moslims en christenen omvat 

Individualisering (TOR-groep): centraal hierin staan begrippen als zelfontplooiing, zelfexpressie, autonomie, originaliteit en 
uniciteit, ondanks de erosie van klassieke instituties, is er nog sprake van voorspelbaarheid, berekenbaarheid, routines en 
berekenbare patronen, ze onderkent dat het sturen van het handelen in mindere mate is gesteund op de vanzelfsprekende 
traditie, de gestrengheid van de leer, het ontzag voor gezag, de politieke zuil waartoe men met het hele gezin behoorde, maar dat 
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nieuwe sturende maatschappelijke mechanismen voor het denken, voelen en handelen in de plaats kwamen, ze vermelden het 
onderwijs, de vrije markt, de (oude en nieuwe) sociale media, de reclame, het kapitalisme van de begeerte 

Generatieculturen: iedereen wordt binnen de eigen sociale omgeving gesocialiseerd, maar die wordt zelf  bepaald door een 
maatschappelijke en economische context die verschilt van generatie tot generatie, wat een impact heeft op de waarden, normen 
en levensstijl van elke leeftijdscohorte 

Confuciaans dynamisme: verwijst naar de lange termijn gerichtheid van een samenleving 

Mate van geaccepteerde machtsafstand: gaat over het bestaan en het groeien van ongelijkheden inzake en inkomen en macht 
bij grotere afstand, en bij kleinere afstand over het belang van gelijke kansen voor iedereen 

Mate van onzekerheidsvermijding: een lage mate kenmerkt landen waar minder wordt gereglementeerd, waar ze makkelijker 
veranderingen aanvaarden en waar ze meer en grotere risico’s nemen; landen met een hoge mate, willen de onzekerheden 
voorblijven via geïnstitutionaliseerde ordeningen 

Individualistische cultuur: stelt de prestaties en rechten van het individu centraal, de leden hebben er de neiging om veeleer 
losse relaties met elkaar aan te gaan, scoort hoger in welvarender landen, staan voor berekening 

Collectivistische cultuur: mensen zijn vooral deel van een groep waarmee zij materieel en emotioneel sterk verbonden zijn, 
komt vaak voor in armere landen, zal op organisatieniveau bevorderlijk zijn voor een hoge morele verbondenheid 

Masculiene culturen: machorollen domineren, ze zijn asserties, niet-emotioneel, zakelijk , op geld gericht en plaatsen 
concurrentie boven samenwerking 

Feminiene culturen: hebben een minder scherpe rolverdeling tussen mannen en vrouwen, er is een grotere seksegelijkheid op 
alle gebieden van het maatschappelijke leven, mannen hebben een groter aandeel in verzorgende taken en geven meer ruimte 
aan emoties 

Lange termijn oriëntatie: refereert aan de mate waarin de samenleving respect heeft voor verbintenissen op lange termijn en 
voor traditie, ondersteunt een sterke arbeidsethos, sluit tegelijk in dat het alvast voor buitenstaanders moeilijker is om initiatieven 
te nemen. 

Welwillendheid: staat voor een samenleving die relatief  vrij de bevrediging toelaat van het fundamentele en natuurlijke streven 
naar genot en plezier 

Zelfbeheersing: staat voor een samenleving die de bevrediging van die behoeften onderdrukt en ze regelt door middel van 
strikte normen 

Civilisatieproces: komt neer op de verinnerlijking van maatschappelijke dwang tot zelfdwang, zodat de sturing van het gedrag 
meer vanuit de persoon zelf  lijkt te komen, daarbij zijn van belang een betere beheersing van het eigen gedrag en het afstemmen 
van het eigen gedrag op dat van ander, het afscheiden van de privésfeer van de dominante publieke ruimte en verhogen van de 
controle over beide, een groter en meer omvattend schaamtegevoel, een verhoogde en duurzamere zelfcontrole over het drift- 
en gevoelsleven en de overtuiging dat het gedrag functioneert als aanduiding voor het soort mens dat men is.  

Oorzaken civilisatieproces: de differentiatie van de maatschappelijke functies en de verhoogde afhankelijkheid van de mensen 
van de anderen en de ingrijpende herschikking van het maatschappelijk netwerk door het ontstaan van stabiele 
geweldsmonopolies 

Beschaving (traditionele antropologie): gaat ervan uit dat samenlevingen verschillende stadia (kunnen) doorlopen, waarbij de 
volgende stap naar een hoger niveau van beschaving leidt, het is mogelijk om minderwaardige beschavingen te onderscheiden 
van hoogwaardige beschavingen, wie zich niet aan de waarden kan houden wordt als barbaars of  onbeschaafd beschouwd, de 
rechtsstaat kan gezien worden als het belangrijkste hedendaagse instrument van een beschaving 

Beschaving (sociologen): wordt gedefinieerd aan de hand van meer aardse fenomenen en komen daardoor terecht in een 
veeleer relativerende visie op beschaving, waarbij diversen op gelijke voet naast elkaar worden geplaatst 

Sociale verandering: cultuur en beschaving zijn 2 kanten van hetzelfde muntstuk, het materiële aspect van cultuur 
vertegenwoordigt de beschaving en het niet-materiële is de cultuur in de echte betekenis 

Institutionalisering: is een sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden geobjectiveerd worden tot vaste, 
min  of  meer normatieve en collectieve handelingspatronen, die bestaan onafhankelijk van de handelende individuen en ze 
hebben een dwingend karakter 
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Institutie (interactionisme): het onmiddellijke product van de interactie tussen de mensen, levert een vertekend beeld op, 
negeert de zeer reële macht die ze hebben om de handelingsmogelijkheden van individuen en groepen te richten en zelfs in te 
perken 

Institutie: een gevestigde manier waarop het sociale leven is georganiseerd, een manier die door een groep, een gemeenschap of  
de hele samenleving gewaardeerd wordt, is een knooppunt van de sociale organisatie, zal het raamwerk voorschrijven 
waarbinnen de fundamentele vraagstukken van het samenleven moeten worden opgelost of  hoe de essentiële functies van het 
samenleven moeten worden gerealiseerd, weerbarstig tegenover verandering, zelfs als die zich opdringt door wijzigende 
omstandigheden 

Institutioneel handelen: handelen dat moet gebeuren volgens bepaalde, continue en georganiseerde patronen, het zijn de 
verwachtingen over de verwachtingen van anderen die hiertoe leiden 

Interdependentie tussen instituties: veranderingen binnen de ene institutie hebben een effect op andere 

Stabiliteit van instituties: geeft een gevoel van zekerheid en voorspelbaarheid, men weet wat te verwachten en waaraan te 
houden, er zijn duidelijke rechten en plichten, laat toe om te anticiperen of  op elkaars reacties te reageren, wil zeggen dat er een 
zekere rigiditeit is, wat veranderingen belemmert 

Impliciete consensus: verhult een latent conflict en dat wordt soms doorbroken wanneer de sociale ore de puntjes op de i wil 
zetten 

Totale/gulzige institutie: poogt het hele handelen en zelfs het leven van de leden maatgeven te reguleren, zowel binnen als 
buiten de instelling, die sociale verbanden slokken de hele persoonlijkheid op, alle levenssferen worden onder 1 noemer 
geplaatst, ze gebeuren op eenzelfde plaats en onder eenzelfde gezag, elk lid voert zijn dagelijkse activiteiten uit in het 
onmiddellijke gezelschap van inmates, die op dezelfde wijze worden behandeld, die dagelijkse activiteiten gebeuren volgens eens 
strikt dagschema, dat past binnen een rationeel plan 

Patriarchale kerngezin: beantwoordde bijzonder goed aan de behoeften van de industrieelkapitalistische maatschappij, is in 
combinatie met een stelsel van (mannelijk) eerstgeboorterecht zeer geschikt om het vermogen van de hoge en middenklassen 
binnen de eigen familie te houden 

Industrieelkapitalistische maatschappij: gebaseerd op de accumulatie van privébezit, vooral door mannen 

Seriële monogamie: de opeenvolging van verschillende (types van) relaties, van een verschillende duur en met verschillende 
tussenpozen 

Levensloop: hoe de verschillende fasen van het leven elkaar opvolgen 

Kenniseconomie: het ontstaan van de structurele werkloosheid, de kortere levensduur van nieuwe technologieën en 
gespecialiseerde kennis, sectorale verschuivingen en het ontstaan van een nieuwe beroepsklasse van professionelen, die nog niet 
gekenmerkt wordt door duidelijk gedefinieerde professionele trajecten, een sociaal erkende status en berekenbare 
inkomenskansen 

Hoofdstuk 8 
Socialisatie: alle nieuwkomers worden gesocialiseerd in een cultuurpatroon, niet alleen kinderen, maar ook volwassenen die via 
sociale en/of  ruimtelijke mobiliteit in een ander sociaal milieu aanbelanden; is niet neutraal, ze draagt bij tot de integratie van de 
nieuwkomers in de groep, ze zorgt ervoor dat ze zich aanpassen aan de waarden en normen van die groep, ze continueert de erin 
vervatte stereotypes, sociale ongelijkheden en tegenstellingen en ze beperken via allerlei instrumenten voor sociale controle de 
speelruimte 

Sociale controle/disciplinering: om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel binnen de lijntjes kleurt en dat ook blijft doen, 
bestaan er allerlei sociale mechanismen en processen; die willen afwijkers terug op het rechte pad krijgen  

Cultuuroverdracht: het doorgeven van opvattingen (waarden, normen, verwachtingen en doelstellingen) aan anderen 

Socialisatie/enculturatie: cultuuroverdracht van een groter samenlevingsverband naar individuen, micro-sociologisch 

Acculturatie: cultuuroverdracht tussen 2 of  meer samenlevingsverbanden, grijpt plaats tussen grotere sociale gehelen zoals 
tussen sociale categorieën en collectiviteiten  

Verburgerlijking van arbeidersklasse: elementen uit de burgerlijke cultuur worden overgedragen naar de arbeidersklasse 
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Verstedelijking: typisch stedelijke opvattingen worden gangbaar op het platteland 

Verinnerlijking/internalisatie: geïnstitutionaliseerde waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen worden een 
vanzelfsprekend deel van de persoonlijkheid, individuen ervaren het als iets van henzelf  

Habitus: binnen de grenzen ervan is alles mogelijk, legt alleen principes op, er is sprake van eindige vrijheid, bepaalt het 
handelen mee, betekent de exteriorisatie van de interioriteit 

Primaire socialisatie: gebeurt vooral informeel; ze wordt niet uitdrukkelijk opgezet, maar is vanzelfsprekend en onbewust, 
tijdens de dagelijkse bezigheden  

Secundaire socialisatie: men leert hoe zich te gedragen in formele omstandigheden en omgevingen  

Hidden curriculum: de informele socialisatie die zich plaats vindt in de secundaire socialisatie, bereidt voor op de latere positie 
in de samenleving en vooral op de arbeidsloopbaan 

Rites de passage: beklemtonen de overgang van de ene positie naar een andere positie in het leven 

Rite de séparation: het afscheid van de vorige sociale status 

Rite de marge: liminale fase, tussen de vorige en de nieuwe sociale status 

Rite d’agrégation: aggregatiefase, de herintrede in de samenleving 

Collectieve rituelen: zijn specifieke momenten waarbij de leden van een samenlevingsverband elkaar ontmoeten om het 
gedeelde geloof  samen te herbevestigen in een niet-alledaagse sfeer, de leden worden beloond voor hun gedrag en gemotiveerd 
om zo voort te doen en geconformeerd aan het gemeenschappelijke verband, ze zijn een expliciete waardering van de gedeelde 
waarden en normen en versterken het solidariteitsgevoel 

Tertiaire socialisatie: de impliciete socialisatie in het dominante cultuurpatroon zoals die gebeurt via algemene 
socialisatieagenten, ze houden de bevolking allerlei soorten voorbeeldgedrag voor, kunnen het primaire en secundaire 
socialisatieproces versterken of  verzwakken via het soort informatie dat ze verschaffen en de manier waarop ze dat doen, de 
gedragspatronen die ze aanprijzen en de opvattingen die ze uitdrukken en illustreren, heeft een hoogst onpersoonlijk karakter, er 
is zelfs geen formele interactie tussen de socialiserende instelling en de gesocialiseerden  

Autodiscriminatie: via internalisering krijgt dat proces de kracht van een zichzelf  waarmakende voorspelling 

Restricted code: wordt gebruikt door kinderen uit de arbeidersklasse, bestaat uit vele vooronderstellingen/subunderstandings, 
waarvan ze aannemen dat ze de toehoorder kent, is vooral handig wanneer ze het over praktische, situatie gebonden 
aangelegenheden hebben, ze is minder geschikt voor gesprekken over abstracte ideeën, relaties of  processen 

Elaborated code: gekend bij kinderen uit de middenklasse, het is een manier van spreken die voldoende abstract is om als 
algemeen denkraam te gebruiken en die daardoor op diverse situaties kan worden toegepast 

Glazen plafond: metafoor voor de bijna onzichtbare discriminerende barrières die het doorstoten van vrouwen naar de top 
onmogelijk maakt 

Glazen lift: wordt gebruikt om de snellere promotie van mannen boven vrouwen weer te geven binnen door vrouwen 
gedomineerde bedrijfstakken  

Kleverige vloer: wordt gebruikt om aan te geven dat vrouwen minder snel dan mannen promotie maken bij het begin van hun 
carrière 

Glazen klif: is een situatie waarbinnen iemand, meestal een vrouw, wordt bevorderd tot een risicovolle, moeilijke baan waar de 
kansen op mislukking groter zijn 

Ventielzeden: de enige speelruimte die intellectuelen hebben die zal functioneren inzake denken en handelen 

Sociale controle: is een vorm van gedragsbeïnvloeding waarvan diegene die wordt beïnvloed en diegenen die beïnvloeden, zich 
niet altijd bewust zijn, alle vormen van socialisatie zijn ook (on)bewuste vormen  

Schuldgevoelens: de interne negatieve sanctie, steunt op geïnternaliseerde waarden en normen, een soort rugzakje van 
verinnerlijkte socialisatie, dat sociale geweten voorkomt dat mensen gaan afwijken 

Straffen: de externe negatieve sanctie, is de sociale reactie op afwijkend handelen, de omgeving oordeelt en veroordeelt 
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Solidariteitsgevoelens: de interne positieve sanctie, verondersteld dat men de instemming zoekt van de sociale omgeving, het 
idee allen al van te worden gewaardeerd, zal mensen aanzetten tot conformerend handelen  

Beloningen: de externe positieve sanctie, wordt gegeven door de sociale omgeving bij gewaardeerd handelen, tegelijk wordt het 
waardevolle ervan (her)bevestigd 

Deviantie: handelen dat de normen en waarden van een bepaald samenlevingsverband stelselmatig overtreedt  

Randgroepen: groepen waarbij deviantie naar verhouding vaak voorkomt 

Conformisme: is er wanneer men akkoord gaat met de doelen en de institutioneel aanvaarde middelen ter beschikking heeft om 
die te bereiken, men gedraagt zich zoals de samenleving verwacht, ook bij geen succes, de meerderheid van de bevolking volgt 
deze weg 

Innovatie: de betrokkenen willen de doelen wel realiseren, maar ze beschikken niet over de aanvaarde middelen, daarom zoeken 
ze wegen die afwijken van de normale om toch die doelen te realiseren, positief  gezien gaat het over uitvinders en baanbrekende 
kunstenaars, maar vooral de negatieve vormen krijgen aandacht 

Ritualisme: mensen houden zich vast aan de traditionele, sociaal geaccepteerde gedragspatronen, maar staan onverschillig 
tegenover de richtinggevende waarden in kwestie, voorbeeld zijn de stereotiepe bureaucraten 

Retraitisme: kenmerkt hen die afstand te nemen van de samenleving en zich (vrijwillig of  niet) terugtrekken; drop-out, 
landloper, dakloze, monnik 

Rebellie: men gaat niet akkoord met de doelen en bestrijdt die door er nieuwe te formuleren, ook worden andere wegen 
bewandelend om die nieuwe doelen te realiseren; revolutionairen  

Deviantie: impliceert de weigering of  het onvermogen om zich te houden aan de spelregels van de betreffende sociale context, 
een dergelijk afwijkend handelen geeft aanleiding tot een sociale reactie, omdat de samenleving haar stabiliteit bedreigd ziet, 
zekerheden worden niet graag in vraag gesteld 

Labelingstheorie: niet het (afwijkende) gedrag zelf, maar de manier waarop de leden van de samenleving erop reageren, staan 
centraal 

Primaire deviantie: staat voor alle handelen dat afwijkt van de (on)geschreven normen in een samenleving 

Secundaire deviantie: is er enkel wanneer het niet-naleven van de norm ook als deviant wordt geëtiketteerd door de omgeving 

Learned deviance theorie: stelt dat in een complexe, sterk gedifferentieerde samenleving andere spelregels worden bijgebracht 
in de verschillende groepen en die zullen dikwijls aanleiding geven tot gedrag dar door de ruimere samenleving als afwijkend 
wordt bestempeld 

Culture of  poverty: mensen die in die subculturele waarden en normen worden gesocialiseerd, zullen zich ernaar gedragen, ook 
al wijken ze daardoor af  van wat gangbaar is 

Conflicttheorie: gaat ervan uit dat diverse groepen wedijveren om de macht, het kapitaal, de status die in de samenleving ter 
beschikking liggen, alleen hebben niet alle groepen de legitieme of  legitimeerbare middelen om die sociale goederen te 
verwerven, wie daar wel over beschikken, zullen dikwijls ook degenen zijn die over de legitimiteit van de middelen oordelen, 
terwijl ze de wegen die andere groepen bewandelen, kunnen criminaliseren 

Schandpaaleffect: door het sanctioneren van de afwijkers, neemt bij de anderen de overtuiging toe dat de eigen waarden en 
normen inderdaad juist en belangrijk zijn  

Deel 3 

Hoofdstuk 10 
Sociale differentiatie: bestaat uit natuurlijke soortverschillen en natuurlijke rangverschillen 

Natuurlijke soortverschillen: kenmerken zoals grootte, gewicht, oogkleur of  haarkleur, leiden in de samenlevingen vrijwel 
nooit tot sociale ongelijkheid, ze zijn veeleer ornamenteel van aard 

Natuurlijke rangverschillen: verschillen in kracht, snelheid, gezichtsvermogen en coördinatie, de stap naar ongelijkheid is 
kleiner, maar niet onvermijdelijk, zijn in bepaalde samenlevingen relevanter dan in andere 
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Sociale ongelijkheid: betekent dat er een boven- en onderschikkend mechanisme werkzaam is, maar gaat niet noodzakelijk 
samen met breuklijnen in de samenleving, er zijn 2 belangrijke mechanismen voor geïdentificeerd; de uiteenlopende waardering 
voor posities en de economische organisatie van de samenleving 

Sociale stratificatie: de ongelijke ordening van collectiviteiten, kan de vorm aan nemen van een continuüm (functionalisme), 
van kwalitatief  verschillende klassen of  van oppositionele klassen 

Sociale ongelijkheid: gaat over de ongelijke verdeling van allerlei soorten sociale goederen over posities en hun bekleders en 
over de ongelijke waardering en behandeling van personen op grond van hun maatschappelijke positie en levensstijl  

Privilege: is het bezit van een sociaal gewaardeerd goed waarover de ene groep beschikt en de andere groep niet, en dit bezit 
puur omwille van lidmaatschap van de groep en niet omdat men dat het goed verdiend heeft 

Habitus: is een geheel van handelings- en waarderingsschema’s. Dus een duurzame manier van waarnemen, denken en 
handelen, waarmee mensen zich in een maatschappelijk veld kunnen handhaven en verder kunnen komen 

Sociale gelaagdheid/sociale stratificatie: de term komt uit de geologie en drukt het inzicht uit dat de maatschappelijke 
ordening een gelijkaardige structuur vertoont als de aardkorst  

Egalitaire samenleving: strikt genomen alleen wanneer in een samenleving alle posities nevengeschikt zijn en alle ermee 
verbonden statussen gelijkwaardig zijn  

Gestratificeerde samenleving: alle samenlevingen waarin posities en statussen aan de hand van particuliere criteria worden 
toegekend, wat leidt tot specifieke vormen van sociale gelaagdheid  

Traditionele samenlevingen: hebben een uiterst rigide stelsel van scherp van elkaar gescheiden sociale lagen, in zulke 
samenlevingen is het vrijwel onmogelijk om van sociale positie te veranderen; die wordt bij de geboorte bepaald en ligt voor het 
hele leven vast, dat sociaal mechanisme wordt positietoewijzing genoemd; vererving zou een andere term kunnen zijn; uitbuiting 
en onderdrukking, grote machtsverschillen, extreme rijkdom zijn gangbaar in dit soort samenleving, wat niet betekent dat ze 
altijd en van harte worden geaccepteerd 

Sociale mobiliteit: elke overgang van het een individu, maatschappelijk object of  waarde van de ene naar de andere positie  

Horizontale mobiliteit: gebeurt tussen posities die zich op hetzelfde niveau bevinden en enkel functioneel van elkaar 
verschillen  

Verticale mobiliteit: grijpt plaats tussen hoge en lage posities in de samenleving, dat soort van mobiliteit kan aan de hand van 
velerlei criteria worden vastgesteld, maar meestal wordt de beroepspositie gebruikt 

Intergenerationele mobiliteit: gaat over de veranderingen in beroepspositie tussen 2 of  meer generaties  

Intragenerationele mobiliteit: treedt op wanneer iemand tijdens de loopbaan een hogere of  lagere beroepspositie gaat 
innemen 

Ideological equalitarianism: het geloof  in gelijkheid voor iedereen blijft in leven omdat een dergelijke geloofsbelijdenis 
functioneel is voor de samenleving, ze houdt personen met een lagere sociale afkomst de idee voor dat ze even succesvol 
kunnen zijn als anderen, ze schept ook de illusie dat ze als gelijken behandeld zullen worden door diegenen die nu de sociale 
posities innemen die zij uiteindelijk ook willen bereiken, het gevolg is dat de emotionele afstand tussen personen met een 
verschillende sociale rang afneemt, zorgt er bij de elite dan weer voor dat ze de illusie kunnen koesteren da zij hun positie enkel 
door hun eigen individuele talenten hebben bereikt, zonder de steun van de samenlevingsverbanden waarvan ze deel uitmaken 

Trickle down theory/doorsijpeleffect: stelt dat de economische welvaart van de rijke bovenlaag uiteindelijk wel doorsijpelt 
naar de lagere klassen. Als het inkomen bij de top terechtkomt, dan wordt die extra gemotiveerd om hard te werken, te 
investeren en te innoveren, om zodoende de economie te laten groeien 

Hoofdstuk 11 
Sociale klassen: groepen waarvan de maatschappelijke positie wordt bepaald door hun relaties tot de productiemiddelen, 
naargelang van de productiewijze zullen deze verschillen, omdat het om andere productiemiddelen gaat 

Uitbuiting: gaat essentieel om een economisch concept; de toe-eigening door de kapitaalbezitters van de meerwaarde die door 
de arbeiders wordt geproduceerd 

Arbeidswaardeleer: waarde kan enkel uit arbeid voortkomen, in de kapitalistische economie moeten de arbeiders, omdat ze 
geen kapitaal bezitten, zich als arbeidskracht op de markt aanbieden, wat ze voor hun arbeid aan loon uitbetaald krijgen, ligt 
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lager dan de meerwaarde die ze produceren, die meerwaarde is de waardevermeerdering die de arbeiders toevoegen aan de 
grondstof, de vrucht van hun arbeid gaat niet naar henzelf, maar naar de bezitters van de productiemiddelen, de kapitalisten 

Fase van de thuisarbeid: arbeiders werken, letterlijk, dag en nacht in hun eigen woning, door dat isolement kunnen ze de eigen 
toestand niet vergelijken met de situatie van andere arbeiders; ze kunnen zich niet met elkaar identificeren en een 
samenhorigheidsgevoel ontwikkelen, ze zijn zich enkel bewust van hun afhankelijkheid ten aanzien van de handelaar-
ondernemer 

Klasse-an-sich: wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijke toestand inzake het bezit van de productiemiddelen, door 
gemeenschappelijke sociaaleconomische omstandigheden, maar ook door een neiging tot gemeenschappelijke gedragspatronen 
die zijn bepaald door objectieve belangen, is een relatief  statisch gegeven, wordt ook sociale categorie genoemd 

Klasse-für-sich: is de klasse in haar hoogste vorm, hier wordt de toestand als  gegevenheid overstegen door de bewustwording 
ervan, het is de klasse in haar materieel aanwijsbare contouren plus het klassen bewustzijn  

Sociale laag: vormt een bruikbare aanvulling op zijn klassen, onderscheidt zich namelijk van een klasse doordat ze niet in een 
eenduidige relatie tot de productiemiddelen staat, ze kan worden gevormd door individuen die tot verschillende klassen 
behoren., zo bestaan ze sociaaleconomische lagen, ze worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke functie in het 
productieproces, speelt geen zelfstandige rol in de klassenstrijd maar is altijd werkzaam in verbinding met de klassen, zijn 
belangrijk: ze duiden bepaalde ranggebieden van de klassen aan die, zonder dat ze autonome sociale krachten vertegenwoordig, 
het zijn immers slechts  producten van secundaire effecten uit combinaties van productiewijzen, toch het praktisch (politieke) 
handelen van de klassen kunnen beïnvloeden 

Sociale sluiting: gaat over de strijd om de macht over levenskansen die ook door anderen worden begeerd, dat gebeurt via 
monopoliseren van die levenskansen, of  het afsluiten van de toegang voor buitenstaanders; is het proces waardoor sociale 
groepen proberen om beloningen te verwerven, te vergroten of  te behouden door de toegang tot bronnen en kansen te 
beperken tot een kleine kring van uitverkorenen  

Klasse (Weber): een economisch gegeven: de positie op de markt is het doorslaggevende criterium, drukt meer bepaald de 
rangschikking uit van levenskansen, zoals die bepaald worden door de positie op een markt  

Klassentoestand: verwijst naar de typische kans op een positief  of  negatief  monopolie met betrekking tot de voorziening van 
goederen, de uitwendige levenspositie en het innerlijke levenslot, onderscheid tussen bezitsklassen en verwervingsklassen 

Bezitsklassen: de klassentoestand van de leden wordt primair bepaald door hun materiële bezit 

Verwervingsklassen: de klassentoestand van de leden wordt primair via de kansen om goederen en diensten op de markt 
rendabel te maken 

Standsposities: is een specifieke positieve of  negatieve sociale waardering van de eer, die aanknoopt bij een of  andere 
eigenschap die velen gemeenschappelijk hebben, die waardering kan refereren naar de levensstijl, de formele opleiding en de 
verwerving van de ermee overeenstemmende levenswijzen en het prestige dat uit geboorte of  uit de oefening van een beroep 
voortvloeit 

Sociale standen: bestaat uit een veelheid van individuen die een gelijkaardig soort prestige genieten uit hoofde van hun positie, 
ze vormen echte gemeenschappen, ze zijn zich altijd bewust van hun gemeenschappelijke positie 

Partij: is elke vrijwillige vereniging die tot doel heeft om de controle over de beslissingscentra van een gemeenschap te 
verwerven, teneinde daarbinnen bepaalde doelstellingen planmatig na te streven, de enige voorwaarden zijn dat die gemeenschap 
enige vorm van rationele organisatie kent en een bestuursapparaat bezit dat kan worden veroverd 

Sociale problemen: ontstaan wanneer de organisatie van de maatschappelijke verhoudingen niet (meer) in overeenstemming is 
met de verdeling van de individuele capaciteiten en met de collectieve opvattingen daarover  
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Belangrijke namen 

Deel 1 

Hoofdstuk 1 
Rinus Michel: wanneer mensen regels als onbestaand beschouwen, geldt voetbal is oorlog ook in het echte leven. 

Mills: sociale verbeelding 

Mennell: door naar de wijze van eten te kijken, worden sociale patronen zichtbaar 

Mestdag: met de komst van Italiaanse gastarbeiders deden niet alleen pasta en pizza een intrede in de Vlaamse eetcultuur, maar 
werd ook de maaltijdstructuur gevarieerder 

Van Reusel: ook aan vrijetijdsactiviteiten kleeft een sociaal gekleurd kaartje 

Smits: jongeren uit sociaal sterkere gezinnen kiezen zeilen, roeien, surfen skiën en snowboarden als favoriete sport. Voor 
jongeren uit de andere kant van de sociale hiërarchie is dit fitness, zaalvoetbal, handbal, motorsport, korfbal. 

Wacquant: er bestaat een sociaal verschil tussen goedkopere en dure sporten, sport is een drager van symbolische codes van 
smaak en leefstijlen 

Baudrillard, Bourdieu en Laermans: de democratisering van een cultureel item vernietigt noodzakelijk de ermee verbonden 
distinctiewaarde, waar het om doen was 

Hendrickx: zelfs verliefdheid wordt sociaal gestuurd 

Watts: gezond verstand  

Mortelmans, Swennen en Alofs: echtscheiding is meer dan een verzameling van persoonlijke problemen, het wordt een sociaal 
feit. 

Matthijs: echtscheidingsgedrag wordt verbonden met de wijze waarop de samenleving is ingericht 

Durkheim: verzamelde oorzaken van zelfdoding en statistieken over zelfdoding in verschillende streken van Frankrijk en in 
verschillende Europese landen en berekende op basis daarvan zelfdodingsratio’s, en maakte daaruit de centrale stelling 

Elchardus, Spruyt en Vanroelen: sociologen vragen zich af  waarom praktijken, gebruiken en opvattingen op het vlak van 
arbeid en werkgelegenheid zijn zoals ze zijn, of  ze ooit anders waren en of  ze ooit anders konden zijn. 

Lis en Soly: waar we geneigd zijn om arbeid vandaag als het hoogste goed (arbeidsethos) te beschouwen, werd in vroegere 
samenlevingen niet altijd even respectvol naar arbeid gekeken.  

Weber: de ontwikkeling van een innerweltliche Askese stimuleerde het ontstaan van de industrieelkapitalistische samenleving. 

Jahoda: arbeid betekent meer dan enkel een bron van inkomen, latente deprivatiemodel 

Vanroelen, Henderickx en Pulignano: langdurige werkloosheid is schadelijk voor de subjectieve en objectieve gezondheid en 
levensverwachting. Hoe langer iemand werkloos is, hoe dramatischer voor de kansen om ooit weer volwaardig geïntegreerd te 
raken op de arbeidsmarkt. Dat wordt het litteken-effect genoemd, iets wat je je hele loopbaan meedraagt. Bovendien zal een 
werkgever een lange werkloosheidsperiode percipiëren als een indicator van een lage arbeidsgeneigdheid en -productiviteit. 

Karasek: job demand-job control-model 

Van Oyer en Berger: onderzoek naar de levensverwachting en de gezonde levensjaren per opleidingsniveau bevestigt dat er in 
België een duidelijke ongelijkheid bestaat volgens opleidingsniveau voor zowel de levensverwachting als de verwachte gezonde 
levensjaren. 

Wilkinson en Pickett: inkomensongelijkheid speelt een grote rol. In landen waar die hoog is, leven mensen gemiddeld minder 
land en zijn ze meer ziek dan in landen met een lage inkomensongelijkheid. 

De Jager en Mok: sociologie is de wetenschap die het sociaal handelen van mensen bestudeert, evenals de daaruit voorgekomen 
patronen en structuren in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen. 
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Hoofdstuk 2 
De Tocqueville en Malthus: voorlopers reactionaire visie 

Murray en Dalrymple: aanhangers reactionaire visie 

Marx en Engels: de kapitalistische productiewijze vormt de echte oorzaak van armoede, maar de heersende klasse, de burgerij, 
produceert voor alles haar eigen doodgraver. 

Weber: de protestantse ethiek vormde een belangrijke factor voor het ontstaan van het moderne kapitalisme, maar later werd die 
ethiek verzwakt door dat kapitalisme in zijn latere stadia. 

Durkheim: de arbeidsdeling zal leiden tot een toename van de collectieve welvaart, maar ook tot het verzwakken van de 
traditionele solidariteit en van de morele normen, met anomie als gevolg, waardoor dan het individuele welzijn vermindert. 

Merton en Vranken: puriteinse waarden die de studie naar de natuur stimuleerden, leidden tot inzichten die op den duur de 
religieuze leerstellingen ondergroeven. 

Boudon: de resultaten van de handelingen van rationeel handelende individuen beïnvloed kunnen worden door het gedrag van 
andere actoren of  door de sociale omgeving. 

Boudon en Engbersen: onder tewerkstelling en over kwalificatie 

Simmel: ontleedde al de spanning die veel van het menselijke handelen verklaart. Hij analyseert hoe de mode een op het eerste 
zicht onwaarschijnlijke verbinding tot stand brengt tussen twee strevingen van de mens, die wil zich via kleding, allerlei 
accessoires en modekleuren conformeren aan de anderen en zich tegelijkertijd onderscheiden van de grijze masse. Het is 
mogelijk om zich tegelijk maatschappelijk te conformeren en individueel te onderscheiden. 

Baudrillard: boog zich over het belang van de tekenwaarde van consumptie in het streven van mensen om zich van elkaar te 
differentiëren. 

Herder en Gehlen: de mens is essentieel een Mangelwezen 

Malraux: menselijke conditie  

Heidegger, Kierkegaard en Sartre: mensen zijn in de wereld geworpen 

Sartre: en-soi en pour-soi/in sich en für sich/ in zich zijn en voor zich zijn 

Marx: zag vervreemding van de arbeid(er) als het typische kenmerk van de kapitalistische productiewijze. 

Comte: gaf  aan dat de samenleving een statisch gebeuren is en paradoxaal genoeg tegelijkertijd voortdurend aan verandering toe 
is. Dat samenspel tussen statica en dynamica leidde er volgens hem toe dat grondige maatschappelijke verschuivingen meestal 
lang duren. 

Dahrendorf: stelt dat de sociologie een wetenschap over mensen zou zijn, is een van die gevaarlijke onnauwkeurigheden die niet 
enkel voor leken de toegang hebben tot de wetenschap versperren kan. 

Groenz: bevestigt de massificatie van het hoger onderwijs, maar stelt tevens dat de verhouding tussen de diverse sociale lagen 
ongewijzigd is gebleven. 

Van Haarlem: SONAR enquête 

Steenssens en Van Regenmortel: drempels zijn er in alle soorten: wettelijk, reglementair, informatief, dispositioneel, 
situationeel en institutioneel 

Pannekoucke en Vranken: dispositionele drempels 

Kerstholt: het complex samenspel tussen het centripetale en centrifugale van krachten houdt de samenleving samen en levend 

Durkheim: maakte van solidariteit een sociologisch kernbegrip; traditionele en moderne maatschappij. 

Rousseau: religion civile, het patriotisme 

Durkheim: de gesegmenteerde samenlevingsvorm, die gekenmerkt is door mechanische solidariteit, werd geleidelijk aan 
doordrongen van een ander solidariteitsprincipe, de organische solidariteit 

Durkheim: collectief  bewustzijn 

Vertovec en Geldof: superdiversiteit 
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Tasan-Kok: hyperdiversiteit 

Durkheim: de verzwakte greep van het collectieve bewustzijn op mensen zou moeten leiden tot maatschappelijke desintegratie 
en anomie 

Marx: klassenconflict 

Huyse: stelt dat België soms lijkt af  te glijden in chaos, maar dat de belangrijke actoren er uiteindelijk toch in slagen een leefbaar 
en vrij duurzaam compromis te vinden wat tot stabiliteit en continuïteit leidt. 

Huyse: de sociale gevolgen van de eenheidswet waren miniem, maar de grote staking legde vooral een communautaire breuklijn 
op sociaaleconomisch vlak bloot tussen Vlaanderen Wallonië. Beide landsdelen bleken meer te verschillen in hun visie op 
maatschappij, staat, economie en sociale machtsverhoudingen 

Regering Eykens: eenheidswet 

Huyse: Belgisch mirakel 

Huyse: compromisdemocratie 

Huyse: Het neokapitalisme heeft zijn grenzen bereikt: de economische groei is stilgevallen of  uiterst beperkt. Het ongenoegen 
over de grotere ongelijkheid neemt toe. De federale overheid beschikt over onvoldoende middelen en moet, onder druk, de 
taken herschikken binnen de context van een dominant neoliberaal denken. Daarbij roepen de nieuwe migratie eb de 
toenemende xenofobie om een complete herdenking van onze manier van samenleven. 

Mendoza: Een conflict creëert unanimiteit, wist verschillen uit, leidt van de echte problemen af  en geeft de leider de kans 
standvastigheid te tonen tegen een externe vijand. Een conflict is een bijzonder fenomeen, omdat de kern van het conflict nooit 
economisch, noch politiek, noch juridisch en noch emotioneel. De kern van het conflict is het conflict zelf  

Jaumotte en Buitron: stelden een verband vast tussen de sterkte van de vakbonden en de mate van inkomensongelijkheid. In 
de geavanceerde economieën is de afname van de syndicalisatiegraad sterk verbonden met de toename van het inkomensaandeel 
van het hoogste deciel en dat ten nadele van de inkomen van werknemers uit de middelste en lage decielen, ook na controle op 
de traditionele determinanten van ongelijkheid zoals technologische vooruitgang, globalisering, politieke en sociale factoren, 
financiële deregulering en dalende marginale belastingvoeten. Zwakkere vakbonden kunnen immers minder druk uitoefenen op 
het beleid 

Wilkinson en Pickett: ondersteuning voor de bekommernis over de groeiende ongelijkheid komt uit wetenschappelijke, zowel 
economische als sociologische hoek 

Vranken: men kan drie perspectieven op gelijkheid onderscheiden; als juridische gelijkheid, als uitkomst of  als gelijke kansen. 

Durkheim: aanvaarde ongelijk als zodanig, maar vond wel dat in een samenleving geen andere vormen van ongelijkheid horen 
te bestaan dan deze gebaseerd op de verschillende bijdrage van individuen aan het maatschappelijke geheel. Tot de geleidelijke 
afbouw van extreme vormen van ongelijkheid zou onder meer de complexere arbeidsdeling bijdragen. Daardoor zou herkomst 
als basis van ongelijkheid vervangen worden door prestatie en de ermee gepaarde gaande sociale stijgingskansen voor kinderen 
uit lagere sociale milieus zouden meteen ook de scherpste kanten van de klassenmaatschappij wegwerken. (positieve stelling) 

Standing: andere stelling 

Hoofdstuk 3 
Durkheim: heeft de sociale werkelijkheid op grond hiervan een eigensoortige werkelijkheid genoemd, die niet kan worden 
herleid tot de som van individuele eigenschappen, behoeften of  neigingen. De bouwstenen van die werkelijkheid worden 
volgens hem gevormd door sociale feiten. 

Elias: civilisatieproces 

Elias: van Fremdzwang naar Selbstzwang 

Hoofdstuk 4 
Kuhn: bracht de term paradigma in de mode, bestrijdt dat de ontwikkeling van de wetenschap een proces van voortdurende 
cumulatie van kennis is. Dat is enkel zo in periodes wanneer een bepaald paradigma door de wetenschappelijke gemeenschap 
wordt aanvaard. In andere tijden gaat de aandacht vooral naar de strijd tussen uiteenlopende wetenschappelijke referentiekaders 
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Weber: zijn sociologische benadering was gebaseerd op het sociaal handelen en op de verwante concepten zin en zinvolle 
betrokkenheid, eerste actorgerichte socioloog. 

Deel 2 

Hoofdstuk 5 
Weber: sociaal handelen 

Weber: handelen gericht op objecten is geen sociaal handelen, ook wanneer dit sociaal is aangeleerd. Innerlijk gericht handelen is 
evenmin sociaal handelen. Gelijktijdig handelen kan buiten de definitie van sociaal handelen vallen, ook wanneer dat gelijktijdig 
handelen het effect is van maatschappelijke conventies. 

Latour: conventional wisdom 

Weber: de scheidingslijn tussen wat sociaal handelen is en wat niet, loopt binnen specifieke vormen van het handelen (affectief, 
traditioneel, waarde rationeel en doel rationeel sociaal handelen) 

Simmel: het is mogelijk om relatief  stabiele vormen van interactie en communicatie aan te wijzen. Het betreft een aantal 
patroonmatige bouwstenen, zoals wedijver, conflict en samenwerking, die aan de basis liggen van alle sociale fenomenen, hoe 
divers die ook zijn 

Moreno: sociogram, sociometrie 

Goffman: beleefde inattentie, front stage en back stage 

Hall: zones in afstand 

Van Doorn en Lammers: classificatie van interacties adhv kenmerken 

Zijderveld: gemeenplaatsen en clichés 

Goldstein: 101 corporate hug 

McQuail: vergelijken van oude met nieuwe media (interactiviteit, sociabiliteit, mediarijkdom, autonomie, spelkarakter, privacy en 
personalisering)  

Weber: sociale relatie definitie 

Mills: het doel van sociologie is het plaatsen van individuele gebeurtenissen en het verklaren hiervan vanuit het geheel aan 
sociale relaties 

Ricoeur: korte en lange relaties 

Dahrendorf: homo sociologicus 

Garfinkel: stelde een experiment op waarbij hij zijn studenten vroeg om thuis niet hun normale rol van zoon of  dochter te 
spelen, maar die van een gast 

Parsons: rol van de patiënt en rol van de arts 

Dahrendorf: Muss-Erwartungen, Soll-Erwartungen en Kann-Erwartungen 

Huyse: situaties kunnen op een directe manier gedragsbepalend werken, door gedragsalternatieven in te perken, dat gebeurt 
bijvoorbeeld door de inrichting van de materiële of  ruimtelijke omgeving 

Merton: het dagelijkse leven is geen aaneenrijging van rolconflicten, omdat een aantal sociale mechanismen (belangrijkste 
spelers, verduidelijken, afschermen en inperken) de nodige stabiliteit geven aan rollenstellen 

Hoofdstuk 6 
Castells: populariseerde het concept van de netwerkmaatschappij, organisatiestructuren 

Simmel: vader van de hedendaagse netwerktraditie, onderzocht wat er gebeurt bij de overgang van een dyade naar een triade 

Malinowski: klassieke empirische casestudy in de antropologie 

Roethlisberger en Dickson: klassieke empirische casestudy in de sociologie 
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Moreno: klassieke empirische casestudy in de sociale psychologie 

Castells: de macht is aan de netwerken, de relatief  open systemen die een aantal relatief  gesloten systemen verbinden 

Scott: de netwerkanalyse heeft dan ook eigen methoden om die te onderzoeken 

Putnam: introduceerde het concept sociaal kapitaal in de sociologie, noemt vertrouwen een van de 3 componenten van sociaal 
kapitaal, samen met gedeelde waarden en normen en met netwerken, hij noteert daarbij dat die componenten zelfversterkend en 
cumulerend zijn 

Simmel: noteerde dat de uitbreiding van een dyade leidt tot de belangrijkste veranderingen in een netwerk 

Simmel: Kreuzung sozialer Kreise, als sociale kringen elkaar snijden, dan kunnen de mensen die deze kringen vormen, een 
privésfeer ontwikkelen. Ze worden met verschillende normen geconfronteerd en zo krijgen ze een grotere keuzevrijheid, hun 
horizon wordt verbreed omdat ze informatie krijgen uit meerdere netwerken. Maar omdat hun netwerken slechts gedeeltelijk 
overlappen, zijn ze soms gedwongen om keuzes 

Granovetter: strength of  weak ties 

Putnam: bonding en bridging sociaal kapitaal 

Woolcock en Narayan: zien bonding sociaal kapitaal als een belangrijk middel voor mensen in armoede om zich te redden, wel 
ontbreekt het hun aan bridging sociaal kapitaal om vooruit te komen 

Borgatti en Foster: de relaties tussen organisaties zullen altijd instrumenteel zijn, omdat het gaat over relaties waarbij de 
doorstroom en uitruil van hulpbronnen centraal staan 

Raeymaeckers: uit de literatuur blijkt dat organisaties een grote diversiteit aan relaties met elkaar aangaan 

Nylen: hanteert de formalisering als overkoepeld concept dat betrekking heeft op zowel informele en formele relaties tussen 
hulpverleningsorganisaties, aan het ene uiterste van dat continuüm van formalisering vindt men relaties die verwijzen naar zeer 
flexibele en eenmalige interacties tussen organisaties, terwijl aan de andere kant zeer formele relaties staan die op basis van 
contracten, gemeenschappelijke planning en andere convenanten worden afgesproken 

Aldrich: interorganisationele relatie vertonen andere kenmerken; intensiteit, reciprociteit en standaardisering 

Schäfers: maatschappelijke grondvormen 

Grinsberg: quasi-groepen 

Faris: kenmerken primaire groepen; ongespecialiseerde karakter van de relaties, relatieve intimiteit tussen de leden, waardering 
van de relatie om haarzelf, relatieve bestendigheid van de relaties 

Cooley: primaire groep en de rol ervan 

Shils: bij de studie van organisaties wordt dan het best rekening gehouden met de primaire groepen, die na verloop van tijd tot 
bloei komen in de voegen van de formele organisatie 

O’Conner: fiscal crisis of  the state  

LeBon: massa, boek Psychologie des Foules 

Spengler en de Gasset: geven de term massa publieke weerklank met hun ophefmakende publicaties 

Riesman, Glazer en Denney: the lonely crowd; zullen hierin focussen op de nieuwe houding die met massale voorzieningen 
gepaard gaan: manipuleerbaar en van buitenaf  gestuurd 

Negri en Hardt: presenteren een specifieke invalshoek op de menigte/multitude, stellen dat het kapitalisme mee ontwikkelt met 
de creativiteit van de menigte 

Negri en Hardt: potentieel iedereen die deelneemt aan het sociale productieproces behoort tot de menigte, hun individuele 
identiteit en creativiteit kunnen niet worden verenigd of  uitgevlakt in een concept als het volk of  de massa: ze kunnen zich, met 
behoud van identiteit, tot groepen organiseren, de menigte wordt door geen enkele partij of  andersoortige organisatie geleid 

Nisbett: zodra men van iemand de dominante referentiegroepen kent, is men beter in staat om het gedrag van die persoon te 
begrijpen en te voorspellen 

Merton, Kitt en later Rossi: legden het fenomeen van referentiegroepsgedrag voor het eerst bloot in een beschouwing over het 
begrip conformistisch gedrag 
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Merton en Kitt: vroegen zich af  welke groep men als lidmaatschapsgroep moet beschouwen: de primaire groep of  het grotere 
geheel waarvan die primaire groep deel uitmaakt 

Runciman: relatieve deprivatie en relatief  gedeprimeerd van een sociaal goed 

Merton en Kitt: schetsen enkele gevolgen van normatief  referentiegedrag voor de lidmaatschapsgroep en voor de samenleving, 
voor de oorspronkelijke lidmaatschapsgroep zijn de gevolgen negatief, omdat referentiegedrag een afwijzing van hun normen 
inhoudt 

Marx: personen uit een dominante klasse komen op voor de belangen van de arbeidersklassen, dit verwijst dat in termen van 
referentiegroepsgedrag naar hetzelfde proces als dat personen uit de lagere klasse de normen en gedragingen van de hogere 
klasse overnemen 

Mcgrath: voorwaarden opdat groepen kunnen ontstaan en voortbestaan: groepsleden moeten het eens worden over de doelen 
die ze nastreven en de waarden die daaraan ten grondslag liggen, de groepsleden moeten in staat zijn de nodige vaardigheden en 
middelen te mobiliseren voor het verrichten van groepstaken, ze moeten gemeenschappelijke normen ontwikkelen die hun 
gedrag in de groep regelen, voldoende samenhang ontwikkelen om te verkrijgen dat iedereen zich aan de normen houdt, de 
groepsleden moeten effectief  samenwerken om de gezamenlijke doelen te bereiken 

Coser: stelt dat aks een groep geen conflicten kent, dat geenszins betekent dat de groep stabiel, de frequentie van realistische 
conflicten kan een index zijn van de groepsstabiliteit; hoe meer van die conflicten, hoe groter de groepsstabiliteit 

Vranken: tussengroepsconflicten leidt tot de (paradoxale) vaststelling dat vormen van sociale uitsluiting de cohesie van een 
groep kunnen versterken en zelfs nodig zijn om die samenhang te verzekeren 

Sumner: onderscheid tussen wij-groep en zij-groep 

Hoofdstuk 7 
Tylor: gebruikte de term cultuur voor het eerst wetenschappelijk, hij had het daarbij in de eerste plaats over materiële cultuur 

Malinowski: droeg bij aan de verschuiving naar de immateriële dimensie van cultuur, door zijn klemtoon op de linguïstische 
fundering van de mogelijkheid om cultuur te scheppen; mensen staan in symbolische communicatie met elkaar verbonden en 
daardoor wordt cultuur mogelijk 

Bourdieu: rekent de materiële cultuur wel tot het sociologische cultuurbegrip 

Bourdieu, Gunn, Van Eyck en Kraaykamp: onderscheid tussen geobjectiveerd, geïnstitutionaliseerd en geïncorporeerd 
cultureel kapitaal 

Bourdieu: de commerciële en culturele waarde van een cultuurgoed zijn relatief  onafhankelijk van elkaar , maar hij erkent dat 
een hoge economische waarde wel kan bijdragen aan de culturele legitimiteit 

Hoggart: baanbrekend werd over alle uitingen van populaire cultuur, gebeurde in Centre for Contemporary Cultural Studies aan 
de universiteit van Birmingham 

Matthijs: er wordt een verschil gemaakt tussen iemand die tijdens de oorlog sneuvelt, tot zelfdoding overgaat, verongelukt of  
op hoge leeftijd inslaapt, zo wordt een sociale realiteit gecreëerd waarin sociale feiten worden geclassificeerd in dichotomieën, 
dat wordt dan symbolisch veruitwendigd in de oprichting van standbeelden, het uitreiken van eretekens, het organiseren van 
herdenkingsrituelen  

Ogburn: cultural lag 

Van Doorn en Lammers: het immateriële karakter van cultuur  

Romein: AMP, algemeen menselijk patroon 

Parsons: patroonvariabelen A en B, werd geïnspireerd door begrippenparen als Gemeinschaft en Gesellschaft (Tönies), 
mechanisme en organische solidariteit (Durkheim) en waarderationeel en doelrationeel handelen (Weber) 

Maffesoli: gedeelde referentiekaders werken enkel nog binnen kleinere netwerken/tribus van ik-nabijen, wat precies de erosie 
van de grotere sociale verbanden doet vermoeden 

Parsons: verwerkte het resultaat van structurele differentiatie in zijn model van verschillende maatschappelijke subsystemen, die 
elk voor de vervulling van een specifieke systeemvereiste zorgen 

Linton: onderscheidt universals, specialties en alternatives 
 116



Goffman: beleefde inattentie, persoonlijke afstand 

Marshall: de waarde burgerschap is stapsgewijs gerealiseerd via de realisatie van juridische gelijkheid, van politieke rechten en 
van sociale grondrechten 

Van Doorn en Lammers: merken op dat veel sociologen weinig of  niet normen en verwachtingen uit elkaar moeten houden en 
dat dit ten onrechte is, ze stemmen in met Weber 

Weber: maakt wel het onderscheid tussen normen en verwachtingen, speciaal met het oog op het economisch handelen 

Luhman/Laermans: verwachtingsverwachtingen 

Durkheim: sociale feiten kunnen de vorm aannemen van morele feiten 

Laermans: het collectieve bewustzijn bevat een concept dat enigszins analoog is aan cultuurpatronen 

Kraaykamp en de Graaf: niet iedereen heeft gelijke toegang heeft tot hulpbronnen , die dienen als triggers voor participatie in 
de hoge cultuur; financiële bestedingsruimte, bedrevenheid, beschikbare vrije tijd en status 

Monnin: art brut of  arte povera die al dan niet gespeeld buiten de marges van de gevestigde kunstwereld werken 

Bourdieu en Passeron: culturele reproductiethese 

Veblen: cultureel zullen personen met een hoog inkomen/economisch kapitaal het houden bij een meer traditionele semicultuur, 
zo positioneren ze zich als lid van hun sociale klasse en conformeren ze tegelijk aan de geldende overtuigingen inzake cultuur 

Kraaykamp: sociale netwerken vormen een relevante variabele om smaken en leefstijlen te verklaren, als de vrienden ook een 
bepaalde smaak of  leefstijl hebben, zal men zich daaraan gemakkelijk aanpassen 

Huyse: de 3 breuklijnen van België zijn gemarkeerd, die tot voor kort de Belgische geschiedenis bepaalden; de taalkundige 
respectievelijke communautaire tegenstellingen, de ideologische of  levensbeschouwelijke tegenstellingen en de tegenstellingen 
tussen kapitaal en arbeid 

Vanmarcke: men stelt een nieuw articuleren vast in België van de vraag inzake persoonlijke zelfbepaling, maatschappelijke 
solidariteit en geëngageerd burgerschap 

Linton: subcultuur heeft universals met dominante cultuur gemeen, maar onderscheidt zich ervan in specialties 

Yinton en Roszak: contracultuur/tegencultuur 

Musgrove: de tegencultuur koos tegen de technologie voor een meer natuurlijke levenswijze, vanuit waarden van spontaneïteit 
en solidariteit 

Inglehart: formuleerde het conceptuele kader, leidde de World Values Studies 

Inglehart en Norris: opeenvolgende golven van de World Values Studies versterkten de empirische onderbouwing van de 
hypothese over het geformuleerde conceptuele kader, ze gaan ervan uit dat de waardeoriëntaties van generaties verschillen 
omdat ze in verschillende omstandigheden zijn opgegroeid 

Elchardus: de hedendaagse, postmoderne cultuur verschilt op minstens 3 kenmerken van de traditionele cultuur: het 
contingente karakter van opvattingen, de differentiatie van culturele sferen en het belang van het zelf  

Berger: sacred canopy/hemelse baldakijn  

Manheim: freischwebende Intelligenz 

Elchardus en Glorieux: individualisering (TOR-groep VUB) 

Parry en Urwin: de diverse generatiecohortes na de Tweede Wereldoorlog 

Hofstede: verzamelde en analyseerde door de jaren heen gegevens over meer dan 100 000 medewerkers van IBM in 50 landen 
en 3 regio’s, die resultaten werden in opeenvolgende onderzoeken gevalideerd, oorspronkelijk identificeerde hij de naionale 
cultuur op 4 dimensies (gevoeligheid voor een grote vs kleine machtsafstand, drang tot sterke vs zwakke 
onzekerheidsvermijding, sterk vs zwak individualisme en hoge vs lage masculiniteit, later voegde hij een vijfde dimensie toe 
(confuciaans dynamisme), de slotsom van zijn onderzoek is dat de nationale cultuur meer invloed heeft op het denken en 
handelen dan klassieke variabelen, voegde ook nog een zesde dimensie toe; welwillendheid/toegeeflijkheid en zelfbeheersing  

Elias: filosoof  en socioloog: sociogene en psychogene onderzoeken, het civilisatieproces, hij stelt vast dat bovenlagen in West-
Europa van grofweg de 16de tot in de 18de en 19de eeuw, zichzelf  steeds beschaafder zijn gaan vinden, zijn studie gaat over het 
verfijnen en polijsten van de zeden, de goede manieren: het is een geschiedenis van de ontwikkeling van het geciviliseerde gedrag 
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Sprenglers: de ondergang van het Westen 

Huntington: neoconservatieve ideoloog voorspelde een bijna apocalyptische botsing tussen de diverse beschavingen in de 
wereld, hij bestreed de gangbare stelling dat de westerse cultuur, liberaal en democratisch van inslag en ondersteund door een 
massale verspreiding van westerse consumptiegoederen, door de dominantie van westerse mediagroepen en van het Engels als 
nieuwe lingua franca, tot de wereldcultuur is uitgegroeid, de belangrijkste trend voor hem was de opbloei van religies, die het van 
de oude ideologieën overnamen en die in de plaats van de waarden van de moderniteit teruggrepen naar oude zekerheden 

Macvler en Page: beschaving verwijst naar het geheel van middelen die mensen in het elven riepen om hun 
leefomstandigheden onder controle te krijgen 

Bierstedt: situeerde beschaving uitdrukkelijk in de context van technologie en vooruitgang 

Ogburn: theorie van sociale verandering 

Heirman: een cultuur is wat volken van elkaar onderscheidt, een beschaving wat hen verenigt 

Luckmann: instituties zijn knooppunten voor de sociale organisatie en het merendeel van het sociaal handelen speelt zich af  
binnen een institutionele orde 

Luhmann: instituties steunen op een impliciete consensus, die in tijden van crisis expliciet wordt gemaakt 

Goffman: totale instituties 

Coser: gulzige instituties  

McGuire: internaten en zomerkampen vertonen ook kenmerken van een totale institutie 

Tracy: cruiseschepen vertonen kenmerken van een totale institutie 

Mead: ontdekte een aantal anders georganiseerde samenlevingen, waardoor werd erkend dat het kerngezin een cultureel en geen 
biologisch gegeven vormt 

Marxistische sociologen: verbonden het ontstaan van het kerngezin met het klassenkarakter van de industrieelkapitalistische 
maatschappij, patriarchale kerngezin 

Buchmann: ziet de verzwakking van de traditionele kostwinnersideologie als een oorzaak van de toename van de 
gezinsstabiliteit; mannen zijn niet langer bereid hun leven lang de belangrijkste kostwinner te zijn 

Lasch: het gezin is in de burgerlijke samenleving allang geen toevluchtsoord meer, maar de leden worden open en bloot 
overgeleverd aan de krachten van de maatschappij; de druk die uitgaat van een materialistische omgeving, waarin diepere 
geestelijke en menselijke waarden afwezig zijn, leidt tot een toename van huwelijksproblemen en echtscheidingen 

Liebow: stelde vast dat het etiket serial monogamy wordt gebruikt om de specifieke seksuele patronen van de lower class 
Negroes aan te tonen, tegenover het onbetwiste monogame ideaal van de blanke Amerikaanse samenleving 

Weeda: ziet een historische ontwikkeling in leegvormen, die begint met samen als paar en eindigt met individueel met anderen 
en voorspelteen samenleving die lijkt op de opvatting van Langeveld 

Langeveld: een samenleving is een aggregaat van losse zeer zelfstandige individuen die nu eens hier, dan daar hun anker laten 
vallen 

Pasteels, Lodewijckx, Mortelmans en Lyssens-Danneboom: ongehuwd samenwonen 

Lesthaeghe: de Scandinavische landen waren de voorlopers in de keuze voor het alternatief  ongehuwd samenwonen, daarna 
verspreidde het zich geleidelijk aan naar de rest van de geïndustrialiseerde wereld 

Mynarska en Bernardi: in Zweden komt het ongehuwd samenwonen vandaag bijna even vaak voor als het huwelijk, terwijl de 
zuidkant van Europa het laagste aantal ongehuwde samenwoners kent, samen met het zeer katholieke Polen en Ierland, maar in 
Zuid-Europa neemt het fenomeen snel toe 

Deboosere, Mortelmans en Marquet: een minderheid van de ongehuwde samenwoners verwerpt uitdrukkelijk het wettelijke 
huwelijk als een gedateerd en patriarchaal instituut 

Lyssens-Danneboom en Mortelmans: een minderheid van de ongehuwde samenwoners woont samen vanuit de overtuiging 
dat partners in dit soort relaties gelijker en evenwaardiger zijn 

Dewilde: desinstitutionalisering van de levensloop; interacteert met de desinstitutionalisering van het gezin 
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Buchmann: de belangrijkste institutionele veranderingen betreffen de institutionele sferen van het onderwijs, de arbeid en het 
gezin; hoewel die veranderingen zich voordeden in alle westerse landen, bestaan er belangrijke variaties tussen de landen inzake 
de vorm, de omvang en de gevolgen ervan 

Brückner en Mayer: ondernamen op basis van gegevens uit een studie een poging om de mate te kwantificeren waarin de 
levensloop van de West-Duitse cohorten tekenen van desinstitutionalisering vertoont 

Hoofdstuk 8 
Goldthorpe en Lockwood: verburgerlijking van de arbeidersklasse 

Berger en berger: via anderen ontdekken opgroeiende kinderen, al spelend, de spelregels van het sociale verkeer 

Bourdieu: interiorisatie van de exterioriteit wat tot een habitus leidt, wat de exteriorisatie van de interioriteit betekent 

Cooley: onderscheidt primaire en secundaire socialisatie, dat onderscheid baseert hij op de instituties waarin socialisatie zich 
voordoet en daarmee samenhangend het informele of  formele karakter van die socialisatie, stelde vast dat het belang van 
secundaire socialisatie toeneemt 

Illich: hidden curriculum  

Sennett: er doet zich een omgekeerde evolutie voort, die zich manifesteert in een privatisering van het publieke 

Van Gennep: rites de passage 

Turner: rite de séparation, rite de marge en rite d’agrégation 

Laermans: collectieve rituelen 

Bauman: in een cultuur waar sociale posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn, lijken overgangsrituelen bij 
beslissende gebeurtenissen in het leven te eroderen, dat resulteert in onduidelijkere rollen en posities, die minder duurzaam, 
minder stabiel en ook minder herkenbaar zijn, identiteiten, rollen en posities worden meer liquide 

Geldof: . de gevolgen van inconsistenties zijn tegengesteld: men kan onzeker worden en slecht voorbereid zijn om de rollen te 
spelen die worden verwacht, soms kan dat zelfs tot rolconflicten leiden, binnen de risicomaatschappij word hier gewaagd van 
keuzedwang 

Smits en Spruyt: voor Vlaanderen, toch voor de 2 grootste steden (Antwerpen en Gent), wordt er ondersteuning gevonden 
voor die hypothese in een onderzoek in het kader van het Steunpunt Cultuur, ze gaan op zoek naar de mechanismen achter de 
samenhang tussen materiële deprivatie en opvoedingsklimaat: waarom materieel gedepriveerde leerlingen vaker opgroeien in een 
niet-participatief  opvoedingsklimaat en materieel niet-gedepriveerde leerlingen vaker opgroeien in een participatief  
opvoedingsklimaat, ze verbinden dat met de participatie in het verenigingsleven 

Durkheim: beklemtoonde de greep van het onderwijs op het individu, tegelijk erkende hij dat het onderwijs zelf  onderhevig is 
aan bredere maatschappelijke invloeden: in de eerste plaats omdat het geacht wordt de gevestigde waarden en normen over te 
dragen, zo stelt hij dat het competitieve examensysteem er kwam omdat de moderne maatschappij zelf  individualistisch en 
competitief  is, tegelijk is hij ook zeer bewust van de minder opvallende manieren waarop leerlingen worden gesocialiseerd 

Bourdieu en Passeron: besteden aandacht aan hoe klassenculturen worden gereproduceerd, scholen zijn volgens hen 
middenklasseninstituties die worden bevolkt door leerkrachten die zelf  hoofdzakelijk uit de middenklasse komen en vooral 
aandacht besteden aan kinderen uit middenklassengezinnen, ze vinden de arbeiderscultuur niet minderwaardig, enkel dat ze 
nauwelijks overeenstemt met de schoolcultuur 

Bourdieu: autodiscriminatie 

Bernstein: restricted en elaborated code, aan de universiteit domineert de elaborated code; de restricted code is niet 
minderwaardig aan de elaborated code 

Halsey: de geringe financiële middelen en de armere materiële omgeving verklaart de onderwijsdeprivatie van de 
arbeiderskinderen 

Vierkandt: ventielzeden, hiermee biedt het sociale systeem op gezette tijden een uitlaat voor interne spanningen, daardoor 
kunnen fundamentele veranderingen gemakkelijk worden afgevoerd 

De Beauvoir: gender staat voor de cultureel bepaalde invulling van rollen die op het eerste gezicht geslachtsgebonden zijn 
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Merton: biedt een typologie om deviant handelen te plaatsen in een algemenere context, hij gaat uit van de verhouding tussen 
de cultureel bepaalde doelstellingen voor het handelen en de middelen die institutioneel worden aanvaard om die doelen te 
realiseren (conformisme, innovatie, ritualisme, retraitsime en rebellie) 

Maenen: uit een onderzoek in een IT-context bleek dat projectmanagementprocedures vaak rapporteringen vereisen waarvan de 
finaliteit onduidelijk was een waaraan het management geen enkel gevolg gaf, ‘de procedures worden te vaak gevolgd puur 
omwille van de procedures’ was een vaak gehoorde klacht; uit het onderzoek bleek dat nogal wat mensen op uitvoerend niveau 
binnen IT-organisaties een zekere losse omgang hebben als het op procedures aankomt, omdat men het nu eenmaal niet kan 
veroorloven om dingen te doen die niet leiden tot het halen van projectdoelstellingen 

Lombroso: fysiologische verklaring voor deviantie; stelt dat delinquentie wordt veroorzaakt door biologische afwijkingen  

Beck: deviant gedrag os gedrag dat zo door de mensen wordt bestempeld; labelingstheorie, primaire en secundaire deviantie 

Miller: er bestaat een delinquente subcultuur waarin lichamelijke kracht, het zoeken van kicks, straatwijsheid, absolute vrijheid en 
geloof  in toeval centraal staan 

Lewis: culture of  poverty 

Florida: toont in zijn studies aan dat in een moderne samenleving de sociale orde geen vaststaand gegeven is, maar voortdurend 
verandert, zo kan deviantie een voorbode vormen van op til zijnde veranderingen en stimuleert afwijkend handelen die 
veranderingsprocessen, het wordt dan innoverend handelen 

Deel 3 

Hoofdstuk 10 
Dahrendorf: sociale differentiatie (natuurlijke soortverschillen en natuurlijke rangverschillen) en sociale ongelijkheid 

Marx: deelsamenlevingen 

Pen: de stoet van dwergen en enkele reuzen 

Piketty: verzamelde en analyseerde gegevens over de concentratie van inkomens en vermogens, hij ontwikkelde op basis 
daarvan een typologie waarvan de concrete vorm verschilt van samenleving tot samenleving 

Townsend: inkomens uit vermogens nemen verschillende vormen aan, de meest opvallende is die van dividenden op aandelen 
in ondernemingen, ook de (toegerekende) opbrengsten van de woning, andere onroerende en roerende goederen, de waarde van 
de tewerkstellingsvoordelen in natura, de waarde van sociale voorzieningen in natura, het particuliere inkomen in natura horen 
daartoe 

Marx: Klasse-an-sich en Klasse-für-sich  

Sorokin: sociale mobiliteit 

Lipset en Bendix: een positionele mobiliteit is meestal de uitdrukking van meer omvattende structurele veranderingen die ertoe 
leidden dat de beroepenstructuur wijzigde 

Lipset en Zetterberg: ideological equalitarianism 

Ganzeboom, Treiman en Ultee: theoretische formulering in het veld (van sociale mobiliteit) is er nauw geworden 

Featherman, Blau, Duncan, Burton en Grusky: klein, als er enige verfijning of  grote theoretische posities recent zijn 
voorgekomen (sociale mobiliteit) 

Hoofdstuk 11 
Marx: maatschappijtheorie, klassentheorie, sociale klassen; burgerij en proletariaat  

Marx, Smith en Ricardo: arbeidswaardeleer 

Marx: fase van de thuisarbeid, Klasse-an-sich, Klasse-für-sich 

Dahrendorf: objectieve belangen 

 120



Anderson: specifieert de voorwaarden waaronder een toestandsklasse zich tot een mentaliteitsklasse kan ontwikkelen 

Dahrendorf: volgens hem heeft  de industriële revolutie niet enkel de oude sociale strata door nieuwe vervangen, tegelijk 
verdween het systeem van normen en waarden dat de pre-industriële ordening legitimeerde 

Ossowksi: de wens om de afstand tegenover de andere klassen te vergroten om de eigen positie te versterken, en de behoefte 
aan een politiek 

Weber: sociale sluiting, klasse, stand, partij 

Benschop: noemt de sociale sluiting het archimedische punt van Webers benadering 

Lombarden: voor de geldhandel gold in de middeleeuwen een negatief  monopolieangezien christenen zich daarmee niet 
mochten bezighouden, kwam dat noodgedwongen terecht in de handen van niet-christenen of  andere randgroepen 

Davis en Moore: sociale ongelijkheid is een onbewust ontwikkeld apparaat waar samenlevingen ervoor zorgen dat de 
belangrijkste functies gewetensvol worden ingevuld door de meest gekwalificeerde personen 

Tumin: identificeerde 7 vooronderstellingen van de benadering en verantwoording van Davis en Moore van sociale ongelijkheid 
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Gastcollege: superdiversiteit als nieuwe realiteit 
50% kinderen en jongeren in gent hebben wortels in migratie 

Antwerpen: 2/3 alle kinderen en jongeren migratie achtergrond 

Brussel: 80% kinderen en jongeren migratie achtergrond 

Hulpverlening: relatief  weinig mensen met migratie achtergrond 

Superdiversiteit als concept 
2007 eerste keer in academisch artikel 

Zijn aanvoelen als onderzoeker dat woorden multi-culturaliteit, diversiteit te kort schieten  

Geschiedenis: west Europese samenleving op halve eeuw tijd ruim verandert, meeste Europese emigratie samenlevingen -> 
gewijzigd na Tweede Wereldoorlog 

Migratie is van alle tijden: ze zou geen enkele stad bestaan zonder migratie -> brede relativering helpt niet om realiteit te vatten 

Migratie-gescheidenis: einde tweede wereldoorlog, veel schade, heropbouw van land, nood arbeidskrachten, tekort aan 
arbeidskrachten -> contract regering Italië; Polen, Zwitserland -> deel terug gekeerd, deel gebleven,(1950) 30 glorieuze jaren, 
sterk economische groei (3-4% per jaar), te kort aan arbeidskrachten, België: vrouwen terug naar arbeidsmarkt (fabrieken en 
betere beroepen), vuil werk -> gastarbeiders, op vraag van Belgische, Franse en Duitse bedrijven (we vinden geen werkvolk) -> 
Italië, Spanje, Griekenland, jaren 60 -> Marokko, Turkije (mannelijke gastarbeid) , 1973: olie crisis en autoloze zondagen, 
economische motor viel stil , stijging werkeloosheid -> rem voor nieuwe migratie, migratiestop immigratie daalt komende 20jaar, 
1989: stijging migratie, wereld in snel tempo globaliseren, vluchtelingen Europese landen (meer asielaanvragen dan 2015, zonder 
problemen aanvaard) -> burgeroorlog Joegoslavië, golfoorlogen; val Berlijnse muur -> uitbreiding EU, miggratie niet allen 
zuiden ook nieuwe lidstaten europa, tot vandaag 30jaar ononderbroken groei migratie (ook bij buurtlanden)  

Cijfers: 2015 -> legaal 133 000 nieuwe migranten in België -> immigratie samenleving; 2016 -> legaal 138 000; gaat meer dan 
impact vluctelingen crisis 

Emmigratie: stijgt, 2015 -> 74 000 België terug verlaten (ambassade, europese unie, pendelaars, internationale studenten) -> 
diverse groep 

Migratiesaldo: verschil instroom en uitstroom -> sinds WO2 bijna altijd positief  geweest -> met goeie 60 000 per jaar 
aangegroeid  

21ste eeuw 
West europese landen diverser en complexer  

Superdiversiteit? Synoniem gebruiken zonder verschil met multicultureel en diversiteit 

Omschrijving: kwantitatieve dimensie, kwalitatieve dimensie, langzaam moeizaam proces normalisering 

Kwantitatieve dimensie 
Diversiteit groeit overal, maar ongelijk verdeelt onder gemeentes. Meting? Voorbij huidige passpoort kijken -> huidige 
nationaliteit, nationaliteit bij geboorte, nationaliteit moeder/vader bij geboorte  

Lezen: percentages -> hoe lichter, hoe kleiner percentage; absolute cijfers ->  

Kaart: historische gastarbeiders -> mijnwerkers, steenkoolmijnen; ongelijke spreiding (landelijke west vlaanderen, stuk leuven en 
limburg <-> antwerpen, gent, mechelen, brussel, leuven, mijnsteden); steden altijd plaatsen van aankomst (vlucteling: 
smartphone om familie te bereiken, 7 weken om asielcentrum te verlaten -> kans woning vinden erg klein -> landgenoten/
plekken waar hij kan overnachten (steden) -> verandeirng steden: majority minority cities 

Mmc: steden waar meerderheid inwoners migratie achtergrond heeft, waar geen enkele bevolkingsgroep, 
vertegenwoordigingsgroep is 

-> nieuw: West Europese steden (brussel, genk -> georganiseerde migratie steenkoolmijnen, rotterdam, amsterdam utrecht, 
antwerpen -> 50,1%, 2012 -> 40%)  

Demografische samenstelling: leeftijdsgroepen  -> wit -> autochtone belgen, lichtblauw -> vreemdelingen, geen belgisch 
passpoort, grijs -> belgen uit migratie 

-> stuk te maken met nieuwe migratie, maar ook met leeftijdsstructuur huidige bevolking 
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Hoe ouder bevolking hoe witter, hoe jonger hoe diverser  

Kwalitatieve breuk 
Groeiende diversiteit in diversiteit 

Basispatroon veranderd: vroeger enkele landen oorsprong naar enkele landen bestemming; globalisering -> meer landen 
oorsprong, meer landen bestemming, meest centraal -> steeds meer nationaliteiten, stteds meer meertaligheid, religieuze 
diversiteit, verblijfsstaturen, SES, migratiemorieven, binnen gemeenschappen (verschillen worden groter en relevanter) -> 
stereotypisch denken werkt niet meer, categorieën achterwege laten omuniciteit te zien als mens met migratie kenmerken 

Normalisering  
Langzaam en moeizaam, wordt alledaags gewoon -> commonplace diversity 

Evidenter ondanks debatten -> niet overal 

Gewoon in samenleving, niet overal even snel 

Uitdagingen  
Wij-zij denken 
Zoeken comfort eigen groep om af  te zetten tegen andere groep 

Niet meer begrijpen uit verouderd wij zij denken -> combineren identiteit, meervoudig -> herkennen, zien, waarderen, begrijpen 
ervan 

Aandacht ambivalentie  

Alleen migratie? Nee iedereeen heeft meervoudige identiteiten 

Autoctonen -> meervoudig privelege  

1 kenmerk waar men je altijd op aan spreekt -> worsteling meervoudige identiteiten 

2 boodschappen: niet indenken dat jij even goed zelfde plaats geboren is, bloempot aan compliment hangen (in tegenstelling tot) 

Meervoudige identiteiten meer erkennen 

Tussen wij en zj groeit diversiteit 

Belang transnationale realiteiten 
Ecogram: steunfiguren voor cliënt -> vroeger kaart dorp/vlaanderen, nu wereldkaart 

Meertaligheid 
Brussel antwerpen gent meertalige steden 

Steden zijn meertalig 

Omgang -> polariserend, problematiserend 

Teveel kijken door afbrekende bril, te wzeinig naar bekrachtigende bril  

Interculturalisering alle maatschappelijke sectoren 
Interculturele competenties op eerste plek 

Ook processen organisatieprocessen 

Paradox: meer en minder aandacht diversiteit 
Betekenis kader superdiversiteit. Minder aandacht: minder door etnische bril kijken omdat dit te veel gebeurt, migratie 
verschillen als verklaring, datgene wat anders -> is evident!  

-> kan 1 van de elementen zijn waarin we verschillen, maar moet minder centraal komen 

Onderwijssysteem veel toegankelijker autochtonen , arbeidsmarkt 

Besluit 
Goede zaak: nee 

Slechte zaak: nee 

=> superdiversiteit is op zich niet goed of  slecht, geen ideologisch concept, geen politiek concept 
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We leven erin en hoe gaan we ermee om, hoe geven we er vorm aan 

Scenario angst, vernedering, polarisatie 
Elkaar aanspreken op anders zijn  

Sociale debatten polariseren 

Vluchtelingen stroom zijn die gevaar zijn voor samenleving en cultuur 

Maatschappelijk gepolariseerd debat 

Scenario van hoop en empowerment 
Diversiteit zal toenemen volgende 10-20 jaar -> kan beide scenario's worden 

-> geen keuze 
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Gastcollege: duurzaamheid 
DEEL I: Duurzaamheidsuitdagingen en - interpretaties 
Waarom wordt deze les gegeven? 
We worden meer en meer geconfronteerd met grote duurzaamheidsuitdagingen bv. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. 
Deze zijn complexe uitdagingen. In de zin van dat er geen juist antwoord bestaat, er zijn soms zelf  verschillende antwoorden en 
dat leidt tot discussie tussen wetenschappers of  tussen maatschappelijke actoren bv. welk tijdssysteem willen we? Dit noemen we 
duurzaamheid controverses. 

We moeten leren omgaan met verschillende disciplines (intermultidisciplinariteit) maar ook met niet academische actoren 
(transdisciplinariteit). Iedereen moet een normatieve stellingen ontwikkelen voor zichzelf  over deze vraagstukken en deze met 
argumenten kunnen onderbouwen.  

De rode draad doorheen de les is gebaseerd op een serie van 5 tweets 

Tweet 1: “Sociale rechtvaardigheid is een essentieel duurzaamheidsprincipe” 
Deze heeft betrekking op de sociale component van duurzaamheid. Als we met duurzaamheid willen omgaan moeten we 
rekening houden met: tegengaan van armoede, sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting. 

Kaart wereldarmoede (hoe groter de landen hoe meer armoede) 
Vooral India en Afrika hebben het zwaar te voortduren. Europa, de VS, en Japan stellen bijna niks voor. 

Kloof  tussen arm en rijk 
1% van de wereldbevolking beschikt bijna over de helft van de rijkdom in de wereld. 85% van de wereldwijde rijkdom is in bezit 
van de 10% rijkste. De 50% armste hebben maar 1% van de totale rijkdom in de wereld.  

De welvaart in de wereld gaat wel een beetje voorbij. De wereldwijde hongerlijders zijn gezakt van een miljard naar 820 miljoen 
mensen. Maar in Afrika gaat slechts 1/3 van de kinderen naar school terwijl bij ons dat 90% is.  

Millenium Development Goals 
Acht concrete sociale doelen ondertekend in 2000 en opgesteld door de VN. De VN evalueerde deze in 2015 en dit waren de 
resultaten: extreme armoede en honger daalt (24% naar 13%), toegang tot water is verbeterd en Malaria en TBC zijn 60% 
gedaald. 

MAAR er is nog steeds ongelijke vooruitgang tussen en in landen, groot aantal mensen blijft in 
honger, armoede, slechte hygiëne, moedersterfte, slechte scholing, gendergelijkheid en aantasting 
ecosysteem. 

Ondertussen zijn deze ‘goals’ veranderd naar de SDG (sustainable Development Goals). Dit is 
uitgevloeid tijdens de RIO +20 conferentie. Deze gelden van 2015-2030. Op vlak van economie en 
ecologie zijn er allemaal dingen bijgekomen wat het totaal aantal goals op 17 zette. Dit was een echte 
revolutie omdat zoveel landen het hierover eens waren. 

En bij ‘ons’ dan? 
Pikkety deed een grootschalig onderzoek over ongelijkheid in Westerse en Noordelijke landen. Het volgende stelt hij vast: de 
ongelijkheid is sinds de 18de eeuw blijven toenemen en mensen die kapitaal hebben kunnen daar opbrengsten uit genereren, 
mensen die alleen een soort inkomen hebben worden alleen maar armer. 

De kans om in Vlaanderen op te groeien in een kansarm gezin stijgt elk jaar, met dit jaar zelf  een piek van 13%. In gent 25%. 
De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning is 6 jaar. 

Tweet 2: “Ecologische duurzaamheid is dat ander essentieel duurzaamheidsprincipe” 
Ecologische grenzen 
Een belangrijke naam is Rockström, de voormalige baas van het ecologisch instituut in Stockholm, 
die deze belangrijke figuur heeft gemaakt (zie figuur ecologische grenzen). 

In de figuur heb je een soort van groene, veilige zone: ‘the safe operating zone’. Op bepaalde 
vlakken zijn we aan het flirten met de planetaire grenzen. Dat heeft te maken met ons energie en 
landgebruik. Op vlak van Klimaatverandering, biodiversiteit en stikstof  zitten we voorbij de 
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planetaire grenzen.  

Wetenschappers merken dat de problematiek rond biodiversiteit eigenlijk groter is dan zegmaar klimaatverandering maar merkt 
dat de politiek hier weinig over praat. In 2019 heeft het ‘intercontinental panel on biodiversity’ een rapport op tafel gelegd 
waaruit blijkt dat het biodiversiteit probleem heel ernstig is.  

Evolutie globale C02-emissies 
De afgelopen 50 jaar is deze immens zwaar toegenomen. Af  en toe zien we een knikje: oliecrisissen, financiële crisissen en nu 
met het Corona virus. Nochtans zijn er dingen gebeurt om dat te proberen tegenhouden: IPCC (intercontinental panel on 
climate change), Kyto Protocol (1997) en het Parijs-akkoord (2015) ! stijging van temperatuur van maximum 1,5 à 2 graden. 

Eerst was het Westen de grote boosdoender en stootte die heel veel CO2 uit maar nu zien we dat het Westen verminderd en dat 
China een enorm grote hoeveelheid CO2 uitstoot. In 2050 moeten we eigenlijk klimaatneutraal zijn, we moeten ‘netto-zero 
emission’ zijn. Dit wil zeggen dat als je toch emissie de lucht inpompt dat je die dan op één of  andere manier terug uit de lucht 
moet halen, dit kan bijvoorbeeld door de ‘bio-based solutions’ met bossen aan te planten of  door chemische processen met 
‘carbon-capture storage of  utilisation’, dit wil zeggen dat we de C02 opslaan en later voor iets anders gebruiken. 

Ecologische voetafdruk: 
De milieugebruiksruimte die we als mens rechterlijk mogen innemen, indien wij niet meer willen verbruiken of  consumeren dan 
wat de aarde jaarlijks produceert en indien alle mensen dezelfde toegang zouden hebben tot de natuurlijke hulpbronnen. Wordt 
altijd uitgedrukt in hectare. 

We hebben recht op 1,8 hectare (eerlijke aarde aandeel (fair earth share)). De huidige wereldwijde voetafdruk? 2,7 hectare! (1,5 
extra planeet nodig om de huidige levensstandaard te onderhouden). En van de belg? 7 hectare! (3 à 4 aardbollen). Van begin 
jaren 70’ zijn we deze 1,8 hectare aan het overschrijden. Dit heeft vooral te maken met ons verbruik van fossiele brandstoffen en 
onze landbouw. Azië? Net onder 1,8; per individu minder nodig maar door de overbevolking in deze landen stijgt hun voetdruk 
wel enorm. Grootste ecologische voetafdruk is in Qatar (11.68 hectare) en de kleinste ecologische voetafdruk: Puerto Rico (0.04 
hectare). 

Enkele cijfers 
Ons energie verbruik zal de komende 20 jaar 30% toenemen, dit komt grotendeels door de ontwikkelingslanden die nu de 
welvaartssprong maken. In Zweden haalde men 55% van hun energie uit hernieuwbare bronnen. In belgië 9%. Circulaire 
economie: producten hergebruiken en verstandig met grondstoffen omgaan. Urban mining: edele metalen uit kapote gsm’s 
halen. Nu wordt slechts 2 à 3% gerecycleerd. 70% van de Amerikaanse gezinnen hebben een boormachine maar deze wordt in 
heel zijn levensduur maar 13 minuten gebruikt. 

Tweet 3: “Duurzame ontwikkeling gaat over goed leven binnen grenzen. Dus inter- en 
intragenerationele rechtvaardigheid” 
Een combinatie van beide tweets: bekijk het zoals een DNA-streng. De ene streng sociaal en de andere ecologie. Samen vormen 
ze de streng. 

Kwetsbaarheid klimaatverandering 
Net die landen met de laagste ecologische voetafdruk zijn het meest kwetsbaar voor klimaatverandering.  

HDI & Ecological Footprint 
Er zijn 2 assen: de ecologische voetafdruk (horizontaal): heel wat landen zitten erboven en 
heel wat landen eronder. En de human development index (levenstandaard- verticaal): 
landen rechts van de stippellijn zijn heel welvarend, links is heel wat minder welvarend.  

Landen met een hoge voetafdruk moeten die lager krijgen zonder te moeten inboeten op 
welvaart. Omgekeerd natuurlijk ook. Het zijn vaak landen in midden-Amerika die het hier 
op goed doen. 

Doughnut economy  
Gemaakt door Raworth. Hier spelen 2 soorten assen mee: the social foundation en the 
enviromental ceiling. En deze moeten we in balans houden. Ze stelt vast dat er zowel 
overshoot als shortfall is op verscheidende vlakken. 

Basisbegrippen van duurzaamheid 
Sociale rechtvaardigheid, draagkracht en ecologische grenzen, die behoren tot de intra- en intergenerationele solidariteit die 
bestaat uit levenskwaliteit (hier is geen eenduidig antwoord op) en democratie/participatie. 
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Tweet 4: “duurzaamheid is niet eenduidig te defniëren. Vandaar (politieke) strijd!” 
Er zijn heel veel verschillende interpretaties over duurzaamheid daarom is er geen eenduidig antwoord, vaak gebouwd op 
normatieve begrippen. Waar liggen de grenzen? 

Normatieve constructies 
Is een gecontesteerd concept dat gepaard gaat met keuzes en ‘politieke strijd’, iedereen schuift vaak zijn idee naar voor van wat 
hij belangrijk vindt en maatwerk vergt. 

Steeds politieke vraag bij uitstek stellen 
We moeten ons telkens de vraag stellen wie heeft dit nu eigenlijk beslist? Wie hebben ze bevoordeeld en benadeeld? Welke 
belangen zijn gediend? Vaak wordt beslist om de gevestigde orde in stand te houden, daarom is verandering juist zo moeilijk.  

Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid (update) 
Heeft verschillende concepten van duurzaamheid in kaart proberen brengen. Bv. de neo-liberale duurzaamheid valt weg, houdt 
geen logica met ecologie en het sociale en focust alleen op winst. We hebben hier 3  benaderingen: 

De status-quo benadering die zeg dat we met de huidige politieke structuren naar een duurzame wereld kunnen streven. Reform 
waarbij we op bepaalde maten deze politieke en economische structuren kunnen gebruiken, maar we moeten deze grondig gaan 
hervormen. De overheid moet voor deze verandering zorgen. Transformatieve benadering die zegt dat er een fundamentele 
verandering in structuren moet gebeuren omdat juist daar heel het probleem zit.  

Status-quo benadering (kenmerken) 
Technologische innovatie (technological fix) 
Er is enorm geloof  in technische innovatie om klimaatverandering tegen te gaan. Denk maar aan ‘Capture and uttilization of  
CO2 (CCU)”, dit betekent dat we CO2 gaan opslaan en gaan gebruiken voor iets anders. Ook doen ze beroep op ingenieurs die 
dan bijvoorbeeld passieve woningen zetten of  hongerprobleem de wereld uitwerken d.m.v. genetische modificatie (hierover ook 
steeds nadenken want boeren worden aan de kant geschoven, neveneffecten). 

Economische groei 
We moeten gaan naar een groene economie. Wanneer is iets schaars? Dan gaan we daar in investeren en gaat men streven naar 
een win-win situatie. Men gelooft in trickle-down economics: uiteraard gaan eerst de rijkste van deze groei kunnen profiteren 
maar uiteindelijk zal het neerdruppelen naar de armeren (uit onderzoek van pikkety is dit dus niet gebleken).  

Grensgevallen: status-quo of  reform 
Dit noemen we ecologische modernisering, deze geloven dus in beide opties om ons te helpen. Het Brundtland (voorzitster van 
comité) rapport of  our common future is zo een geval. uitvloeisel van ‘World commision on everimonent and development 
(WCED)’ in 1987. Zij hebben de eerste defnitie van duurzaamheid gemaakt en die luidt als volgt: Duurzame ontwikkeling is een 
ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generaties zonder de mogelijkheden van de toekomstige 
generaties in gevaar te brengen door hetzelfde te doen. Het gaat hier meer over Reform. De economische modellen van nu 
zorgen voor problemen bv. het noorden consumeert te veel. Maar ze geloven dat economische groei en trick-down economics 
ons gaan redden.  

De duurzame ontwikkeling doelstellingen (die 17 VN doelstellingen). De praktijk laat zien dat die doelstellingen passen binnen 
een systeem gepast voor duurzaamheid. Er zijn 3 redenen waarom dit toch misschien eerder bij status-quo hoort: die 17 doelen 
passen perfect binnen een soort lineair management denken. Ze zijn niet bindend. Dus er wordt teveel nagedacht in een soort 
management logica maar in werkelijkheid zal er niks anders gebeuren dan wat men gewoon is, landen die veel investeren in 
technologische inovatie staan heel hoog in de ranglijst van het naleven van de doelstellingen en als de 17 doelen even strategisch 
zijn, dan is het niet strategisch. Het is heel bruikbaar en vlak en iedereen gebruikt het wanneer ze kunnen en het hen uitkomt.  

Hervorming-Reform 
Geloven in dominante structuren maar willen een nieuwe hervorming. Die hervorming moet gebeuren via een sterke overheid. 
Omschreven in het boek ‘the entrepreneurial state’: de overheid is niet gewoon een beaurocratie die van alles wegblijft, maar 
eigenlijk durft die vaak risico’s nemen. Investeren sluit aan bij het idee van een ‘global green new deal’, de overheid die eigenlijk 
massaal moet inoveren in hernieuwbare energie en de creatie van 1000den nieuwe jobs door deze nieuwe investeringen. In het 
boek ‘Earth system governance’ kaart men aan dat de globale structuren niet voldoen (VN,WHO,…) we moeten ons opnieuw 
organiseren. Er is een nieuw evenwicht nodig tussen globalisatie en lokalisatie.  
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Voorbeelden:  
Cap & trade is een soort bovengrens die de overheid oplegt aan C02 emissies die mogelijk zijn en onderling verhandelt kunnen 
worden (emissierechten). Heeft een bedrijf  minder uitstoot dan kan men rechten verkopen aan bedrijven die teveel uitstoten. 
Vroeger werkte dit niet goed maar nu staat het op punt en op een manier dat emissierechten heel duur zijn geworden.  

One-child policy bestaat vaak vanuit de IPAT formule (I = P x A x T) 

- I: Impact ecologie 

- P: populatie 

- A: affluence (welvaart) 

- T: technologie 

De overheid herverdeelt. Het sociale zekerheidsstelsel in Vlaanderen en België is zeer goed. Maar we kunnen gerust nog grote 
vermogensbelastingen invoeren.  

Transformatieve benaderingen 
Geloven dat alles anders moet, mens-natuur relatie moet anders, economische en politieke modellen voldoen niet meer. 
Verontwaardiging groeit vanonderuit, bottom-up praktijken. Vaak vanuit actoren met weinig macht. Éen van de bekendste 
voorbeelden is ‘the enviromental justice movement’. Protesteerde tegen de Amerikaanse overheid die giftige grond in hun 
achtertuin wou dumpen. Er wordt dus een koppeling gelegd tussen sociale onrechtvaardigheid en ecologische problemen: de 
mensen die het minder breed hebben meer te maken met ecologische problemen.  

Postgrowth of  degroth filosofie pleiten voor andere waarden. Wat is belangrijk en wat is de kwaliteit van leven? How much is 
enough, is het nodig om altijd zoveel te hebben. Pleiten voor sufficiënte, we moeten het met wat minder doen omdat 
bijvoorbeeld we met de zuinige wagen rapper, sneller en meer rijden waardoor het verbruik gewoon hetzelfde wordt als ervoor, 
dit noemen we het rebound-effect. 

Moeten we alles gaan organiseren in een globale supermarkt? Moeten niet meer lokaal gaan of  naar andere modellen gaan. 
Hebben we een boormachine nodig of  hebben we een gat in de muur nodig? De boormachine kan je ook uitwisslen. 
Bijvoorbeeld een bedrijf  genaamd ‘emergent’ zegt: kunnen we met energiecoperatieven ook energie halen en met de winsten die 
deze kleine bedrijven hebben iets interessanter doen i.p.v. bij de grote spelers te gaan aankloppen. CSA boeren zijn allemaal 
verschillende mensen die gaan beslissen wat ze zaaien, de coperanten geven een vast bedrag aan de coperatieven,dan gaan ze 
samen oogsten en verdelen maar de boer heeft toch een vast inkomen.  

Transformatie zonder duurzaamheid 
Eco-facisten pleiten voor een wereldoorloog waarbij veel mensen sterven en de natuur zijn gang kan gaan. De socials 
cornucopia spenderen weinig aandacht aan ecologie en teveel aan het sociale aspect. 

Aangereikte driedeling (status-quo, reform, transformatie) kenmerken 
Er is geen precieze indeling, veeleer simplificatie, praktijken van actoren kunnen veranderen, binnen groepen of  concepten zijn 
er niet zelden verschillende interpretaties (vb. OESO of  ecologische modernisering), educatief  interessant en voer voor debat 

Doordat er geen eenduidige interpretatie is van duurzaamheid zorgt dit vaak voor verwarring. Geen gedeelde agenda en er wordt 
veel aan greenwashing gedaan (vb. coca-cola zijn die echt duurzaam?). Maar duurzaamheid kan voeding zijn voor een sterk debat 
inzake visies, strategieën en beleidsbeslissingen. We weten min of  meer wat het inhoudt maar niet precies en daarom is het goed 
debatvoer. 

Tweet 5: “Het iconische ‘triple P’-beeld toont een zwakke invulling van duurzaamheid (in de praktijk)”. 
Zwakke duurzaamheid: 3P-model 
People (prosperity), planet, profit. Dit soort modellen is niet radicaal genoeg om naar die 
verandering te streven, men kiest vaak maar 1 aspect waar men op inzet en denkt dan met 
duurzaamheid bezig te zijn.  

Nood aan ‘sterke duurzaamheid’ 
De economie staat den dienste (is geen doel) van de sociaal rechtvaardige samenleving. We moeten 
altijd rekening houden met de draagkracht van de aarde. Heel parallel aan ‘Doughnut economy’. We 
kunnen de 17 doelstellingen hier ook in integreren.  
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DEEL II: Transitiedenken 
Er is nood aan verandering 
De trickle-down theorie werkt niet zoals vastgesteld door Pikkety. Er nood aan structurele verandering. Hoe dan concreet 
hervormingen of  transformaties beïnvloeden? Richting een toekomst die sociaalrechtvaardig en ecologisch duurzaam is. 
Transitiedenken en -werk, ontstond begin deze eeuw. Er bestaan daarbinnen 2 stromingen: Hoe naar transitities kijken? Hoe 
deze begrijpen? En hoe duurzaamheidtransities beïnvloeden? 

Transformaties zijn onvermijdbaar 
Zijn we in staat om transities te sturen naar een toekomst beeld dat wij wensen? De transitietheorie is aantrekkelijk omdat ze 
erkennen dat duurzaamheid iets hardnekkigs is, dat duurzaamheid een debattopic is waar verschillende antwoorden op mogelijk 
zijn. Heeft veel te maken met macht, het dominante systeem wil gevestigd blijven want zij halen daar voordeel uit. 

Wat zijn transities?  
Radicale veranderingen van de sociale-technische systemen die heel belangrijk zijn in onze omgeving bv. ons landbouw systeem. 
Het gebeurt niet op 1 2 3, het is een incrementele verandering wat wil zeggen met kleine stapjes. De radicaliteit zit in dat het 
systeem fundamenteel verandert.  

Wat is een socio-technisch systeem? 
In transitiedenken noemt met dit ‘het regime’. Het is een complex geheel van heel veel verschillende facetten, dus het is niet 
alleen politiek maar ook kennis en wetenschap maar ook wij als consument behoren daartoe. Bijvoorbeeld wat is het dominante 
systeem bij landbouw? Men kan zeggen de monocultuur. Dus 1 dominant idee ‘ons voeding is landbouw’ het regime is ‘de 
monocultuur’. Technologische oplossingen worden gekoppeld aan de landbouw cultuur zodat we veel meer rendement kunnen 
halen uit onze maïsvelden. Ons regime politiek gezien: de CD&V die samenwerkt met de boerenbond, die dan weer samenwerkt 
met Europese normen ! het is dus een systeem van heel veel verschillende facetten 

Voorbeelden van transitie zijn de industriële revolutie, de digitale revolutie, de overstap van atoom- naar hernieuwbare energie en 
gesloten rioleringen (Lmao) 

We nemen Facebook onder loep: Facebook is een soort logaritme aangepast aan ons gebruik om met elkaar in contact te 
komen. Facebook verandert ook steeds daarom is dit ook een voorbeeld van een socio-technisch systeem.  

Multi-level perspectief  
Dit is bril die ons helpt kijken naar deze complexe processen, het geeft ons inzicht in radicale veranderingen. 

Er zijn 3 niveaus; het regime (staat centraal), het landschapsniveau en het niche 
niveau. Een transitie is de verandering van het socio-technische regime naar een 
compleet nieuwe configuratie. Het gaat dus niet om één kleine regeling-
verandering. Belangrijk is dat het dynamisch stabiel is. Er bevinden zich in het 
systeem lock-ins of  padafhankelijke: het systeem zit vast in zichzelf  en laat zich 
niet in een andere richting sturen. Maar er is druk vanuit het landschap denk maar 
aan klimaatverandering, de verandering van ons consumentenpatroon (China 
begint meer vlees te eten ! meer ruimte nodig ! wij minder vlees). Dit zet druk 
op het systeem. De niches zetten druk op dat dominante systeem bijvoorbeeld 
landbouw, daar zetten toch veel mensen op bio-landbouw (meer diversiteit, niet 
alles oogst mislukt). Community supporting agriculture (CSA): dit zijn boeren dit 
niet willen overleven op subsidies uit Europa, wij willen geen monocultuur. Ze 
werken samen met coperanten (mensen zoals jij en ik) die samen met de boer beslissen wat ze gaan zaaien. Wij als coperanten 
gaan de boer een vast inkomen geven maar krijgen ook een deeltje van de oogst. Dit werkt! 

In het systeem zelf  zijn een paar interne contradicties bijvoorbeeld de mest overschot bij monocultuur die we moeten dumpen 
ergens in de natuur. In het systeem komt dus ook van onderuit onder druk.  

Verandering mogelijk wanneer veel druk vanuit het landschap, interne contradicties worden blootgelegd en (mature) Niches 
staan op, als dit samenkomt dan is er een soort momentum genaamd het ‘window of  opportunity’. Dan kan je verandering gaan 
afdwingen. Het landschap (klimaat, industrialisering) werkt eigenlijk op dezelfde manier door op het regime.  

Hoe groot de uitdagingen ook zijn, vanuit onze mature niches zijn we één van de processen die transitie mogelijk maken. We 
moeten ook bemerken dat dit echt een strijd is, regimes willen kosten wat kost hun eigen regime behouden.  
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Transitiemanagement 
We hebben een idee waarmee we transities kunnen versnellen en in een bepaalde richting duwen. ` De essentie: ‘goal-oriented 
modulation’ of  goal-oriented incrementalism’. Dus richting een doel en geïncrementeerd (stapje per stapje).  Het gaat niet over 
zomaar iets sturen maar eerder beïnvloeden. Het noemt eigenlijk management omdat de ambtenaren dat graag hebben, het is 
dus misleidend.  

De uitgangspunten zijn aan de slag met voorlopers (progressieve mensen 
met innovatieve ideeën), lange termijnspoor in schaduw van beleid (een 
machtsvrije context), zoektocht gedeelde agenda ontwikkelen, korte 
termijnacties (snelle winsten). 

Stappenplan bestaat uit 5 delen: Systeem analyse: wat is het dominante 
regime, wat is de landschapsdruk en welke niches spelen er? Toekomstvisie: 
waar willen we naartoe met ons systeem? Transitiepaden: welke stappen 
moeten we zetten om ons doel te bereiken? Acties: innovatieve ideeën 
ruimte geven, verbreden en verdiepen. Werken aan regime. De 5de stap is redelijk radicaal en daarmee niet zo zuiver. Daarom 
wrinkt het schoentje hier wat. 

Wat is nu de sterkte van transitiemanagement? 
Aandacht voor lange termijn, sterke in visie-en discoursontwikkeling op systeemniveau: nieuwe discoursen die ambitieus en 
inovatief  zijn. Dit zijn de voorlopers en deze moeten verankerd raken. Het brengt ook iedereen samen (netwerkcreatie). Op 
lijsten van innovatieve praktijken. Interessant voor agendasetting (en dus voor het koppelen van strategieën en processen) 

Wat is nu de zwakte van transitiemanagement (zeker in de praktijk) 
Beperkte spanningsboog van transitiemanagement. Er is geen rekening gehouden met hoe beslissingen moet doorgevoerd 
worden, hoe het bij het regime werkt. Achteruit-verus vooruitkijken: waar zit de erkenning van de complexiteit. De 1ste januskop: 
ze erkennen heel het grillige process van transitiedenken maar dan kijken ze naar hun eigen project vijf  stappen ver en dan 
vergeten ze eigenlijk wat hun doel was. Open ended processes: wij als transitiedenkers gaan niet bepalen wat nu net 
duurzaamheid is, zij laten dat open. De voorlopers moeten zelf  invulling geven aan het begrip. Maar het feit dat je dat niet invult 
en redelijk neutraal vakjargon gebruikt maakt dat mensen die niet bezig zijn met duurzaamheid maar vinden dat dat goed klinkt 
die termen ook gaan gebruiken naar hun belang. !2de januskop 

Naar een ‘transitie’-governance 
Transitiemanagement is bruikbaar maar als onderdeel van een bredere en meer gediversifieerde strategie waarbij je rekening 
houdt met andere zaken. Je moet de complexiteit blijven erkennen. Besef  dat als je verandering wilt je allerlei processen gaat 
moet doen, dingen op de agenda zetten, mensen moet meekrijgen en het een heel politiek spel is.  
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