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Deel I. Sociologie, een wetenschap van de samenleving 

Op ontdekkingstocht door een bekend gebied? Over de eigen aard van de samenleving 

(1) 

Sociologie betekent ‘samenlevingskunde’ 
 Socius: Latijns voor metgezel 
 Logos: Grieks voor kennis, kunde, wetenschap en wetten 

 

1.1. EEN BEELD VAN EEN TITEL 

De spellen  afspiegelingen vd manieren waarop we samenleven  

Speelveld = de samenleving 
Spelregels = wetten en gedragsregels 
Spelers = mensen, organisaties, instituties 
De spelers moeten zich aan de spelregels houden en deze zijn niet allemaal even dwingend 
De straf als je een regel niet gehoorzaamt, hangt af van de ernst 

Id samenleving gelden andere regels voor publieke / particuliere ruimtes, op straat / binnenshuis, 

binnen het bedrijf / binnen het gezin. 

Samenleving bestaat uit een stel posities, bv. beroepsposities. Tussen al die posities bestaat er een 

taakverdeling, bv. de arbeidsdeling. Er zijn verschillende verwachtingen voor verschillende posities. 

Er zijn mensen met een hogere status en mensen met een lagere status, toch is iedereen even hard 

nodig. 

We zijn elke dag bezig met communiceren en interageren. 

Indien je niet voldoende productief meer bent, wordt je vaak afgedankt, werkloos of (vervroegd) op 

rust gesteld. 

Velen willen hun eigen maatschappelijke status verbeteren. 

Bij een voetbalwedstrijd is de tribune de beste positie voor sociologen. Neutrale waarnemers bekijken 

alles met de nodige distantie. 

 

1.2. HET DAGELIJKSE LEVEN DOOR DE BRIL VAN EEN SOCIOLOOG 

Charles Wright Mills = 1e moderne kritische socioloog (in de jaren 1950) 

 Werkte vooral rond sociale ongelijkheid, machtselites, het verval van de middenklassen, de 

relatie tussen individu en samenleving en het belang ban een historisch perspectief voor het 

sociologisch denken. 

 Belangrijkste boeken: ‘The Power Elite’ en ‘The Sociological Imagination’ 

Mills definieerde sociologische verbeelding als het levendige besef van de relatie tussen ervaring en 

de bredere samenleving. Het vermogen om afstand te nemen van de actuele toestand en een 

alternatief standpunt in te nemen. 

De 3 componenten van de sociologische verbeelding volgens Mills zijn: 
 Geschiedenis 
 Biografie 
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 Sociaal structuur 
Dus met andere woorden: de ervaring van de dagelijkse werkelijkheid is niet zonder betekenis, maar 

moet in haar context geplaatst worden (en dit kan het best door enige afstand te nemen van 

zelfsprekendheden, bv. routines). 

1.2.1. over eten en drinken 

Eten en drinken zijn primaire behoeften en toch eet niet iedereen op dezelfde manier. Het is ingebed 

in de sociale en culturele context. 

Ook binnen eenzelfde samenleving verschillen. 

Koken en komen eten is een belangrijke vrijetijdsbesteding geworden voor heel veel mensen! 

Voorbeeld: koffie 
 Het is weer ‘in’ 
 Koffiedrinken wordt een deel van onze sociale rituelen en krijgt een symbolische waarde 
 Een sociaal aanvaardbare drugs (in onze samenleving)  drugs door cafeïne 
 Ook economische waarde 

1.2.2. over sport 

Aan vrijetijdsactiviteiten is er ook een sociaal kaartje gekomen. 

Er zijn activiteiten met een hoge sociale status en er zijn er met een lage sociale status. 

1.2.3. over lifestyle en lijfstijl 

1 duidelijk voorbeeld van lijfstijl: het ideale mannelijke en vrouwelijke lichaam. 

1.2.4. over liefde 

De keuze van de partner is niet blind, in tegenstelling tot verliefdheid. 

Mensen huwen meestal binnen het sociale milieu. Met iemand uit dezelfde groep valt makkelijker te 

praten, is er basis voor meer gemeenschappelijke activiteiten en is het risico op conflicten kleiner. 

Er is ook de sociale druk van de sociale omgeving. 

Verliefdheid wordt dus sociaal gestuurd! 

1.2.5. contingent maar niet arbitrair? 

Contingent = als het anders had kunnen zijn dan het nu is. 

Arbitrair = willekeurig. 

Het is niet omdat een bepaalde handeling anders had kunnen zijn, dat er geen goede reden bestaat 

waarom ze in onze samenleving deze vorm aanneemt. 

Doel van socioloog: achterhalen en verklaren hoe deze door mensen zijn gemaakt en gevormd tot een 

bepaalde sociale orde. 

 

1.3. EEN STAP VERDER 
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Common sense = gezond verstand: deze bevat een losjes samenhangend stel van feiten, 

waarnemingen, ervaringen, inzichten en ‘ontvangen wijsheid’  het gaat over kennis die op onze 

dagelijkse ervaringen is gebaseerd. 

Sociologie gaat op zoek naar verklaringen voor zichtbare fenomenen. Dit onderscheidt de 

wetenschappelijke (sociologische) aanpak van het gezond verstand. 

1.3.1. echtscheiding 

Op het 1e zicht: oorzaken van echtscheiding ligt op het persoonlijk vlak: 2 mensen zien elkaar niet meer 

zitten, na een langer samenleven. 

Echtscheidingen zit in de lift de laatste tijd. 

Waar zoeken sociologen de verklaringen? 

 Veranderingen in wetgevingen spelen een belangrijke rol 

 Er worden veel verschillende zaken in verband gebracht met elkaar 

 Zie later 7.8.2 

1.3.2. Zelfdoding 

Gemiddeld 3 mensen per dag in Vlaanderen  1.5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. 

Sociale klasse, leeftijd en geslacht zijn belangrijke componenten. 

Durkheim (stamvader van de moderne sociologie) 

 Zowel een teveel als een gebrek aan sociale integratie leidde tot meer zelfdodingsgedrag 

 Desintegratie van de groep bleek ook tot een verhoging te leiden 

1.3.3. Arbeid 

Ons beroep bepaalt in hoge mate onze sociale positie, onze sociale status en zelfs onze identiteit. 

Vandaag beschouwen we arbeid als ‘het hoogste goed’ (arbeidsethos). 

Arbeid betekent meer dan alleen een bron van inkomen. 

Jahoda zei dat het psychische welbevinden verslechtert bij  het wegvallen van betaalde arbeid (Latente 

Deprivatiemodel). Ze onderscheidt 5 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 preferenties 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 

Aan de basis van werkeloosheid  enkele maatschappelijke oorzaken. 

Litteken-effect = hoe langer iemand werkloos is, hoe dramatischer voor de kansen om ooit weer 

volwaardig geïntegreerd te raken op de arbeidsmarkt  iets wat je je hele loopbaan meeneemt. 

Kwaliteit van arbeid kan zowel vanuit een substantieel als vanuit 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 

 Instrumenteel perspectief: vertrekt vanuit de kosten die gepaard gaan met een slechte 

kwaliteit van arbeid. Slechte kwaliteit leidt tot een verhoogde kans op ziekte  ziekteverzuim 

Werkbaarheid moet omhoog. 

Pagina 36: job demand – job control model 

1.3.4. Ziekte en dood 

Personen met lage sociale status leven minder lang en hebben meer gezondheidsproblemen. 

Duidelijke ongelijkheid in levensverwachting tussen de verschillende opleidingsniveaus. 

Artefactverklaringen = verklaringen gebaseerd op het mechanisme van de selectieve sociale mobiliteit 

en de sociaal-oorzakelijke verklaringen. 

 De verschillen in sterfte, ziekte en gezondheid zijn het gevolg van de gebruikte 

onderzoeksmethoden en meetinstrumenten 

 Verschillen door selectie op gezondheid tijdens de sociale mobiliteit: een sociale daling zou zo 

een gevolg zijn van een slechte gezondheidstoestand en een goede gezondheidstoestand zou 

bijdragen tot sociale stijgingen 

 Oorzaken zoeken bij SES  deze invloed verloopt meestal via een tal van tussenliggende 

factoren (zoals materiele en niet-materiele levensomstandigheden) 

Laag inkomen gaat meestal samen met een slechtere arbeidsomstandigheden, werkloosheid en een 

kwalitatief slechte job. 

Lage sociale status  minder beroep doen op sociaal netwerk  deze steun is belangrijk om om te 

gaan met stressoren  ze zullen deze ontvluchten door roken, ongezond eten… 

Gezond voedsel: duur 

 

1.4. EEN EERSTE DEFINITIE VAN SOCIOLOGIE 

Definitie: sociologie is de wetenschap die de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert, in 

hun ontstaat, voortbestaan en veranderen, en tevens het sociaal handelen van de mensen in de 

interactie met deze patronen en structuren. 

Eerste deel: patronen 

 Gedragspatronen zoals tafelmanieren of instituties zoals het huwelijk 

 Opvattingen vallen hier ook onder 

 Nooit uit het oog verliezen dat in de sociologie het adjectief ‘sociaal’ veel ruimer is dan in het 

dagelijks taalgebruik 

 Asociale gedrag valt enkel te verklaren wanner we rekening houden met de maatschappelijke 

context waarin het ontstaat en vorm krijgt 

Eigenlijk bestaan er heel veel verschillende definities. 

Gedragspatronen en opvattingen refereert aan 2 cruciale dimensies van de samenleving: positionele 

en symbolische structuren. 
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 Positionele dimensie: wordt zichtbaar via interactie- en communicatiepatronen 

 Symbolische structuren (of cultuurpatronen) gaan over al dan niet geïnstutionaliseerde 

opvattingen: waarden en normen, doelstellingen en verwachtingen 

 Waarden = collectieve opvattingen over wat wenselijk is (zoals over het goede en het 

kwade) 

 Normen = collectieve, meer of minder bindende gedragsregels (zoals wetten en 

reglementen) 

Handelen is enkel sociaal handelen voor zover het rechtsreeks of onrechtstreeks wordt beïnvloed door 

het handelen van anderen. 

Sociologische verbeelding: ze kunnen de structuren in dat handelen achterhalen; structuren gaan 

immers essentieel over de relaties tussen elementen en vele (andere) elementen. 

 

De samenleving is een veld van tegengestelde krachten (2) 

Sociale cohesie (centripetaal) en sociale uitsluiting (centrifugaal) gaan dikwijls samen. 

 

2.1. INDIVIDU EN SAMENLEVING: EEN STRIJD VAN GOED TEGEN KWAAD? 

Tegenstelling meestal simplistisch geformuleerd: een keuze tussen vrijheid en dwang. 

Simplisme: maakt leven eenvoudiger, maar het helpt niet om de maatschappelijke werkelijkheid te 

begrijpen. 

Collectief conformisme en de schijn van vrije, eigen beslissing! 

Wie de macht heeft bepaald wat ‘in’ is en wat ‘uit’ is. 

Gehlen noemt de mens een Mangelwesen = ondanks onze unieke persoonlijke eigenschappen zijn we 

altijd vertegenwoordigers van de samenleving. 

‘Menselijke conditie’: bestaat erin dat mensen ‘in de wereld zijn geworpen’ en dat ze eigenlijk niet 

voor hun bestaan hebben gekozen + betekent ook dat ze die wereld kunnen en moeten veranderen. 

Sartre: onderscheid tussen ‘in-zich-zijn’ en ‘voor-zich-zijn’ 

 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 

Vervreemding = het tot de essentie van het menselijke bestaan behoort dat zijn scheppingen een eigen 

leven gaan leiden en zich tegen hem keren. 

Marx   vervreemding van de arbeider 

 Zag dit als het typische kenmerk van de kapitalistische productiewijze 

 Arbeider vervreemdt van het product dat hij voortbrengt, omdat hij werkt voor iemand anders 

 Vervreemdt ook van het arbeidsproces (omdat hij tot een verlengstuk van de machine is 

gedegradeerd) 

 Van zijn medemens (omdat samenwerking de plaats moet ruimen voor onderlinge 

concurrentie) 

 En uiteindelijk van zichzelf 
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 Arbeider moet de waarde die hij toevoegt aan de stof die hij bewerkt, afstaan aan de 

kapitaalbezitter 

 Verlies van wat hem echt een mens maakt: het vermogen om via arbeid de wereld te 

ontwikkelen en haar aan de eigen behoeften aan te passen 

We ondergaan (gewild of niet) de invloeden van de samenleving. 

Uit de samenleving stappen kunnen we alleen met behulp van het denken en het spreken dat we in 

die samenleving hebben geleerd. 

Actor-factor-dilemma: de wal en het schip waartussen sociologen klem raken. 

Actorperspectief: ruimt plaats voor de actoren door ze een rol van betekenis te geven bij het creëren 

van die instrumenten. 

Er zijn individuele en collectieve actoren. 

Nature-vs-nurture-debat 

 Nature: genetisch materiaal dat van ouders op kind wordt doorgegeven (bv. haarkleur, kleur 

van de ogen…) 

 Nurture: maatschappelijke omgeving waarin een persoon opgroeit (bv. het gezin, de school, 

de vriendenkring…) 

 

2.2. DE SAMENLEVING: EEN VAT VOL MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN 

Alle dingen die vanzelfsprekend lijken  worden enkel mogelijk omdat we deel uitmaken van een 

sociaal verband. 

Teken van democratisering: vele jongeren die aan hogere studies beginnen  is het wel 

democratisering of is het massificatie? 

SONAR-enquête 

 Verband tussen het opleidingsniveau en de tewerkstelling van de ouders en het starten in het 

hoger onderwijs 

 Arbeidspositie speelt een rol bij de beslissing om hogere studies te beginnen 

Samenleving biedt ook beperkingen (we bedoelen hier niet de wetten of de expliciete verboden mee). 

Vele soorten drempels 

 Wettelijke 

 Reglementaire 

 Informatieve 

 Dispositionele 

 Drempels gebaseerd op attitudes en percepties ten aanzien van bv. ‘leren’ of ‘school’ 

 Ze kunnen ertoe leiden dat we de behoefte aan een of andere voorziening niet ervaren 

of dat we die niet willen vragen en opnemen 

 Situationele en institutionele 

 Doen zich voor aan de kant van de dienst of van de potentiële gebruiker 

 Kunnen slaan op de (gestoorde) verbindingen tussen beide 
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Routines zijn ook belangrijk in een samenleving! 

 

2.3. SOLIDARITEIT VERSUS STRIJD 

Samenspel van strijd en solidariteit houdt de samenleving ‘samen’ en ‘levend’. 

2.1.3. Solidariteit en cohesie 

Kenmerk van elk maatschappelijk verband = feitelijke solidariteit. 

Solidariteit = wat een groep, organisatie, samenleving samenhoudt, solide maakt, een identiteit geeft. 

Zonder solidariteit  samenleving kan niet bestaan, want ze mist het bindmiddel dat nodig is voor 

sociale cohesie. 

Structurele solidariteit = mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld en waardoor het leven 

mogelijk of gemakkelijker wordt. 

Veralgemeende afhankelijkheid = de veelheid van netwerken waarvan iedereen deel uitmaakt en 

zonder dewelke we niet zouden overleven. 

Sociale zekerheid/sociale bescherming! 

Voorbeeld Mattheuseffect: ouders die hun kinderen niet naar de unief kunnen sturen, betalen wel 

mee voor andere kinderen die naar de unief gaan. Dit door de belastingen die ze betalen aan de 

overheid en de overheid kan dit geld dan gebruiken voor de gebouwen, boeken, het loon van het 

personeel… 

Durkheim ‘De la division du travail social’ 

 Onderscheidt 2 types samenlevingen 

 Traditionele: gekenmerkt door een geringe arbeidsdeling met een relatief eenvoudige 

sociale structuur 

 Moderne: het proces van arbeidsverdeling is ver voortgeschreden 

 Mechanische solidariteit: een lage graad van arbeidsindeling, een homogene cultuur, 

repressieve normen, gemeenschapsbezit, totemische religie altruïstische zelfdoding. Het 

individuele en collectieve bewustzijn vallen grotendeels samen 

 Organische solidariteit: complexe arbeidsdeling, verhoogd individualisme, restitutieve 

normen, privébezit en contractuele verhoudingen, persoonlijke vormen van 

godsdienstbeleving en egoïstische zelfdoding 

 Traditionele samenleving Moderne samenleving 

Arbeidsindeling Eenvoudig Complex 

Solidariteit Mechanisch Organisch 

 

Geseculariseerde maatschappij: staat en godsdienst werden gescheiden en meteen ook vervangen 

door nieuwe en uiteenlopende betekenisgevers. 

Collectieve bewustzijn (Durkheim): samenleven met anderen wil zeggen dat we opgenomen zijn in een 

bovenindividueel verband. Het besef dat we samen met anderen een gemeenschap vormen en daarom 

moreel verplicht zijn de eisen van de gemeenschap te honoreren. 
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Moderne samenleving  minder afhankelijk. 

Donkere zijde van solidariteit en cohesie 

 Het maakt groepen sterk en bieden geborgenheid voor de leden van die groep 

 Soms worden de leden opgesloten 

 Fysiek (denk aan sektes) 

 Uitsluiting tot de gemeenschap  ultieme sanctie 

2.3.2. strijd en conflict 

Conservatieven: vinden de toestand het best zoals hij nu is. 

Progressieven: het kan nog altijd beter. 

Reactionairen: verlangen terug naar een premoderne tijd. 

Revolutionairen: vinden het huidige maatschappelijke gebouw maar niets en kijken ernaar uit om het 

van de grond af opnieuw op te trekken. 

Functionalisten (= ordesociologen): alles wat bestaat in de samenleving levert een bijdrage tot haar 

bestaan en voortbestaan. 

Conflictsociologie: beklemtoont dat conflicten inherent zijn aan de samenlevingen  er zijn 

verschillende soorten maatschappelijke conflicten. 

Oorlogen worde gevoerd om… 

 Territorium onder controle te krijgen 

 Greep te verwerven op schaarse natuurlijke bronnen 

 Interne spanningen te onderdrukken door de aandacht te verleggen naar een externe vijand 

Belangenconflict = wanneer in een situatie van relatieve schaarste 2 actoren dezelfde sociale goederen 

opeisen. 

Waardeconflict = wanneer de ene actor wordt gedreven door de vurige overtuiging van het eigen 

morele gelijk en aan de andere actor de eigen opvattingen, waarden en normen willen opleggen. 

 Beide staan NIET los van elkaar 

Manifest conflict = open conflict = zichtbaar voor de actoren en de toeschouwers 

 Subtiel, indirect en beheerst 

 Direct, gewelddadig, onbeheerst en agressief 

Conflicthantering = hoe omgaan met die conflicten. 

Conflict paradox = ziet de functionaliteit van een conflict in, maar stelt vast dat binnen 

samenlevingsverbanden conflicten vaak worden vermeden. 

 

2.2. ONGELIJKHEID VERSUS GELIJKHEID 

Vroeger: ongelijkheid werd toen als een goede zaak gezien voor de economie en de samenleving. 

Ongelijkheid had “vele voordelen”. 
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Er is minder ongelijkheid voor vakbonden en meer sociale problemen door ongelijkheid. 

3 perspectieven op gelijkheid onderscheiden 

 1e perspectief: identificeert gelijkheid met juridische gelijkheid. Het probleem is opgelost 

wanneer iedereen dezelfde rechten heeft. Geen plaats voor een beleid ter bestrijding van 

ongelijkheid of ter bevordering van gelijkheid 

 2e perspectief: gelijkheid moet er zijn als uitkomst. Overheid moet er alles aan doen om die 

uitkomst te realiseren 

 3e perspectief: perspectief van gelijke kansen: meer eigen aan de moderne samenleving. 

Mensen hebben gelijke rechten bij hun geboorte, maar hiermee gaan geen gelijke middelen 

gepaard 

2 stellingen 

 1e stelling: optimistisch: gaat ervan uit dat er in de verdere economische ontwikkelingen 

krachten sluimeren die de ergste vormen van ongelijkheid zouden kunnen doen afnemen tot 

op een aanvaardbaard niveau 

 2e stelling: ze aanvaardt dat de economische en technologische ontwikkelingen zullen zorgen 

voor meer sociale mobiliteit en voor het vervagen van de scheidingslijnen tussen de oude 

klassen, maar in plaats daarvan zullen nieuwe ongelijkheden ontstaan 

 

Waarmee zijn sociologen bezig? Sociologen doen aan… sociologie (3) 

3.2. ZIJN SOCIALE FEITEN EERBIEDWAARDIG? 

Durkheim ‘Les règles de la méthode sociologique’. 

De hoofdrolspelers in een samenleving zijn de sociale feiten (= de sociale relaties tussen de mensen, 

evenals instituties). 

Menselijk handelen ligt aan de basis van die sociale feiten, maar de sociale feiten hebben tegelijkertijd 

een vrij grote mate van zelfstandigheid en we houden best rekening met hun sturende karakter. 

Regulering dient om de omgang in het dagelijks leven te organiseren. 

Het Civilisatieproces (Elias): hoe goede manieren geleidelijk aan hun weg vonden naar alle lagen van 

de bevolking. 

 

De ene bril is de andere niet. Van dagelijkse naar wetenschappelijke waarneming (4) 

4.4. WAAR STAAN PARADIGMA’S VOOR? 

Paradigma = een model voor wetenschapsbeoefening  en bestaat uit een specifieke combinatie van 

uitgangspunten van waaruit de (sociale) werkelijkheid wordt gekeken  term theoretisch raamwerk 

is meer geschikt in de sociologie. 

Paradigmatisch pluralisme = een aanhoudende verscheidenheid van paradigma’s. 

Keynes: stelde vast dat je een crisis niet bestrijdt door besparingen. 

4.4.1. actoren en structuren 
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Conflict Consensus 

Gebaseerd op het inzicht dat het maatschappelijk gebeuren zich afspeelt op verschillende 

aggregatieniveaus. 

Microniveau = niveau van de interacties en relaties tussen de actoren, binnen het gezin of een 

vriendengroep. 

Macroniveau = niveau van het globale maatschappelijke systeem. Die wereld is opgebouwd uit grotere 

structuren, ze raakt relaties die voor het overgrote deel abstract, anoniem en ver verwijdert zijn. 

 Elk niveau is afhankelijk van het andere 

Ertussen: het mesoniveau = organisaties. Allemaal samen vormen ze het maatschappelijk middenveld. 

 

Postmoderne samenleving, verzorgingsstaat, laatkapitalistische staat 

 

 

Vakbonden, bedrijven, kerken, verenigingen, scholen en unief 

 

 

Gezinnen, speelgroepen, klieken 

 

 

Actorbenadering gaat uit van de individuele, reflexief handelende actoren. 

Actor kan je zien als een rationeel wezen, een strategisch handelend wezen of als een onzeker wezen. 

4.4.2. consensus en conflict 

Heeft te maken met de centrale discussie in de sociologie. 

4.4.3. vier kwadranten 

Binnen elk kwadrant: een aantal verwante sociologische paradigma’s worde gesitueerd. 

 

 
(Neo)marxisme 

 

 
Structureel functionalisme 

 
Sociale ruil 

 
Interactionisme 

 

 

 

MACRO 

MESO 

MICRO 

Structuren 

Actoren 
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Deel II. Blokken, apart en opgestapeld 

Blokken uit de sociologische blokkendoos. Over sociaal handelen, interactie en 

communicatie, posities en relaties, rol en status (5) 

5.1. SOCIAAL HANDELEN 

In een samenleving  veel ontmoetingen. 

Gemeenschappelijke factor in alle ontmoetingen: we zullen op elkaar reageren, zelfs als is het heel 

beperkt. 

Weber: sociaal handelen = ons handelen is zinvol betrokken op dat van anderen. 

Discussie/gevecht is ook sociaal handelen. 

Niet-handelen kan ook sociaal handelen zijn  vb. van niet-handelen: negeren, niet deelnemen aan 

iets… Elkaar niet ontmoeten is even cruciaal voor het sociaal handelen van mensen als elkaar 

ontmoeten. 

Vaak is sociaal handelen een voorbereiding op komende ontmoetingen. 

Weber 

 Handelen dat gericht is op objecten = niet sociaal handelen 

 Innerlijk gericht handelen (mediteren, bidden) = niet sociaal handelen 

Dit boek  ruimere definitie van sociaal handelen. 

Voorwerpen kunnen een sociale betekenis hebben, bv. verkeerslichten: wat betekent ‘groen’ en wat 

betekent ‘rood’. 

Artefacten = versteende sociale betekenissen. 

Is imiteren wel of niet sociaal handelen? 

Weber  4 grondcategorieën van sociaal handelen 

 Affectief 

 Ook wel ‘’emotioneel handelen’’ genoemd 

 = handelen dat niet doelgericht is en evenmin refereert aan een waarde 

 Meestal enkel de uitdrukking van een toestand die als instinctief, zintuigelijk, 

emotioneel en passioneel wordt beschreven 

 Wel aan maatschappelijke regulering onderhevig 

 Regels zullen verschillen naargelang van de tijd en de cultuur 

 Traditioneel 

 = quasi-automatisch handelen, het onbewuste volgen van diep ingewortelde 

gewoonten 

 Gaat vaak over de grens van wat zinvol handelen is  

 Voorbeelden: beleefheidsregels en etiquette 

 Waarderationeel 

 Geïnspireerd door de overtuiging dat handelen een intrinsieke betekenis bezit 

 Je handelt omwille van het waardevolle van het handelen zelf, onafhankelijk van het 

resultaat 
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 Netwerken = gezellig samenzijn met vrienden of een partijtje tennis 

 Doelrationeel 

 Gericht op het systematisch verwezenlijken van weloverwogen doelstellingen 

 De mogelijke doelstellingen worden afgewogen tov elkaar 

Kunnen we nog zeggen dat het huidig economisch handelen nog ‘doelrationeel’ kan zijn? 

Omkering van middel en doel  2 richtingen 

 Middel kan tot doel worden en zo verdwijnt de oorspronkelijke doelstelling naar de 

achtergrond 

 De waarde van het sociaal handelen gaat geleidelijk verloren in het dwingende van het doel 

 

5.2. INTERACTIE EN COMMUNICATIE 

2 dimensies: interactie en communicatie 

 Interactie = het waarneembare handelen 

 Communicatie = de betekenis die we aan het handelen toekennen, maar ze zal dikwijls ook 

zelfstandig bestaan 

5.2.1. interactie 

Heeft betrekking op waarneembare handelingen. 

Essentiele karakteristieken van interactie: wisselwerking, anticipatie en gemeenschappelijke 

interpretatie of zingeving. 

Sociogram = de grafische voorstelling van de sociale banden die iemand heeft  ontwikkelt door 

Moreno. 

Sociogrammen kunnen worden getekend op verschillende criteria: 

 Sociale relaties 

 Communicatielijnen 

 Kanalen van invloed 

Beleefde inattentie = niet opdringerig zijn doen, elkaar niet verdenken van kwade bedoelingen en 

tolerant zijn. 

Verschil tussen ‘front stage’ en ‘back stage’  performance in het publieke leven. 

Persoonlijke ruimte  4 zones volgens Hall 

 Intieme afstand: 30 cm; voor interacties tussen geliefden of tussen ouders en kinderen 

 Persoonlijke afstand: 30 cm tot 1 meter; voor vrienden en goede bekenden 

 Sociale afstand: 1 meter tot 4 meter; voor formele interacties, zoals zakelijke gesprekken of 

interviews 

 Publieke afstand: meer dan 4 meter; voor contact met een groot publiek 

 Indien deze worden doorbroken: terugdeinzen, ellebogen gebruiken of afkeurende blik 

Ongerichte interactie = we zijn bewust van elkaars aanwezigheid, maar we gaan niet tot directe 

interactie overgaan. 
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Sociale realiteit: vaak een aaneenschakeling van gerichte en ongerichte interacties. 

Tussen haakjes plaatsen van interacties = het begin en einde markeren van een interactie. 

Kernmerken van interacties 

 Frequentie 

 = het aantal interacties per tijdseenheid 

 1e aanduiding van het belang van de interactie voor de betrokkenen 

 Regelmaat 

 Niet zelfde als frequentie! 

 Bijvoorbeeld 1 keer per jaar 

 Uitgebreidheid 

 = het aantal situaties waarbij interactiepartners elkaar ontmoeten 

 Hoe uitgebreider, hoe belangrijker de interactie 

 De mate van samenwerking 

 = coördinatie = de mate waarin de interactie van de betrokkenen goed op elkaar is 

afgestemd 

 De richting 

 = wie neemt het initiatief 

 Kan zowel een uitdrukking zijn van sociale hiërarchie als een tweezijdige interactie 

 De directheid 

 = het communicatieaspect van de interactie  

5.2.2. communicatie: verbaal en niet-verbaal 

Communicatie = het overdragen van gedachten, gevoelens, wensen en strevingen, zodat mensen 

geïnformeerd zijn over wat je denkt, voelt of wenst. 

Gaat van zender naar ontvanger. 

Communicatie ≠ interactie, maar zijn wel echt nauw aan elkaar verbonden: meestal brengt 

communicatie interactie met zich mee, onmiddellijk of uitgesteld + gaat interactie gepaard met een of 

andere vorm van communicatie. 

Pseudocommunicatie = wanneer deelnemers aan gehanteerde symbolen een verschillende betekenis 

hechten  gevaar is vooral groot bij non-verbale communicatie. 

Clichés = onmisbaar voor het maatschappelijk leven: ze vormen een wezenlijke bijdrage tot de 

routinestructuren van het dagelijks sociale leven. 

Non-verbale communicatie = de uitwisseling van info en betekenis door gezichtsuitdrukkingen, 

gebaren en lichaamshouding 

 Herhalen wat verbaal gezegd is geweest (bv door ja te zeggen of te knikken) 

 Het vervangen van verbale communicatie (bv ja knikken, nee schudden) 

 Het tegenspreken van verbale communicatie (bv iets bevestigen, maar een twijfelende 

gezichtsuitdrukking opzetten) 

 Het gevoelsmatig ondersteunen van het gesproken woord (bv een bezorgde frons) 

 Het informeren over de onderlinge relatie (bv glimlachen, aanraken…) 

 Het beklemtonen van de verbale communicatie (bv naar iets wijzen waar je over praat) 
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 Het structureren en reguleren van de verbale communicatie (bv ondersteunende 

handgebaren) 

Gezichtsuitdrukkingen  voor de 6 basisemoties  universeel. 

Gebaren: grotere verschillen in culturen. 

5.2.3. de impact van sociale media op de communicatie 

Door technologische ontwikkelingen: communiceren wordt nog complexer, veelomvattender en een 

belangrijke dimensie van het sociale leven. 

Criteria van McQuail om oude en nieuwe media met elkaar te vergelijken: 

 Interactiviteit 

 Sociabiliteit (= het gevoel van persoonlijk contact te hebben) 

 Mediarijkdom (= kunnen media verschillende referentiekaders overbruggen en 

dubbelzinnigheden verminderen) 

 Autonomie 

 Spelkarakter (= niet alleen nuttig voor instrumentele doelen) 

 Privacy 

 Personalisering (= van inhoud en gebruik) 

Nieuwe media scoren beter op: 

 Verbindingen 

 Hun toegankelijkheid voor gebruikers (zowel als zender als ontvanger) 

 Hun graad van interactiviteit 

 Veelvoudigheid in het gebruik 

 Open-ended character 

 Alomtegenwoordigheid 

 Plaatsloosheid  

Internet = bundelt diversie communicatievormen. Zowel voor publieke als private doeleinden. 

Drempels voor communicatie liggen lager. 

Cyberpesten! 

Positieve kant: online werken (plaats- en tijdonafhankelijk)  nadeel: geen duidelijk begin en einde 

aan je werkdag. 

Werkplek verzwakt als knooppunt van info en netwerken, je knoopt geen sociale relaties meer aan 

face-to-face. 

 

5.3. SOCIALE RELATIES EN POSITIES, SOCIALE ROL EN STATUS 

Sociale posities = verwijzen naar de plaatsen die actoren binnen samenlevingsverbanden innemen. 

Sociale relaties = verwijzen naar de verbindingen tussen die sociale posities. 

Bij elke sociale positie horen waarderingen en verwachtingen! 

5.3.1. sociale relaties 
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Communicatie en interactie kunnen tot groepsvorming leiden en grepen bij elkaar houden  

voorwaarde: interactie en communicatie moeten volgend vast patronen verlopen. 

Structuurfunctionalisme veronderstelt dat patronen het gevolg zijn van een diepgewortelde en 

wijdverspreide maatschappelijke consensus  m.a.w.: interactie en communicatie worden bepaald 

door al aanwezige gemeenschappelijke waarden en normen. 

Andere zeggen: de patronen ontstaan juist door de interactie en communicatie zelf, in een proces van 

zoeken en tasten. 

Definitie van Weber: sociale relatie = een relatie is de kans dat de actoren op een bepaalde wijze zinvol 

ten opzichte van elkaar zullen handelen. 

Aard van sociale relaties  zeer uiteenlopen. Van affectie tot afkeer, van samenwerking tot conflict. 

Doel sociologie: individuele gebeurtenissen plaatsen en verklaren vanuit het geheel aan sociale 

relaties. 

Primaire en secundaire relaties: 

 Primaire = relaties die met de anderen als totale persoon worden aangegaan. 

 Spelen zich af in een welbepaalde sociale sfeer 

 Sterk gevoelsgeladen relaties 

 Secundaire = actoren ontmoeten elkaar als ‘vreemden’ 

 Gebeurt meestal in publieke ruimtes 

 Relaties die betrekking hebben op een duidelijk aanwijsbaar, afzonderbaar sociaal 

kenmerk (bv beroep) 

 Veronderstellen doelrationeel handelen 

 Typisch voor de moderne, meer grootschalige maatschappijen 

Ricoeur: onderscheidt korte en lange relaties: 

 Korte = direct, ze berusten op spontane en wederzijdse subjectieve voorkeur 

 Lange = alleen langs een omweg te definiëren, ze ontstaan in context van rolpatronen en 

groepsverbanden die concreet gestalte krijgen in allerlei institutionele bepaalde ontmoetingen 

Dahrendorf: homo sociologicus = een mens die bestaat uit het stel sociale rollen die hij speelt. 

 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 

 

5.3.2. sociale posities 

Iedereen bekleedt meerdere sociale posities. 

Manieren om de essentie van een sociale positie weer te geven: 
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 Een vaste plaats op de interactiekaart van een samenlevingsverband (meeting point, 

aanspreekpunt) 

 Een baste plaats in een sociale ruimte 

 Een maatschappelijk adres 

Echte leven  positiestellen. We zijn EN moeder EN dochter EN een psychologe… 

Alle posities bestaan vrijwel onafhankelijk van de concrete mensen die ze nu bekleden. 

2 wijzen van positiebekleding: toewijzing en verwerving 

 Toewijzing = de positiebekleding gebeurt op basis van oneigenlijke criteria (kenmerken zoals 

sociale afkomst, geslacht…) 

 Voorbeeld: erfelijke koningschap 

 Peterprincipe  overkwalificatie 

 Verwerving = de positiebekleding gebeurt door eigen inspanning. Je komt op een bepaalde 

positie terecht op basis van formele en informele maatschappelijke kwalificaties die nodig zijn 

om de positie waar te maken. 

Van deze 2 is er geen scherp onderscheid, eerder een continuüm. 

Definitieve posities = sociale posities waar we heel ons leven lang aan vast zitten. 

5.3.3. de sociale status 

VS: daar gebruiken ze ‘status’ wat hier ‘positie’ heet. 

Het belang van een positie kan worden afgeleid uit wie die ‘andere positiebekleders’ zijn. 

Rangorde: van posities met een hogere status naar posities met een lagere sociale status. 

Sociale status ≠ eigenschap van de positiebekleders, het heeft te maken met posities zelf. 

Uit ‘waardering’ leiden we 2 specifieke vormen af:  

 Status/prestige (verbonden met positie) 

 Aanzien (verbonden met de persoonlijkheid van de positiebekleder) 

Beroepsstatus  bepaalt in hoge mate het aanzien dat iemand bezit. 

De status komt van de andere sociale positie meestal overeen met die verbonden aan de professionele 

positie en dat versterkt het aanzien van de betrokkene, maar hij kan er ook van afwijken  het 

afwijken = statusincongruentie. 

5.3.4. de status(in)congruentie 

Mensen gaan bij het aangaan van min of meer duurzame sociale relaties, rekening houden met de 

weerslag daarvan op hun maatschappelijke status. 

Statuscongruentie = de toestand waarbij alle of de meeste componenten van een globale sociale status 

in evenwicht zijn. 

Statusincongruentie  treedt op wanneer de verhouding tussen de diverse componenten van de 

globale status als onevenwichtig wordt gezien. 
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5.4. DE SOCIALE ROL 

Experiment van Garfinkel: zijn studenten moesten zich thuis gedragen alsof ze daar te gast waren en 

dus de rol van zoon/dochter niet opnemen  ouders en verwanten raakten helemaal van streek. 

Sociale rol = gedragsverwachtingen + het is een kenmerk van de sociale positie. 

Gender-gebonden rollen zijn een kwestie van nurture, ze liggen niet vast in onze biologie. 

Parsons (rol van de patiënt)  4 verwachtingen die bestaan ten aanzien van ziekenhuizen: 

 Patiënten worden van hun normale rolverplichtingen ontheven 

 De aard en de ernst van hun aandoening worden vastgesteld aan de hand van en medisch 

attest 

 Zieken worden niet verantwoordelijke geacht voor hun ziekte 

 Zieken hebben recht op verzorging, ook al kan deze een gezondheidsgevaar opleveren voor de 

dokter of de verplegende 

Plichten van de zieken: 

 Ze moeten snel weer beter willen worden 

 Ze moeten competente hulp inroepen 

 Ze moeten met verzorgers samen werken 

Rechten en plichten van de arts: 

 Ze horen uitsluitend wetenschappelijk onderbouwde, medische kennis toe te passen 

 Ze moeten zich tot hun vakgebied beperken en niet de moralist uithangen 

 Ze moeten zakelijk omgaan met hun patiënten 

 Belang van de patiënt heeft voorrang op het eigenbelang van de arts 

Bij elke sociale positie hoort een aantal sociale rollen en deze vormen samen een rollenstel. 

Dahrendorf onderscheidde Muss-Erwartungen, Soll-Erwartungen en Kann-Erwartungen. 

 Muss-Erwartugen 

 De harde kern van elke rol 

 Uitdrukkelijk geformuleerd 

 Zijn afdwingbaar 

 De sancties zijn negatief van aard 

 Soll-Erwartungen 

 Vooral gelet op het niet-naleven 

 Treffen hoofdzakelijk straffen aan 

 In secundaire orde komt positieve sancties voor 

 Kann-Erwartugen 

 Handelingen die niet verplicht zijn 

 Leveren een positieve waardering op 

Elke rol  mix van deze 3 types van verwachtingen 

Hiërarchie (van binnenste cirkel naar buitenste cirkel): directe omgeving  verbanden  

zeden/moraal  wetgeving/beleid. 

Het macroniveau van de gedragsverwachtingen: 
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Muss-Erwartungen Wetten 

Soll-Erwartungen Zeden, mores 

Kann-Erwartungen Gewoontes, folkways 

 

Concreet handelen: we baseren ons natuurlijk niet altijd op de positie om te weten welke rollen we 

horen te spelen. Vaak kennen we de posities van de anderen niet. 

We stemmen ons rolgedrag af op de andere aanwezige rolgedragingen. 

Situaties  kunnen op een directe manier gedragsbepalend werken (door gedragsalternatieven in te 

perken). 

5.4.1. rollenconflicten 

Bij elke positie  diverse rollen en die vallen niet altijd met elkaar te verzoenen. 

Rolconflicten gaan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern rolconflict = een conflict tussen verschillende rollen die bij eenzelfde positie horen  er kunnen 

divergente verwachtingen bestaan. 

Extern rolconflict = een conflict tussen rollen die bij een verschillende positie horen  brengen keuzes 

met zich mee: compromissen sluiten, de realiteit vertekenen, ervoor zorgen dat de rivaliseren partijen 

elkaar niet ontmoeten en het conflict uitvechten. 

5.4.2. de stabiliteit van rollenstellen 

Dagelijks leven ≠ aaneenrijging van rolconflicten  komt omdat een aantal sociale mechanismen de 

nodige stabiliteit geven aan rollenstellen (Merton beschreef deze in detail). 

De verwachtingen van de belangrijkste spelers binnen het rollenstel (1) 

 Deelnemers aan het rollenstel kunnen elkaar in evenwicht houden of ze kunnen worden tegen 

elkaar uitgespeeld (zodat een compromis wordt bereikt) 

 Aan de rollenspeler geen of zeer weinig vrijheid geven, kan ook zorgen voor stabiliteit in zijn 

rollenstel  heeft dan geen keuze 

Positiebekleder kan zich op verschillende manieren bevrijden van een situatie van 1 tegen alles (2) 

Persoon 

Positie A Positie B 

Rol A1 Rol A2 Rol B1 Rol B2 

Intern rolconflict Extern rolconflict 
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 Kan de uiteenlopende en soms tegengestelde verwachtingen die bestaan aan alle deelnemers 

van het rollenstel duidelijk maken 

 Formuleren duidelijk wat er wordt verwacht 

 In geval van betwisting kan de zaak aan een ‘scheidsrechter’ worden voorgelegd 

Het rolbetrokken gedrag kan worden afgeschermd (3) 

 De deelnemers aan het rollenstel zijn niet of minder gemakkelijk in staat om na te gaan of het 

feitelijke gedrag van de positiebekleder wel aan hun verwachtingen beantwoordt 

 Positiebekleder staat minder bloot aan sociale druk 

 Structurele arrangementen 

Bij TE uiteenlopende verwachtingen kan het rollenstel worden ingeperkt (4) 

 Er komt vanzelf een grotere consensus tot stand 

 Rollenspeler beslist hier niet zelf over 

 Radicaalst: een rollenspeler kan een tegenspelen uit het rollenstel stoten of zelf het rollenstel 

verlaten 

 

5.5. ROLATTRIBUTEN EN STATUSSYMBOLEN 

Rolattributen en statussymbolen = een waarneembare dimensie van sociale rollen en statussen 

 Rolattributen = uiterlijke tekenen ter herkenning van een positiebekleder of voorwerpen die 

nodig zijn om een rol te kunnen vervullen  hebben een communicatieve en utilitaire functie 

 Statussymbolen = wanneer rolattributen niet worden gebruikt als utilitaire herkenningstekens 

voor een positiebekleder  beïnvloeden het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde van de 

dragers ervan 

 

 

Een netwerk is geen groep. Over de diversiteit van samenlevingsverbanden (6) 

John Donne: geen mens is een eiland, alle mensen zijn verbonden met en afhankelijk van andere 

mensen  in sociologische termen: mensen bevinden zich op knooppunten van onderlinge relaties en 

maken zo deel uit van kleinere of grotere sociale netwerken. 

Netwerken zijn met elkaar verknoopt en vormen uiteindelijk de hele samenleving. 

Castells  netwerkmaatschappij, maar eigenlijk noemen we Simmel de vader van de hedendaagse 

netwerktraditie. 

Simmel onderzocht in ‘Soziologie, Unterschungen über die Formen der Vergellschaftung’ wat er 

gebeurt bij de overgang van een dyade (= 2 personen) naar een triade (= 3 personen) in een netwerk. 

Castells  netwerksamenleving = een samenleving waarin het creëren van en deelnemen aan 

netwerken centraal staan. 

Netwerken: open systemen  sociale netwerken hebben ‘enkel’ op sociale relaties betrekkingen. 
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Groepen: gesloten systemen  best zichtbare sociale netwerken, omdat ze een specifieke identiteit 

en samenhorigheidsgevoel bezitten, gebaseerd op een stel gemeenschappelijke waarden, normen en 

doelstellingen. 

 Netwerk = geraamte; groep = body 

Wie uitgesloten is van netwerken en groepen, is uitgesloten van de samenleving. 

 

6.1. SOCIALE NETWERKEN 

Sociale netwerken ontstaan nu vooral door sociale media. 

6.1.1. netwerken zijn kanalen waarlangs sociale goederen (kunnen) stromen 

Studie van netwerken = relationeel: relaties komen op de 1e plaats voor het begrijpen van de sociale 

werkelijkheid, veeleer dan de kenmerken (attributen) van individuele actoren (bv. geslacht, leeftijd…). 

Plastisch: de relaties zien als kanalen die verschillende plekken met elkaar verbinden  deze blijven 

bestaan, ook al vervoeren ze geen sociale goederen. 

Sociale goederen kan gaan om materiële en immateriële goederen, geld, diensten, info… 

Vertrouwen! 

Putnam: noemt vertrouwen een van de 3 componenten van sociaal kapitaal (samen met gedeelde 

waarden en normen en met netwerken)  vertrouwen vergemakkelijkt het aangaan en onderhouden 

van relaties. 

Vb. van een dyade: een koppel. 

Bij 3 personen (= triade) worden coalities mogelijk (2 tegen 1) en kan de meerderheid de minderheid 

uitsluiten. 3e lid kan ook als bemiddelaar inspringen, maar kan ook conflicten veroorzaken in zijn/haar 

eigen voordeel. 

Binnen persoonlijk netwerk: 1 actor (ego) staat centraal en rondom hem bevinden zich de personen 

met wie die actor in interactie treedt (of dat zou kunnen)  actuele relaties. 

2e zone: omvat alle mensen die het ego via de actoren uit de 1e zone bereikt of kan bereiken  

potentiële via. 

3e zone: alle actors die het ego ‘via via’ kan bereiken  via via. 

Aantal potentiële relaties > aantal actuele relaties. 

Simmel ‘Kreuzing sozialer Klasse’: als sociale klassen elkaar snijden, dan kunnen de mensen die deze 

kringen vormen, een privésfeer ontwikkelen. 

6.1.2. kenmerken van netwerken 

Netwerken onderscheid: 

 Morfologie (structuur) 

 Grootte 

 Dichtheid 

 Diversiteit 
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 Centraliteit  

 Het bepaalt de toegang die actoren hebben tot de materiële en immateriële goederen 

die erin zijn opgeslagen 

 De aard van de interacties 

 Samenstelling van de interacties 

Maximale dichtheid van een netwerk word bereikt wanneer alle individuen rechtsreeks contact met 

elkaar onderhouden  max dichtheid kan worden bereikt bij kleinere netwerken  sociale cohesie 

hoger dan bij grote kenmerken. 

Dichtheid = de verhouding tussen het aantal actuele relaties in het netwerk en het aantal theoretisch 

mogelijke relaties. 

Diversiteit van een netwerk  steunt op de diversiteit van de leden. Grote diversiteit kan leiden tot 

het aanbieden van een grotere verscheidenheid aan sociale goederen. 

Centraliteit van een netwerk = de mate waarin de onderlinge relaties in een netwerk zijn 

gestructureerd rond 1 of meer centrale actoren (= gatekeepers). 

Deze gatekeepers bevinden zich op een knooppunt van stromen van sociale relaties, dus kunnen ze de 

toegang tot sociale goederen vergemakkelijken, bemoeilijken en zelfs verhinderen  dit draagt in 

belangrijke mate bij tot het ontstaan en in stand houden van ongelijkheden in de samenleving. 

Interactionele kenmerken van een netwerk: sterkte, verwantschap en samenstelling  hebben 

betrekking op het verloop van de relaties tussen ego en de andere actoren in zijn/haar netwerk. 

Sterkte: 

 Frequentie/duur van de aanwezigheid 

 Emotionele draagwijdte van de aanwezigheid 

 Aantal domeinen waarop men in het leven van de ego aanwezig is 

 Score op deze kenmerken hoog = sterke banden 

Zwakke banden = instrumenteel van aard, sterke banden = emotioneel van aard. 

Zwakke banden  met mensen buiten het eigen netwerk, sterke banden  vrienden en familie. 

Bonding en bridging sociaal kapitaal (Putnam) 

 Bonding sociaal kapitaal: sterke banden binnen een homogene groep mensen (getting by 

volgens Woolcock en Narayan) 

 Bridging sociaal kapitaal: zwakke banden in een netwerk, waarmee een brug wordt geslagen 

naar andere groepen in de samenleving (getting ahead volgens Woodcock en Narayan) 

Homofilie in de zin dat mensen uit minder gegoede milieus vooral gelijkaardige mensen kennen en ook 

omgekeerd voor goede milieus. 

Organisaties vormen knooppunten (= nodes) in een netwerk. 

Relevant kenmerk: de mate waarin relaties geformaliseerd zijn. 

3 andere kenmerken van interorganisationele relaties (naast inhoud en formalisering): 

 Intensiteit 

 Betrekking op de hoeveelheid hulpbronnen die worden uitgewisseld 
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 Multiplexiteit 

 Kan ook verwijzen naar de frequentie van de interactie tussen de actoren 

 Reciprociteit 

 Standaardisering 

 Verwijst naar de mate waarin de organisatie in de tijd steeds met dezelfde organisatie 

een relatie opbouwt 

 

6.2. GROEPEN 

Elke groep bevat 1 of meerdere netwerken, maar niet elk netwerk kunnen we een groep noemen. 

Kenmerk groep: het bezit een bovenindividuele of collectieve dimensie, die vaak het groepsbewustzijn 

of de groepscultuur wordt genoemd. 

Het aantal leden (N) bepaalt het aantal contacten dat binnen de groep of het netwerk mogelijk is  

formule: N*(N-1)/2. 

Cultuurpatroon = de leden zullen de interactie en communicatie enkel voortzetten wanneer ze die 

contacten zinvol vinden, dit is zo bij gemeenschappelijke waarden, normen, verwachtingen en 

doeleinden. 

Doelstellingen  maken de meer algemene aarden concreet, die zullen de leden aanzetten tot actie 

en interactie. 

Er zijn zowel officiële doelstellingen (guiding beliefs) als feitelijke doelstellingen (daily beliefs). 

Sommige groepen gelijkheid, andere groepen een hiërarchische boven- en onderschikkende structuur. 

6.2.1. een typologie als uitgangspunt 

Schäfers rekent volgende maatschappelijke formaties tot zijn ‘soziale Grundbilde’ of maatschappelijke 

grondvormen: 

 De menigte (het aggregaat) 

 De massa 

 Het netwerk 

 De groep 

 De institutie 

 De organisatie 

 De vereniging 

 De belangengroep 

 De partij 

 De associatie 

 De samenleving 

Combinatie van de netwerkdimensie en de culturele dimensie. 

4 types: 

 De primaire groep 

 De collectiviteit 

 Het samenzijn 
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 De sociale categorie 

 SLUITEN ELKAAR NIET UIT! 

Gemeenschappelijke waarden Interactie en communicatie  

en normen Wel Niet 

Wel Primaire groep Collectiviteit 

Niet Samenzijn Sociale categorie 

 

6.2.2. sociale categorie 

Sociale categorie ≠ volwaardige groep. 

Geen interactie en communicatie tussen de leden en ook gemeenschappelijke waarden en normen 

ontbreken   louter aggregaten (= verzamelingen van sociale eenheden met een bepaald 

gemeenschappelijk kenmerk). 

Sociale categorie wordt van buitenaf gevormd. 

Attributionele variabelen = eigenschappen die worden toegekend aan individuen + de eigenschappen 

worden gemeten als scores. 

Niet werkelijkheidsvreemd = ze verwijzen naar betekenisvolle sociale realiteiten. 

Quasi-groepen = groepen, zonder groepen te zijn, die een rekruteringsgebied vormen voor groepen en 

waarvan de leden bepaalde karakteristieke gedragspatronen gemeenschappelijk hebben. 

6.2.3. het samenzijn 

Togetherness situation ontstaat wanneer mensen in elkaars nabijheid vertoeven, enkel met elkaar 

verbonden door de situatie die hen samenbrengt. 

Samenwerken ≠ in elkaars nabijheid werken. 

6.2.8. de massa, de menigte en de multitude 

Massa = aanzienlijk aantal mensen die zich enkel bij bepaalde gelegenheden op een bepaalde plaats 

bevinden, maar ze zijn meestal niet groepsmatig verbonden. 

Bewuste, vrije en verantwoordelijke individuen kunnen door de massa veranderen in onbewuste, 

vervreemde en door instincten gedreven wezens. 

De diepste wortels worden meestal gezocht in: 

 Industrialisering 

 Urbanisering 

 Bureaucratisering 

 Veronderstelde nivellering 

 Desindividualisering 

Definitie menigte (multitude) volgens Negri en Hardt = een klasse in de marxistische zin van het woord, 

maar verschilt ze van het traditionele concept van de arbeidersklasse door haar pluriformiteit en haar 

organisatievorm. 

Menigte  heeft de structuur van een netwerk. 
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Dominante productiewijze nu: immaterieel  productie vindt plaats in “het gemeenschappelijke” (the 

common). 

Doel van het kapitaal: het gemeenschappelijke onteigenen. 

 

6.3. REFERENTIEGROEPEN 

Lidmaatschapgroepen = de groepen waarvan mensen lid zijn. 

Referentiegroep = groepen waaraan ze in hun waarden of gedrag refereren. 

Deze 2 vallen meestal samen, maar hoeft niet per se. 

Normatieve referentiegroep = wanneer we lid willen worden van de referentiegroep. 

Comparatieve/vergelijkende referentiegroep = wanneer de groep enkel een voorbeeldfunctie heeft. 

Conformisch gedrag = de aanpassingen aan de normen en verwachtingen die gangbaar zijn in een 

lidmaatschapsgroep. 

6.3.1. vergelijke referentiegroepen 

Relatieve deprivatie = we voelen ons tekortgedaan in vergelijking met anderen. 

Aantal voorwaarden om zo te voelen: 

 Ze hebben het niet goed 

 Ze zien anderen die het wel goed hebben 

 Ze willen het ook goed hebben 

 Ze zien het als haalbaar om het goed te hebben 

De mate van relatieve deprivatie wordt bepaald door de grootte van de kloof met de referentiegroep, 

de omvang van de groep en de intensiteit van de gevoelens. 

Scheidingslijn tussen normatieve referentiegroepen en comparatieve of vergelijkende 

referentiegroepen  niet strikt. 

6.3.2. normatieve referentiegroepen 

We ontlenen de leidraad voor het eigen gedraag aan de richtinggevende waarden en normen van een 

andere dan de lidmaatschapgroep. 

Referentiegroepsgedrag heeft voor-en nadelen, maar wie dit gedrag vertoond, zal makkelijker lid 

worden van de referentiegroep. 

Anticiperende socialisatie = socialisatie die niet gebeurt zodra we lid zijn van een groep, maar die 

vooruitloopt op dat (eventuele) lidmaatschap. 

Marginale mens  bevindt zich aan de rand van verschillende groepen, maar wordt door geen enkele 

groep aanvaard. 

 

6.4. GROEPEN TUSSEN CONFLICT EN SOLIDARITEIT 

Voorwaarden opdat groepen kunnen ontstaan en voortbestaan: 
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 De 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 om te verkrijgen dat iedereen zich aan 

de normen houdt 

 De groepsleden moeten effectief samenwerken om de gezamenlijke doelen te bereiken 

Duurzaamheid van een groep  wordt negatief beïnvloed door de omvang van de groep en positief 

door het samenhorigheidsgevoel van de groep. 

Binnengroepsconflicten  kunnen het voortbestaan van de groep in gevaar brengen en ze kunnen ook 

de interne cohesie vergroten. 

Een conflict kan geaccumuleerde spanningen helpen verminderen die anders onderhuids tot de erosie 

van het verband kunnen leiden. 

Een conflict moet realistisch zijn: het moet door de groepsleden kunnen worden opgelost. 

Niet realistisch conflict voorbeeld: wanneer je na een vervelende arbeidsdag  thuis komt en de 

gevolgen ervan spelen thuis door. 

Groep die geen conflicten geeft ≠ stabiele groep; bij instabiele groepen is de kans groot dat de leden 

geen conflict aankaarten uit vrees dat de groep daardoor verder destabiliseert  stabiele groepen 

kunnen zich een open intern conflict veroorloven. 

Tussengroepsconflicten  kunnen de interne solidariteit van de groep verhogen  ze doen dit door 

een extern vijandbeeld te scheppen. 

De scheidingslijn tussen de leden van de groep (wij; in-group) en wie geen lid is (zij; out-group) wordt 

aangescherpt. 

Voorkeur voor eigen leden  indien ze fundamentele regels overtreden, worden er sancties 

getrokken. 

Externe conflicten worden soms bewust in het leven geroepen of aangescherpt om de interne 

samenhang van de groep te versterken. 

Een conflict tussen groepen creëert nieuwe allianties en associaties. 

 

Moderne samenlevingen zijn altijd multicultureel. Over cultuurpatronen en hun 

componenten (7) 

Cultuurpatronen = waarderingen en verwachtingen zijn niet enkel gekoppeld aan specifieke posities, 

maar maken deel uit van samenhangende en overkoepelende gehelen die betrekking hebben op de 

betekenis die mensen geven aan wat het omringt  bezit een behoorlijke mate van autonomie. 

 

7.1. DOOR DE OGEN VAN ANDEREN 

Miner: Body Ritual among the Nacirema  lees de fragmenten in het boek. 

Westerse rituelen. 
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Handelen wordt niet alleen door fysische energie of instinct gedreven, maar ook vooral door 

betekenissen. 

Cultuur (volgens de sociologie) = het omvattende, min of meer gehechte geheel van betekenisgeving. 

 

7.2. WAAR STAAT CULTUUR VOOR? 

Tylor: gebruikte de term ‘cultuur’ voor het eerst in Primitive Culture  had het over materiële cultuur. 

Immateriële dimensie werd aangescherpt  kreeg specifiekere betekenis. 

Malinowski: klemtoon op de linguïstische fundering van de mogelijkheid om cultuur te scheppen  

mensen staan in symbolische communicatie met elkaar en daardoor wordt cultuur mogelijk. 

Sociologen: cultuur is iets immaterieels: betreft (eet)gewoonten, (omvangs)vormen, talen, 

(kunst)stijlen… 

Materiele cultuur wordt indirect bij het sociologische cultuurbegrip betrokken, in de mate dat 

voorwerpen de uitdrukking worden van een specifieke zingeving  ze worden geladen vanuit een 

cultuurpatroon. 

Objecten worden symbolen. 

Pierre Bourdieu: rekent de materiële cultuur wel tot het sociologische cultuurbegrip 

 Onderscheidt ‘geobjectiveerd’, ‘geïnstitutioneerd’ en ‘geïncorporeerd’ cultureel kapitaal 

 De geobjectiveerde staat van cultureel kapitaal verwijst naar cultuurgoederen als schilderijen, 

boeken, encyclopedieën of muziekinstrumenten 

 Cultureel kapitaal verschilt van de overige 2 vormen 

 De geïncorporeerde vorm (belichaamde vorm) wordt opgebouwd in een levenslang 

socialisatieproces, wat leidt tot een bepaalde ‘Bildung’ (= het opgevoed zijn tot een 

gecultiveerder persoon) 

 Het ‘hebben’ wordt getransformeerd tot een ‘zijn’  je ‘bent’ cultureel kapitaal 

 Geïnstitutionaliseerde staat: betreft vooral onderwijsdiploma’s (zijn formeel onafhankelijk van 

de persoon van hun drager) + verlenen nieuwe eigenschappen aan het cultureel kapitaal van 

een individu 

 

7.3. CULTUUR MET EEN GROTE EN EEN KLEINE C 

Culturele diversiteit = mensen doe dezelfde dingen op uiteenlopende manieren. 

Cultuur met een hoofdletter = schone kunsten, monumenten… 

Cultuur (zonder hoofdletter) in de sociologie = the whole way of life van de leden van een samenleving. 

Culinaire cultuur  zegt veel over de aarde van de samenleving. 

Populaire cultuur: baanbrekend werk hierover, gebeurde in het Centre for Contemporary Cultural 

Studies. 

Teken van de relatieve autonomie van cultuur: onze waarden en normen lopen niet altijd parallel met 

de feitelijke ontwikkelingen. 
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Een sociale realiteit wordt gecreëerd waarin sociale feiten worden geclassificeerd in dichotomieën:  

 Moreel/immoreel 

 Goed/slecht 

 Normaal/abnormaal 

Cultural lag (Ogburn): de (immateriële) cultuur kan achterblijven op de (veranderende) materiële 

situaties of 2 aspecten van een welbepaalde cultuur die oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd, 

ontwikkelen zich met verschillende snelheden. 

Bv. genetische manipulatie  de techniek bestaat, maar de morele context ontbreekt nog. 

Normen = opvattingen over wat hoort. 

Waarden = opvattingen over juistheid en onjuistheid. 

Verwachtingen = opvattingen over wat zal gebeuren. 

Doeleinden = opvattingen over wat wenselijk is. 

Deze componenten van cultuur maken deel uit van een gestructureerd geheel/een patroon  cultuur 

wordt: 

 Het min of meer samenhangende geheel van waarden, normen, verwachtingen en doeleinden 

 Wordt door samenlevingsverbanden gedragen 

 Zorgt door de specificatie en verduurzaming van het sociaal handelen, en mede daardoor voor 

het bestendigen van het betreffende samenlevingsverband 

 Wordt door de leden van een samenlevingsverband aangeleerd en doorgegeven (socialisatie) 

 

7.4. CULTUUR: EEN PATROON VAN WAARDEN, NORMEN, DOELEINDEN EN VERWACHTINGEN 

Cultuur  samenhangend geheel van 4 componenten en deze hebben elke hun specifieke functie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarden 

Algemene principes 

Normen 

Regels voor het gedrag 

Doelstellingen 

Gewenste resultaten van 

gedrag 

Verwachtingen 

Hebben normen/doelstellingen 

effect? 

Sturend en zingevend 

voor gedrag 
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7.4.1. waarden 

Betreft principes zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit, democratie, tolerantie, respect voor het 

menselijk leven en privacy. 

Collectieve opvattingen: ze worden voortgebracht en gedragen door groepen. 

Collectiviteiten bezitten meestal eigen, onderscheiden waardeschalen. Ze evolueren met de 

geschiedenis van de betreffende samenlevingsverbanden. 

Waardeschalen verschillen! Maar toch kunnen we in die grote verscheidenheid vrij universele, 

onderliggen patronen ontdekken. 

Jan Romein: een algemeen menselijk patroon dat het menselijk handelen over de hele wereld zou 

hebben gekenmerkt  AMP. 

Kenmerken van het premoderne AMP: 

 Specifieke houding tegenover de natuur (subjectief) 

 Specifieke houding over het leven (onzekerheid) 

 Tegenover het denken (concreet) 

 Tegenover de arbeid (een vloek) 

Kenmerken doen denken aan de patroonvariabele aan de hand waarvan Parsons trachtte om het 

fundamentele waardepatroon van samenlevingsverbanden te beschrijven. 

Parsons’ patroonvariabelen: 

Patroonvariabelen A Patroonvariabelen B 

Toewijzing (ascription) Verwerving (achievement) 

Diffuusheid (diffuseness) Specificiteit (specifity) 

Particularisme (particularism) Universaliteit (universalism) 

Affectiviteit (affectivity) Instrumentalisme (affective neutrality) 

Groepsgerichtheid (collective orientation) Zelfgerichtheid (self-orientation) 

 

 Toewijzing/verwerving: de positie die de actoren bekleden, de verschillende status die met die 

posities gepaard gaan en wat ze in het leven hebben bereikt 

 Diffuusheid/specificiteit: tussen de veeleer diffuse primaire relaties en de specifiekere  

secundaire relaties 

 Particularisme/universaliteit: wanneer sociale relaties gepersonaliseerd zijn, bv. 

vriendjespolitiek 

 Affectiviteit: wanneer we in sociale relaties de uitdrukking van gevoelens en hun bevrediging 

belangrijk vinden 

 Instrumentele sociale relaties: gevoelens worden onder controle gehouden en zakelijkheid 

primeert 

 Collectieve oriëntatie: beklemtoont het nastreven van gedeelde belangen, zoals die van de 

groep waarin we behoren 

 Zelfgerichtheid: individuele belangen primeren, zelfs wanneer vervreemding tegenover de 

gemeenschap daarvan het gevolg is 

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. 
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Socialeruiltheorie  impliceert het meest een gemeenschappelijk referentiekader, ondanks de 

tegengestelde belangen die met de ruil gepaard gaan. 

Symbolisch interactionisme: beklemtoont dat achtoren weliswaar samen de werkelijkheid definiëren, 

maar dan louter vanuit hun eigen zingevingskader. 

Conflictsociologen: wijzen erop dat zogenaamde ‘algemene’ waarden dienen om de positie van de 

heersende klassen te handhaven en dito belangen te bevorderen. 

Maffesoli: gedeelde referentiekaders werken enkel nog binnen kleinere netwerken of 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: 

het economische, het politieke, het culturele en het verwantschapssubsysteem. 

 Elk van deze subsystemen worden door enigszins verschillende waardecomplexen gestuurd. 

7.4.2. Normen 

Normen  concreet houvast, het zijn regels voor het handelen (regelen het sociale verkeer). 

Verschillende normen kunnen voortkomen uit 1 waarde. 

Normen: kunnen we klasseren aan de hand van een aantal kenmerken. 

Belangrijkste normen  mores. Beantwoorden aan de Soll-Erwartung en Muss-Erwartung  je zal je 

moreel correct gedragen, je moet de wet volgen. 

Mores lijken op ‘folkways’ of gebruiken, maar ze zijn fundamenteler. 

Normen kunnen positief (geboden) of negatief (verboden) zijn. 

Verschillende reikwijdte  Linton onderscheidt universals, specialties en alternatives 

 Universals = gelden voor iedereen in een bepaald samenlevingsverband 

 Specialties = zijn in sommige sociale groepen gangbaar 

 Alternatives = actoren kunnen zo goed als vrij kiezen 

Mate van formalisering van normen kunnen uiteenlopen 

 Formele normen (zoals wetten) zijn meestal exact geformuleerde universals 

 Informele normen betreffen gewoonten en conventies die soms universals, soms specialties 

zijn 

Beleefde inattentie (Goffmann) = ook al hebben we geen script dat aangeeft welke fysieke afstand we 

moeten bewaren wanneer we met iemand praten of hoelang we in die persoon zijn ogen moeten 

kijken, toch deinzen we terug als een vreemde in onze persoonlijke afstand komt en vermijden we het 

om andere mensen te lang te fixeren. 

Normen: gevoeliger voor maatschappelijke ontwikkelingen dan waarden. 

7.4.3. doeleinden 

Moeilijk om acties op te zetten of organisaties te structureren omheen gemeenschappelijke waarde, 

want deze zijn meestal te vaag. 
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Voorwaarde om na te gaan of en in welke mate de belangrijkste waarden in een maatschappij ook in 

de werkelijkheid wordt verwezenlijkt: de doelstelling moet voldoende ‘meetbaar’ kunnen worden 

gemaakt. 

Gini-coëfficiënt = een statistische maatstaf van de ongelijkheid in een verdeling, tussen 0 en 100 

 0 = perfecte gelijkheid, iedereen heeft hetzelfde inkomen 

 100 = perfecte ongelijkheid, 1 persoon heeft alle inkomen en de rest niks 

 Hoe lager, hoe minder ongelijkheid 

7.4.4. Verwachtingen 

= opvattingen voer wat zal of kan gebeuren. 

Normen en verwachtingen  liggen dicht bij elkaar! 

We verwachten wat hoort te gebeuren, ook effectief zal gebeuren. 

Nieuwkomers: niet alleen de normen worden uitgelegd, maar ook de verwachtingen die deze normen 

relativeren aanvullen  gebeurt via het socialisatieproces. 

Verwachtingen zijn wederzijds. 

Luhmann ‘verwachtingsverwachting’: verwachtingen in het vierkant. Bv. de leerkracht verwacht dat 

de leerlingen verwachten dat hij/zij de rol van leerkracht inneemt. 

 

7.5. DE ENE CULTUUR IS DE ANDERE NIET 

Culturen, als sociale feiten, zijn fundamenteel gelijkwaardig  dit denkpatroon leidt ertoe tot ‘cultuur-

in-het-enkelvoud’ en zo dat de Westerse cultuur superieur zou zijn. 

Conscience collective: bevat niet alleen opvattingen over ‘wat is’, maar ook ideeën over ‘wat moet’ en 

de vertaling daarvan in concrete voorschriften. 

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. 

7.5.1. verschillen tussen hoge en lage culturen 

Globaal: de consumptie van hogere cultuur is afgenomen in Europa, ook al zouden we dit anders 

verwachten. 

De samenhang tussen onderwijs en cultuurparticipatie = een schijnverband. 

Er zijn een beperkt aantal ‘poortwachters’ binnen welbepaalde veldnetwerken die dicteren wat 

‘Cultuur’ is. 

Niet iedereen heeft gelijke toegang tot hulpbronnen, die dingen als triggers voor participatie in de 

hoge cultuur  bv. financiële bestedingsruimte, bedrevenheid, beschikbare vrije tijd en status. 

Statuscongruentie speelt ook mee! 

Hoger inkomen  vaak luxueuze levensstijl. Je koopt in principe maatschappelijke status. 

Meer intellectuele vaardigheid  hoogstaande culturele plaats. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Statistiek
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Minder vrije tijd  meer investeren in materiële consumptie en niet in culturele smaak en leefstijl. 

Hoog economische kapitaal = hoog cultureel kapitaal. 

7.5.2. dominante en gedomineerde culturen, tegenculturen en subculturen 

Dominante cultuur binnen een samenleving geeft de toon aan. 

Subculturen wijken af van de dominante cultuur. 

Tegenculturen verzetten zich tegen de dominante cultuur. 

3 breuklijnen die tot voor kort de Belgische geschiedenis bepaalde: de taalkundige respectievelijk 

communautaire tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid. 

Belgische samenleving signaleert een nieuwe sociale fractuur. 

Een subcultuur heeft de universals met de dominante cultuur gemeen, maar onderscheidt zich van die 

cultuur en van andere culturen in de specialties. 

Tegencultuur  een schepping van haar dragers en een middel in hun maatschappelijke strijd + het is 

een manier van bewustmaking en tegenmacht. 

Sommige cultuurpatronen kunnen tegelijk subcultuur en tegencultuur zijn. 

Andersglobalisten. 

7.5.3. verschillen in de tijd 

Hedendaagse cultuur verschilt op minstens 3 kenmerken van de traditionele cultuur (volgend 

Elchardus) 

 Het contingente karakter van opvattingen 

 De differentiatie van culturele sferen 

 Het belang van het zelf 

Opvattingen zijn contingent, het zijn tijdsgebonden producten, ze zijn temporeel eindeloos, noch 

noodzakelijk. 

De differentiatie van culturele sferen spoort met de structurele differentiatie, kenmerkend voor 

moderne maatschappijen. 

Moderne maatschappij is heterogeen  bestaat uit diverse domeinen met verschillende, relatief 

onafhankelijke waardesferen. 

Heropbloei van fundamentalisme. 

Een onafhankelijke rechterlijke macht en een freischwebende Intelligenz vormen noodzakelijke 

randvoorwaarden om die autonomie te verdedigen. 

Traditionele raamwerken vallen weg. 

Nieuwe dominante waardepatronen. 

Generatieculturen = een andere dimensie van die ‘verschillen’ in de tijd  zie tabel pagina 203 

7.5.4. verschillen in de (sociale) ruimte 

Door de tijd en tussen samenlevingen treffen we grote culturele verschillen. 
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Verschillen tussen samenleving komen er omdat nationale culturen verankerd zijn in een natiestaat. 

Kennis van culturele verschillen  nuttig! 

Visuele waarneming wordt beïnvloed door de wijze waarop we hebben leren kijken en wat we gewend 

zijn om ons heen te zien. 

Müller-Leyer effect! 

Hofstede  nationale cultuur identificeren op 6 dimensies: 

 Gevoeligheid voor een grote vs kleine machtsafstand 

 Drang tot sterke dan wel zwakke onzekerheidsvermijding 

 Ster vs zwak individualisme 

 Hoge of lage masculiniteit 

 Langetermijngerichtheid van een samenleving 

 Welwillendheid  

Grotere machtsafstand: laten het bestaan en het groeien van ongelijkheden inzake komen en macht 

toe. 

Lage onzekerheidsvermijding: landen waar minder wordt gereglementeerd, waar ze makkelijker 

veranderingen aanvaarden en meer/groteren risico’s nemen. Willen onzekerheden voorblijven. 

Individualistische cultuur: stelt de prestaties en rechten van het individu centraal. Losse relaties met 

elkaar aangaan. 

Masculiniteit vs feminiteit mate waarin de samenleving de traditionele mannelijke rol ondersteunt 

(machorollen)  lage masculiniteit = minder scherpe rolverdeling tussen mannen en vrouwen, grotere 

seksegelijkheid op alle gebieden. 

Langetermijnoriëntatie: de mate waarin de samenleving respect heeft voor verbintenissen op lange 

termen en voor traditie + ondersteunt arbeidsethos. Ontbreek dit, dan ligt de weg voor veranderingen 

breder open. 

Welwillendheid of toegeeflijkheid en zelfbeheersing 

 Welwillendheid = een samenleving die relatief vrij de bevrediging toelaat van het 

fundamentele en natuurlijke streven naar genot en plezier. 

 Zelfbeheersing = een samenleving die de bevrediging van die behoeften onderdrukt en ze 

regelt dmv strikte normen 

 

7.6. CULTUUR EN BESCHAVING 

Het civilisatieproces  bovenlagen in West-Europa van de 16e eeuw tot de 19e eeuw gaan zichzelf 

steeds beschaafder vinden. 

De verinnerlijking van maatschappelijke dwang tot zelfdwang, zodat de sturing van het gedrag meer 

vanuit de persoon zelf lijkt te komen. 

Belangrijk:  

 Een betere beheersing van het eigen gedrag en het afstemmen van het eigen gedrag op dat 

van de ander 
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 Het afscheiden van privéruimte en publieke ruimte 

 Een groter en meer omvattend schaamtegevoel 

 Een verhoogde en duurzamere zelfcontrole over het drift- en gevoelensleven 

 De overtuiging dat het gedrag functioneert als aanduiding voor het soort mens dat je bent 

Oorzaken: 

 De differentiatie van de maatschappelijke functies  

 De verhoogde afhankelijkheid van de mensen van de anderen 

 De ingrijpende herschikking van het maatschappelijke netwerk door het ontstaan van stabiele 

geweldsmonopolies 

Er is een relatie tussen cultuur en beschaving, maar het is NIET hetzelfde! 

Huntington: The Clash of Civilizations  apocalyptische botsing tussen de diverse beschavingen in de 

wereld voorspelen. 

Het is mogelijk om minderwaardige beschavingen te onderscheiden van hoogwaardige beschavingen. 

Verschilpunten tussen cultuur en beschaving: 

 Cultuur is een doel op zich 

 Een cultuur is per definitie beperkter dan een beschaving 

 Cultuur kan ontstaan en vloeien zonder een formele beschaving te wortelen, terwijl een 

beschaving altijd cultuur inhoudt 

 Cultuur is enkel zichtbaar via symbolen 

 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 

 

7.7. INSTITUTIES EN INSTITUTIONALISERING 

Institutionalisering = een sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden 

geobjectiveerd tot vaste, min of meer normatieve en collectieve handelingspatronen. 

 Bestaan onafhankelijk van de handelende individuen en ze hebben een dwingend karakter. 

Interactionisten  institutie = het onmiddellijke product van de interactie tussen de mensen. 

Instituties = knooppunten van de sociale organisatie. 

Het merendeel van ons sociaal handelen speelt zich af binnen een institutionele orde. 

Schrijven het raamwerk voor waarbinnen de fundamentele vraagstukken van ons leven moeten 

worden opgelost of hoe de essentiële functies van het samenleven moeten worden gerealiseerd. 

Typische instituties op het vlak van: 

 Vrije tijd 

 Samenleven 

 Onderwijs 

 Politiek 

 Economie 

 Godsdienst 
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 Gezondheid 

Deze instituties: het gevolg van het proces van structurele differentiatie. 

Er gelden specifieke normen vinnen elk van die instituties. 

Institutioneel handelen = handelen dat moet gebeuren volgend bepaalde, continue en georganiseerde 

patronen. 

Interdependentie tussen verschillende instituties: veranderingen binnen de ene institutie hebben een 

effect op de andere. 

Functie: 

 Geeft een gevoel van zekerheid en voorspelbaarheid 

 Er zijn duidelijke rechten en plichten 

 Stabiliteit laat toe om te anticiperen of om te reageren op elkaars reacties 

 Er is een zekere rigiditeit, wat veranderingen belemmert 

Consensus  niet altijd impliciet + in een moderne samenleving wordt ze grotendeels ondersteund 

door wetgeving. 

Expliciete legimentering moet het handelen uitdrukkelijk verrechtvaardigen. 

Totale/gulzige instituties: 

 Poogt het hele handelen en leven van de leden maatgevend te reguleren (zowel binnen als 

buiten de instelling) 

 Sociale verbanden slokken heel de persoonlijkheid op 

 Ze gebeuren op eenzelfde plaats en onder eenzelfde gezag 

 Elk lid voert zijn dagelijkse activiteiten uit in het onmiddellijke gezelschap van inmates 

 

7.8. HET GEZIN: EEN PRIMAIRE GROEP EN EEN INSTITUTIE 

Gezin: het prototype van de primaire groep + een belangrijke institutie. 

7.8.1. kerngezin en uitgebreid gezin 

Kerngezin = nuclear family 

 Vader  

 Moeder 

 Kind(eren) 

Uitgebreid gezin = extended family 

 Huishouden wordt gedeeld door minstens 1 verwant 

Wedersamengestelde gezinnen = liquid families  vroeger heette dit (negatief) gebroken gezinnen. 

Kerngezin: geen universeel kenmerk. 

Lange tijd: geloof dat de extended family typisch was voor de pre-industriële revolutie. 

MAAR: ook in de pre-industriële samenleving was het kerngezin de meest voorkomende familiale 

huishouding. 
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Kerngezinnen ondergaan een functieverschuiving door de industrialisering. 

Duidelijke scheiding tussen publieke en private sfeer. 

7.8.2. belangrijke transformaties 

Jaren 70: 

 Echtscheidingen en relatiebreuken nemen toe 

 Vruchtbaarheidsniveau daalde 

 Aantal samenwonenden steeg 

 Aantal buitenechtelijke geboorten steeg 

 Toename vrouwen op de arbeidsmarkt 

Traditionele gezinsmodellen maakten plaats voor een grotere variatie van gezinspatronen. 

Mannen zijn niet langer de belangrijkste kostwinner. 

Sociale bescherming gebeurt door overheidsvoorzieningen. 

Het gezin heeft zijn productiefunctie verloren. 

Voor het moderne gezin treden de socialiseringsfunctie en het emotionele management op de 

voorgrond. 

Privatisering van het gezinsleven. 

Huwelijk wordt een vrij gekozen engagement. 

5 redenen voor het toenemende aantal echtscheidingen: 

 Er zijn veranderingen in culturele houdingen 

 Een aantal meer materiële wijzigingen 

 De problemen van de interpersonele communicatie 

 Veranderde positie van de vrouw op de arbeidsmarkt 

 Levensduur neemt drastisch toe 

Serial monogamy = opeenvolging van verschillende (types van) relaties, met een verschillende duur. 

7.8.3. nieuwe samenlevingsvormen 

Vroeger: ongehuwd samenwonen was marginaal dat uit financiële noodzaak moest gebeuren. 

Nu wordt het aanvaard als een permanente leefvorm. 

Verschillende vormen, naargelang: 

 De duur 

 De levensfase 

 De seksuele band tussen de partners 

Motieven om samen te wonen liggen ook heel verspreid. 

Nieuwe vormen van extended family. 

 

7.9. DESINSTITUTIONALISERING VAN DE LEVENSLOOP 
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Institutionele veranderingen zowel op vlak van onderwijs als van arbeidsmarkt. 

Overgang tussen werk en school: gebeurt op later leeftijd + levenslopen van mannen en vrouwen 

worden gelijkaardiger. 

 

Levenslang leren – om in het gareel te lopen? Over socialisatie en sociale controle, 

conformisme en deviantie (8) 

8.1. CULTUUR WORDT AANGELEERD 

Mensen beschikken over de mogelijkheid om de meest diverse prikkels op uiteenlopende manieren te 

interpreteren. 

Nature en nurture vormen samen een geheel. 

Cultuur is veranderlijk  daarin verschilt ze van natuurlijke instincten. 

Cultuuroverdracht = het aanleren van een cultuurpatroon, het doorgeven van opvattingen (waarden, 

normen, doelstellingen en verwachtingen) aan anderen. 

Het gaat over socialisatie/enculturatie als de cultuuroverdracht gebeurt van een groter 

samenlevingsverband naar een individu.  

Het gaat over acculturatie als de cultuuroverdracht gebeurt tussen 2 of meer samenlevingsverbanden. 

 

8.2. SOCIALISATIE EN HAAR FUNCTIES 

Genie (een wolfskind): 

 Anderhalf jaar  opgesloten in een kamer 

 Duurde tot haar 13e 

 Dag en nacht vastgebonden 

 Enige contact: eten krijgen 

 Ontsnapte met haar moeder 

 Kon niet staan, lopen, springen of klimmen  ongesocialiseerd, primitief gedrag 

 Uiteindelijk leerde ze een aantal dingen, taalgebruik bleef steken op de leeftijd van een 4-jarig 

kind 

Mens-zijn = een sociaal-culturele verworvenheid. 

Nieuwkomers hebben te maken met een sociale werkelijkheid die al langer bestaat, een werkelijkheid 

die zich via sociale feiten aan hen opdringt. 

Socialisatie  maatschappelijk proces die bijdraagt tot het voortbestaan van een sociale orde en 

draagt ook bij tot de voorspelbaarheid van het sociaal handelen. 

Socialisatie beperkt en versterkt, het disciplineert en emancipeert. 

Verschillende speelruimtes voor jongens en meisjes. 

Verinnerlijking = internalisatie = de individuen ervaren het als iets van henzelf. 
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Geïnstitutionaliseerde waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen worden dan een 

vanzelfsprekend deel van de persoonlijkheid. 

 

8.3. SOCIALISATIE: PRIMAIR, SECUNDAIR EN TERTIAIR 

Primaire socialisatie  grijpt naar de primaire groepen: het kerngezin en peergroups 

 We leren aan den lijve de opvattingen van de diverse samenlevingsverbanden 

 Informeel 

 Niet uitdrukkelijk opgezet 

 Is vanzelfsprekend en onbewust 

 Tijdens de dagelijkse bezigheden 

Peergroup = een ander zeer invloedrijk socialisatie-instituut, vanaf 3 of 4 jaar. 

Kind vindt betekenisvolle waarden door interactie met andere kinderen. 

Peergroup kan ook een toevluchtsoord zijn voor het kind waanneer de druk te groot wordt. 

Secundaire socialisatie: 

 We leren hoe we ons moeten gedragen en formele omstandigheden en omgevingen 

 School en andere formele organisaties 

 We schikken ons naar de cultuur die er heerst 

 Belang ervan neemt toe 

 Overgangsrituelen spelen een belangrijke rol: sluiten een bepaalde periode van socialisatie af 

en markeren de start van een nieuwe fase 

 Onbewuste symbolische interacties 

 Transitie: resulteert in een herschikking van plichten en rechten, een nieuwe rolinvulling en 

een nieuwe sociale identiteit 

3 fasen: 

 Rite de séparation: het afscheid van de vorige status, bv een vrijgezellenfeest 

 Rite de marge: liminale fase, tussen de vorige en de nieuwe status 

 Rite d’agrégation: aggregatiefase, de herintrede in de samenleving, bv op het huwelijksfeest 

de 1e dans 

Er bestaan ook specifieke collectieve rituelen. 

Religieuze gemeenschappen  feestdagen. 

Ook in seculiere wereld  feestdagen. 

Leden worden beloond voor hun gedrag, gemotiveerd om verder te doen  ze zijn een expliciete 

waardering van de gedeelde waarden en normen en versterken het solidariteitsgevoel. 

Erosie: in een cultuur waar sociale posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn, daar 

eroderen overgangsrituelen. 

Tertiaire socialisatie: 

 Impliciete socialisatie in het dominante cultuurpatroon zoals die gebeurt via algemene 

socialisatieagenten 
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 Belang neemt toe 

 Geen eenmakend karakter 

Verschillende instituties doen aan socialisatie. 

 

8.4. DIFFERENTIËLE SOCIALISATIE 

Er is socialisatie in het dominante cultuurpatroon en socialisatie in de subcultuur van de eigen klasse. 

 Gebeurt informeel, in primaire samenlevingsverbanden, via formele kanalen 

Vergelijking tussen 2 opvoedingspatronen (Kohn): 

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 Kindgerichte socialisatie 

Kind percipieert ouderlijke wensen Ouders percipiëren wensen van kind 

 

Participatief opvoedingspatroon  komt vaker voor in middenklassengezinnen. 

Repressieve opvoedingspatroon  arbeidersklasse. 

Deferred gratification pattern = het geloof dat het zinvol is om onmiddellijke genoegens op te offeren 

aan toekomstige voordelen  de arbeidersklasse heeft dit niet. 

Middenklaskinderen hebben het maatschappelijker een stuk makkelijker. 

Scholen: zijn middenklassenistituties die worden bevolkt door leerkrachten die zelf hoofdzakelijk uit 

de middenklasse komen en dus vooral aandacht besteden aan kinderen uit de middenklasse. 

Cultureel deficit bij de arbeidersklasse. 

Autodiscriminatie: via internalisatie krijgt dat proces de kracht van een zichzelf waarmakende 

voorspelling. 

Restricted code en elaborated code: 

 De ‘beperkte code’ heeft vele vooronderstellingen waarvan ze aannemen van de toehoorder 

ze kent + vooral handig wanneer het over praktische, situatie gebonden aangelegenheden gaat 

 De ‘uitgewerkte code’ is een manier van spreken die voldoende abstract is om als algemeen 

denkraam te gebruiken, dus kan op diverse situaties worden toegepast 

Restricted code is NIET minderwaardig aan de elaborated code! 

Verschil heeft te maken met concrete levensomstandigheden. 

Kritiek  materiële dimensie. 

Genderspecifieke dimensie! 
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8.6. SOCIALE CONTROLE EN SOCIALE SANCTIES 

Sociale controle = processen en mechanismen om leden van een samenlevingsverband op het rechte 

pad te houden of terug te brengen. 

Dit is een vorm van gedragsbeïnvloeding waarvan diegene die wordt beïnvloed en diegene die 

beïnvloeden niet altijd bewust zijn. 

Alle vormen van socialisatie  (on)bewuste vormen van sociale controle. 

Sociale sancties worden hiervoor gebruikt! Door sancties worden mensen tot bepaald handelen 

aangezet of ervan weerhouden. 

Types sancties: 

 Interne sancties Externe sancties 

Positieve sancties Solidariteitsgevoel Belondingen 

Negatieve sancties Schuldgevoel Straffen 

 

 Interne negatieve sanctie: steunt op geïnternaliseerde waarden en normen. Het sociale 

geweten voorkomt dat we afwijken. We willen overeenstemmen met de waarden en normen 

 Externe negatieve sanctie: de sociale reactie op afwijkend handelen. Omgeving oordeelt 

 Interne positieve sanctie: veronderstelt dat we instemming zoeken van onze sociale omgeving 

 Externe positieve sanctie: beloningen die de sociale omgeving geeft bij gewaardeerd handelen 

+ het waardevolle ervan word (her)bevestigd 

Vaak worden de mechanismen gecombineerd! 

 

8.7. DE SPANNING TUSSEN CULTUREEL AANVAARDE DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN: MERTONS TYPOLOGIE 

Niet alle leden houden zich aan algemeen geldende waarden en normen binnen een samenleving. 

Deviantie = handelen dat de normen en waarden van een bepaald samenlevingsverband stelselmatig 

overtreedt. 

Randgroepen = groepen waarbij deviantie naar verhouding vaak voorkomt. 

Merton 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. 

Doel = maatschappelijk succes. 

Sommige mensen kunnen dit doel niet bereiken  grijpen naar alternatieve middelen die een uitweg 

beiden. 

Alternatieve middelen  extreem: illegale, criminele dingen. 

Conformisme = wanneer je akkoord gaat met de doelen en institutioneel aanvaarde middelen. Je 

gedraagt je zoals de samenleving verwacht, ook als je geen succes hebt. 

Innovatie = de betrokkenen willen de doelen wel realiseren, maar zij beschikken niet over de 

aanvaarde middelen, daarom zoeken ze wegen die afwijken van de normale om toch de doelen te 

realiseren (vaak negatieve vorm). 
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Ritualisme = deze houden vast aan de traditionele, sociaal geaccepteerde gedragspatronen, maar ze 

staan onverschillig tegenover de richtinggevende waarden in kwestie. 

Retraitisme = hen die afstand nemen van de samenleving en zich (vrijwillig of niet) terugtrekken  de 

drop-outs. 

Rebellie = je gaat niet akkoord met de doelen en je bestrijdt deze door nieuwe te formuleren. 

Afwijkend gedrag van mensen zijn vaak een symptoom van een structureel onevenwicht in de 

organisatie. 

Onevenwicht = een mismatch tussen de doelen die aan de leden van een organisatie worden opgelegd 

en de middelen die een organisatie ter beschikking stelt om deze doelen na te streven. 

Probleem! Het ritualisme: het overmatige belang dat gehecht wordt aan een bepaalde procedure of 

werkwijze, ook al leiden deze niet tot het gewenste resultaat. 

Innovatief = het doel beklemtonen als richtinggevend voor het handelen, waarbij je de geijkte 

middelen links laat liggen. 

 

8.8. MEER OVER DEVIANTIE 

Het is een relatief begrip + er bestaat geen eenduidige invulling voor. 

Deviantie impliceert de weigering of het onvermogen om zich te houden aan de spelregels van de 

betreffende sociale context. 

Afwijkend gedrag  geeft aanleiding tot een sociale reactie. 

Tussen normaal en afwijkend gedrag: een overgangszone die nog net wordt getolereerd. 

De sociale klassen bepaald in belangrijke mate of een handeling formeel als deviant wordt bestempeld 

of aan dat etiket ontsnapt. 

8.8.1. verklaringen voor deviantie 

Zelfdoding (Durkheim): 

 Cijfer lag hoger bij protestanten dan bij katholieken 

 Cijfer lag hoger bij joden dan bij katholieken 

 Cijfer lag hoger bij ongehuwden dan bij gehuwden 

 Cijfer lag hoger bij soldaten dan bij gewone burgers 

 Cijfer hangt samen met de wijze waarop mensen samenleven en dit kan tot verschillende types 

van zelfdoding wijzen 

 Egoïstische zelfdoding bij mensen die sociaal erg geïsoleerd waren en zo weinig geïntegreerd 

leven 

 Altruïstische zelfdoding in samenlevingsverbanden met een (te) sterke sociale cohesie 

 Anomische zelfdoding wanneer mensen geen regulerende waarden en normen meer bezitten 

 Fatalistische zelfdoding (bv slaven die geen uitweg meer zien)  deze is geen direct 

maatschappelijk relevante vorm 

Labelingstheorie: deviant gedrag is gedrag dat zo door de mensen wordt bestempeld. 
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Primaire deviantie: staat voor alle handelen dat afwijkt van de (on)geschreven normen in een 

samenleving. 

Secundaire deviantie: wanneer het niet-samenleven van de norm ook als deviant wordt geëtiketteerd 

door de omgeving. 

Deviantie  GEEN kenmerk van een persoon, maar een voorlopig eindpunt van interacties tussen de 

mensen. 

Deviant zelfbeeld beïnvloedt de verdere interacties tussen de persoon en anderen. 

Overtreders zoeken steun bij lotgenoten (peers), wat 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. 

Blaming-the-victim-syndroom: wie slachtoffer is van etikettering, krijgt ook nog zelf de schuld van zijn 

benarde situatie. 

Learned-deviance-theorie: in een complexe, sterke gedifferentieerde samenleving worden andere 

spelregels bijgebracht in de verschillende groepen en die zullen dikwijls aanleiding geven tot gedrag 

dat door de ruimere samenleving als afwijkend wordt bestempeld. 

Conflicttheorie: gaat ervan uit dat diversie groepen wedijveren om de macht, het kapitaal, de status 

die in de samenleving ter beschikking liggen. 

Heersende groepen  grijpen vaak naar illegale strijdmiddelen, zoals geweld, immorele middelen… 

8.8.2. functies van deviantie 

Deviantie stimuleert conformisme + het zaait de kiemen voor verandering in de samenleving. 

Het gevoel van samenhorigheid neemt toe  zal het normbesef versterken. 

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. 

Stedelijke context: non-conformisme wordt getolereerd en welwillend behandeld (soms). 

 

 

 

Deel III. Sociale ongelijkheid en sociale klassen 

Ongelijkheid is van alle tijden. Over de gelaagdheid van de samenleving (10) 

Wilkinson en Pickett analyseerden een collectie data en concludeerden daaruit dat in landen met een 

hogere inkomensongelijkheid (VS en VK meestal) veel meer sociale problemen voorkomen dan in 

landen waar het inkomen gelijker verdeel is. 

Piketty: 

 Groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid 

 Doordat in een neoliberale markteconomie het rendement op kapitaal hoger ligt dan de groei 

van nationale inkomen  r > g 
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 ‘oude’ rijkdommen groeien sneller dan ‘nieuwe’ rijkdommen in de vorm van economische 

productie en lonen 

 Vermogen wordt van generatie op generatie geaccumuleerd en overgedragen  het vloeit 

toe aan een selecte maatschappelijke groep 

Een (herverdeelde) welvaartstaat in de meeste industrielanden voor een effectieve buffer tegen de 

harde wetmatigheden van het kapitaal  groeiende welvaart van de middenklasse. 

Stiglitz: 

 The price of inequality 

 Laatste drie decennia 

 De 90% laagste inkomens zagen hun loon toenemen met 15%, bij het topprocent bedroeg die 

stijging 150% 

 Desastreuze morele en economische kosten: minder groei en efficiëntie 

OESO (= organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) 

 Inkomensongelijkheid neemt toe tussen 1985 en 2008 in 17 van de 22 landen 

 1985: Gini-index in OESO-landen bedroeg gemiddeld 0.29 

 De volgende 2 decennia is de index gestegen tot 0.32 (toename ongelijkheid) 

Onderzoek over sociale ongelijkheid  drievoudige empirische focus: 

 Veel energie naar het produceren van relatief ‘objectieve’ maatstaven voor het vaststellen van 

de verdeling van middelen (inkomen, onderwijskansen of levensverwachting) over individuen 

of gezinshoofden 

 Menige pogingen om de mate van intergenerationele of intragenerationele sociale mobiliteit 

te meten 

 Er wordt aandacht besteed aan vormen van ‘klassenbewustzijn’, in de zin van hoe perceptie 

van sociale ongelijkheid verschilt naargelang van de sociale klasse 

Het predicaat van Standing: zijn predicaat is een nieuwe sociale onderklasse, een proletariaat in 

precaire werk- en levensomstandigheden. 

Collectieve vormen van ongelijkheid neemt toe. 

10.1. VERSCHEIDENHEID EN ONGELIJKHEID: EEN RAAMWERK 

Dahrenhof identificeert verschillende soorten van ‘verschillen’ in de samenleving. 

Natuurlijke en sociale verschillen en ook ongelijkheden die een zekere vorm van rangorde impliceren. 

Natuurlijke soortverschillen (volgens Dahrenhof) = natuurlijke eigenschappen en capaciteiten waarin 

men duidelijk verschilt van elkaar. 

Sociale differentiatie (volgens Dahrenhof) = onderscheid tussen soort en rang, tussen nominale en 

ordinale schalen. 

 Soortverschillen Rangverschillen 

Natuurlijke verschillen Natuurlijke soortverschillen Natuurlijke rangverschillen 

Sociale verschillen Sociale differentiatie Sociale stratificatie 

 

Sociologen  richten zich op sociale ongelijkheid. 
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Sociale differentiatie = verscheidenheid tussen posities in de samenleving. 

 

10.2. BREUKLIJNEN  BRENGEN ONS NOG EEN STAP VERDER 

Sociale relaties, het cruciale kenmerk van de sociale werkelijkheid, is niet alleen nevenschikkend of 

onderschikkend, maar is daarnaast ook gekenmerkt door de aan- of afwezigheid van breuklijnen. 

Townsed gebruikt de term ‘breuklijnen’ wanneer hij armoede en ongelijkheid tracht te onderscheiden. 

Hij zoekt de breuklijn bij het gedrag en levensstijl van individuen en huishoudens (vroeger noemde dit 

agency-perspectief). 

Structurele breuklijnen zijn ingebakken in de maatschappelijke ordening en bepalen uiteindelijk de 

kansen en problemen van individuen en huishoudens. 

4 soorten breuklijnen: relationele, institutionele, ruimtelijke en maatschappelijke. 

Relationele breuklijnen = hebben te maken met de netwerken waarover de actoren beschikken. 

Sociaal isolement dreigt wanneer ze door slechts enkele banden verbonden zijn met de rest van het 

netwerk of wanneer die banden hoofdzakelijk emotioneel van aard zijn. 

Institutionele breuklijnen = breuklijnen als gevolg van uitdrukkelijke en bedoelde ingrijpen van 

collectieve actoren. 

Ruimtelijke breuklijnen = het resultaat van processen van fragmentering in de (stedelijke) ruimte. Deze 

gaat vaak gepaard met sociale en culturele breuklijnen. 

Maatschappelijke breuklijnen = de cruciale vraag is of de samenleving zich in haar geheel of op 

betekenisvolle terreinen tot deelsamenlevingen ontwikkelt (zoals op de arbeidsmarkt) of inzake 

inkomensverwerving. 

 

10.3. VIER SOORTEN VAN SOCIALE VERSCHILLEN 

 Onderschikking (hiërarchie)  

Breuklijnen Neen Ja 

Neen Sociale differentiatie Sociale ongelijkheid 

Ja Sociale fragmentering Sociale uitsluiting 

 

10.3.1. Sociale differentiatie 

Dahrenhofs natuurlijke soortverschillen zijn vaak ornamenteel van aard. 

Marktwaarde. 

10.3.2. Sociale fragmentering 

Verwijst naar maatschappelijke toestanden die we het best kunnen voorstellen als puzzels en de 

stukjes die daarvan deel uitmaken. 

Het krijgt pas zin omdat het deel uitmaakt van een geheel. 
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Sociaalruimtelijk refereert fragmentering aan een verzameling van verschillende gebieden die van 

elkaar gescheiden zijn, maar niet aan elkaar zijn ondergeschikt. 

Wat grote steden aantrekkelijk maakt is de aanwezigheid van naast elkaar bestaande etnische 

enclaves. 

10.3.3. Sociale ongelijkheid 

Ongelijkheid betekent hier dat er een boven- en onderschikkende mechanisme werkzaam is, maar dat 

dit niet noodzakelijk samengaat met breuklijnen in de samenleving. 

2 belangrijke mechanismen voor ongelijkheid: de uiteenlopende waardering voor posities en de 

economische organisatie van de samenleving. 

Best gedocumenteerd: de sociale ongelijkheid op individueel vlak. 

Collectieve vormen van ongelijkheid: sociale stratificatie (= de ongelijke ordening van collectiviteiten). 

10.3.4. Sociale uitsluiting 

Ontstaat wanneer de bestudeerde eenheden niet alleen hiërarchisch geschikt zijn (wat naar 

ongelijkheid verwijst), maar wanneer er ook duidelijke breuklijnen optreden tussen die eenheden. 

Kloven die tot een scheiding ‘in’ en ‘out’ wijzen  2 elementen nodig: 

 Er moet een duidelijke dominante factor aanwezig zijn 

 Buitenstaanders beschikken niet over de nodige middelen om die kloof met de rest van de 

samenleving op eigen kracht te overbruggen 

Belangrijkste vormen: fysieke opsluiting, discriminatie, het ontzeggen van politieke of sociale rechten 

aan bevolkingsgroepen… 

 

10.4. 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 economisch, sociaal en cultureel kapitaal. 

Sociale ongelijkheid bevat de collectieve en de individuele dimensie, positionele en culturele dimensie. 

Belangrijk: de mens bekleedt sociale posities in de maatschappelijke structuur, dichter bij het 

maatschappelijke centrum of verder ervan verwijdert. 

Alle sociale goederen die enigszins belangrijk zijn worden ongelijk verdeeld in onze samenleving. 

Verdelingen staan niet los van elkaar, maar maken deel uit van een veelomvattend systeem waarin de 

positie, status en macht centraal staat (en met elkaar verbonden zijn). 

Stoet van Pen: 

 Duurt 1 uur 

 De gemiddelde inkomenstrekker die erin meeloopt is van gemiddelde lengte, net zoals wij (de 

toeschouwers) 
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 Begin: een tragikomische ouverture 

 Eerst passeren mensen met een negatieve lengte, mensen met schulden 

 Dan komen de dwergen. Dit zijn de occasionele verdieners, die na 5 minuten plaats moeten 

maken voor … 

 De mensen van ongeveer 1 meter: een heterogene groep van minimumuitkeringstrekkers 

 Minimumloners, veel allochtonen en vrouwen 

 Ze worden geleidelijk groter, ze komen tot aan ons middenrif 

 Dan komen ze tot aan ons sleutelbeen 

 Na 3 kwartier groeit de lengte van de deelnemers razendsnel 

 6 minuten voor het einde: ze steken al een eind boven de 2 meter uit 

 Laatste minuten: reuzen, maar het zijn nog altijd loontrekkers 

 Fenomenale deelnemers sluiten de stoet: we kunnen hun hoofden niet meer zien  ze hebben 

hun rijkdom geërfd 

Pikkety  onderscheidt 3 klassen in de samenleving op basis van vermogens en inkomen: 

 Onderklasse 50% 

 Middenklasse 40% 

 Bovenklasse 10% 

 Splitsen in de hoogste 1% (= de dominante klasse) 

 En de andere 9% (= welgestelde klasse) 

Onderklasse vandaag bevolkt door wie in de horeca of andere dienstverlenende beroepen werkt. 

De onderstel helft van de inkomens in Europa ontvangt ongeveer 30% van het totale inkomen. 

De middenklasse is erop vooruitgegaan in de 20e eeuw  ze beschikt over 25 – 35% van het totale 

vermogen. 

De bovenklasse bezit nog 60% van het totale vermogen van de samenleving (staat voor 1.2 miljoen 

euro). 

De dominante klassen (de hoogste 1%) heeft vooral moeten inleveren  aandeel in het totale 

vermogen is teruggevallen tot op een kwart van het totale vermogen in de samenleving. Voorheen was 

dat het dubbele. 

Factoren voor de ongelijke verdeling van het inkomen: opleiding, beroep, leeftijd, geslacht, etnische 

kenmerken, woonplaats en sociale herkomst. 

Inkomens uit arbeid of sociale uitkering: in de meeste statistieken ontbreken de allerhoogste inkomens 

(of ze worden onderschat)  nog sterker het geval bij vermogensinkomens. 

Vermogens: erg geconcentreerd in de handen van een klein deel van de bevolking en daarenboven 

versterken de rijksten hun vermogensposities  het verschaft buitensporige economische en 

maatschappelijke macht aan de eigenaars. 

 

10.5. COLLECTIEVE VORMEN VAN ONGELIJKHEID 

Sociale stratificatie = sociale gelaagdheid = van gezin tot een van de hiërarchisch geordende groter 

categorieën of collectiviteiten. 
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Indien klassen of strata wel of niet bewust zijn dat ze tot een klassen behoren, vormen ze in het 1e 

geval collectiviteiten en in het 2e geval sociale categorieën. 

Strata gaan niet verder dan het opdelen van de bevolking in sociale categorieën  een vrij passief 

verschijnsel. 

Sociale klasse  actieve rol als we haar het statuur van een collectiviteit toekennen. 

Marx: 

 Klasse-an-sich = categorie 

 Klasse-für-sich = collectiviteit 

Rekening houden bij de studie van sociale ongelijkheid en sociale gelaagdheid dat relaties consensueel 

of conflictueel van aard kunnen zijn. We moeten ook rekening houden met het onderschikkende en 

boven schikkende karakter van sociale relaties. 

Er kan samenwerking optreden tussen sociale actoren. 

 

10.6. STANDEN, KASTEN EN KLASSEN 

Alle samenlevingen van enige omvang vertonen een of andere vorm van sociale gelaagdheid. 

Oudste en bekendste vorm: slavernij + dit is ook de meest extreme vorm. 

10.6.1. is een ongelaagde samenleving mogelijk? 

Samenleving is alleen egalitair wanneer alle posities nevengeschikt zijn en alle ermee verbonden 

statussen gelijkwaardig zijn. 

Statusongelijkheden  niet evenwaardige posities. 

Samenleving die de universele beginselen van rangtoewijzing kent = ook egalitair  de differentiatie 

naar leeftijd of geslacht lijkt een minimumvereiste te zijn voor al het georganiseerde maatschappelijk 

leven. 

Statussysteem = zeer verfijnd netwerk (hiërarchische niveaus zijn door slecht minimale verschillen 

gescheiden). 

Gestratificeerde samenlevingen = samenlevingen waarin posities en statussen aan de hand van 

particuliere criteria worden toegekend  leidt tot specifieke vormen van sociale gelaagdheid. 

Traditionele samenlevingen: standen- en kastensamenlevingen 

 Hebben een uiterst rigide stelsel van scherp van elkaar gescheiden sociale lagen 

 Vrijwel onmogelijk om van sociale positie te veranderen 

 Sociale positie wordt bepaald bij geboorte = positietoewijzing 

Moderne maatschappijen: klassenmaatschappijen. 

 

10.7. SOCIALE MOBILITEIT 

Grote verschil tussen de 2 traditionele vormen van sociale gelaagdheid en de modernere vorm: de 

mogelijkheid om van sociale laag te veranderen. 
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Klassenmaatschappij: 

 Naargelang interpretatie is het … 

 Gemakkelijk (het structuurfunctionalisme) 

 Mogelijk (Weber) 

 Onmogelijk (Marx) 

Sociale mobiliteit = het stijgen of dalen op de sociale ladder 

10.7.1. soorten mobiliteit 

Het kan horizontaal, verticaal, intergenerationeel of intragenetationeel zijn. 

Horizontaal: gebeurt tussen posities die zich op hetzelfde niveau bevinden en enkel functioneel van 

elkaar verschillen. 

 Geografische mobiliteit: de plattelandsvlucht in ontwikkelingslanden wijst op de zoektocht 

naar een betere toekomst 

Verticaal: vindt plaats tussen hoge en lage posities in de samenleving en daarom krijgt dit soort de 

meeste aandacht van de sociologie. 

 Beroepspositie wordt meestal als criteria gebruikt 

 Aan de hand van veranderingen in de beroepspositie kan zowel de intergenerationele (= gaat 

over de veranderingen in beroepssituatie tussen 2 of meer generaties) als de 

intragenerationele mobiliteit (= treedt op wanneer iemand tijdens zijn loopbaan een hogere 

of lagere beroepspositie gaat innemen) worden gemeten 

Lage sociale herkomststatus  remt de intergenerationele stijging in de hiërarchie van de beroepen. 

Hoge sociale herkomststatus  doet dit voor de intergenerationele daling. 

Algemeen: hoe groter de statusincongruentie die door sociale mobiliteit in het vooruitzicht wordt 

gesteld, hoe minder mobiliteit er uiteindelijk zal bestaan. 

10.7.5. mogelijkheden en beperkingen van verticale mobiliteit 

Lipset en Zetterberg: het gelooft blijft volgens hen in ‘gelijkheid voor iedereen’ in leven, omdat een 

dergelijke geloofsbelijdenis functioneel is voor de samenleving. 

De emotionele afstand tussen personen met een verschillende sociale rand neemt af  Marx’ idee 

van een klassenbewustzijn komt in het gedrang. 

The American Dream: elke krantenjongen kan een mediamagnaat worden. 

De sociale mobiliteit in onze maatschappij  veel geringer dan we denken! Geldt voor zowel het aantal 

personen dat sociaal mobiel is, als voor de reikwijdte van de sociale mobiliteit. 

Meerderheid van de kinderen blijven in de sociale laag van hun ouders. 

Als er mobiliteit is, gebeurt deze naar de aanliggende strata. 

Belangrijkste kanaal voor grootschalige sociale stijging  universitair onderwijs. 

Het merendeel van de posities in een industriële maatschappij gebeurt via verwerving en niet langer 

via toewijzing. 
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Vers bloed  aangevoerd uit de lagere sociale klassen. 

Economische en technologische veranderingen geven nieuwe kansen! 

Sociale mobiliteit wordt ook bevorderd door structurele evoluties, door exogame huwelijken en door 

politie en sociale actie  kan leiden tot een collectieve positieverbetering. 

Drempels voor sociale mobiliteit: 

 De mensen geloven dat de bestaande ongelijkheden rechtvaardig zijn en/of dat ze door een 

hogere macht zijn gewild 

 In alle samenlevingen zullen de hoogste sociale klassen allerlei machtsmiddelen aanwenden 

om de bestaande verdeling in hand te houden 

 De machtshebbers zullen ervoor zorgen dat ze (in)directe controle over infokanalen verwerven 

 poortwachter beslist welke info wel en niet mag passeren 

 Maatschappelijke problemen zo definiëren dat de oplossingen die de dominante klassen 

aanbrengen, het meest plausibele en effectieve lijken 

Trickle down theory = doorspijel-effect = de economische welvaart van de rijke bovenlaag zal 

uiteindelijk wel doorsijpelen naar de lagere klassen. 

Armoede: wordt herleid tot een kwestie van een te laag inkomen en wordt niet gezien als een 

meervoudige uitsluiting van de samenleving. 

Andere wegen: 

 Het gericht uitreiken van de beschikbare beloningen aan wie de bestaande machtsverhouding 

niet in vraag stelt, maar die actief en passief ondersteunt 

 De dominante lagen controleren de toegang tot hun wereld 

 Sociale barrières worden 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 bepaald kijk op de samenleving. 

Gesloten samenlevingen  kennen geen sociale mobiliteit. 

Maatschappijbeeld  belangrijke rol! 

 We kunnen het zien als mogelijk en betekenisvol 

 We kunnen het zien als uitgesloten en irrelevant 

De inhoudelijke componenten van het mobiliteitsonderzoek is minder ontwikkeld dan de 

methodologische. 

 

10.8. OVER BEÏNVLOEDING, GEZAG EN MACHT 

Macht kan verschillende dingen betekenen: 

 Louter beïnvloeding 

 Gezag 

 Brute macht 
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Macht = een actor stuurt het gedrag van de andere teneinde de eigen doelstellingen te bereiken + hij 

houdt daarbij geen rekening met de wensen van die andere. 

Macht is relatief: wie haar bezit, moet rekening houden met het krachtenveld waarin die macht zich 

bevindt. 

Gezag = aanvaarde macht  kan traditioneel, charismatisch of legaal-rationeel zijn. 

Macht kan voor vele doelen worden gebruikt. 

Beïnvloeding = een interactie waarbij het gedrag van de ene actor verandert via een proces van 

overtuigen. Het verwijst naar een interpersoonlijk gebeuren + de processen hiervan bevinden zich 

meer in de sfeer van psychologie. 

Soorten sociale beïnvloeding (volgens Deutsch en Gerard): 

 Informationele beïnvloeding = het aanvaarden van de info die je van iemand krijgt als 

weergave van de werkelijkheid  je zult je handelen ernaar richten 

 Normatieve beïnvloeding = het conformeren aan de verwachtingen van de nadere. Kan binnen 

een positieve context gebeuren of binnen een negatieve 

10.8.1. gezag 

Gezag = gerechtvaardigde, legitieme beïnvloeding door anderen. 

De leden schikken zich naar de legitieme gezagdragers. 

Charismatisch gezag  iemand krijgt dit obv buitengewone aantrekkingskracht die deze persoon 

uitoefent op het publiek. Beschikt over bijzondere persoonlijke kwaliteiten, veeleer dan over de 

realiteit van die kwaliteiten. Niet per se positief! Zowel Hitler als Gandhi waren dit. 

Traditioneel gezag  berust op tradities, overlevering of gewoonten. Ook als ze niet echt geliefd of 

competent zijn, wordt hun gezag aanvaard. Figuren zoals de paus of een koning. 

Legaat-rationeel gezag  steunt op controleerbare principes en regels. Kenmerkt de moderne 

samenleving. Denk aan rechters en ambtenaren. 

Positie wordt sterker als je verschillende vormen combineert! 

10.8.2. macht 

Als je over macht beschikt, kan je de handelingsmogelijkheden van andere actoren beperken en ze op 

een bepaalde wijze doen handelen (ook tegen hun wil). 

Positie bepaalt macht. 

Onderscheid tussen manipulatie, dominantie en hegemoniale beïnvloeding: 

 Manipulatie = verborgen machtsuitoefening, omdat de doelstellingen van de machtshebber 

niet duidelijk zijn 

 Dominantie = wordt door beide actoren onderkend, maar niet noodzakelijk aanvaard 

 De hegemoniale/vanzelfsprekende macht = mensen conformeren makkelijk aan gewoonten, 

aangeleerd tijdens de socialisatie 

10.8.3. over machtsbronnen en elites 

Verschillende bronnen: politiek, economisch, sociaal en cultureel. 
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Machtstype Bron 

Politiek Posities met legitieme macht 

Economisch Controle over schaarse goederen 

Sociaal Mobilisatievermogen 

Cultureel Loyaliteit en gedeelde waarden 

 

De 4 types komen vaan in combinatie voor. 

De machtselite = zij die verschillende machtsbronnen combineren  bevinden zich op een knooppunt 

in netwerken. 

Economische elite = topmanagers van grote ondernemingen. 

Politiek elite = sleutelfiguren in de overheidsbureaucratie. 

Militaire elite = de hoogste kader in het leger. 

Inner circle. 

Model van Domhoff: 

 Machtselite nog altijd blank, mannelijk en upper class (is het dus eens met Mills) 

 Beklemtoond de rol die elites van de corporate community en de leiders van de 

beleidsvormende organisaties spelen 

 Corporate-conservative 

 Liberal-labor 

Cultus van conflict en verzoening. 

Pluralistische model van macht  legt klemtoon op de strijd tussen verschillende machtsgroepen 

(vanuit de overweging dat elke groep achter haar eigen belangen aanzit en daardoor botst met de 

belangen van andere machtsgroepen). 

De publieke opinie  3 pijlers: 

 Politieke commentatoren 

 Periodieke opiniepeilingen 

 Sociale mobilisatie 

10.8.4. machtsmiddelen 

Verleiden met lokmiddelen en dreigen met dwangmiddelen. 

 Dwangmiddelen Lokmiddelen 

Fysieke sanctie Vrijheidsbeperking, pijn, 
ongemak 

Bewegingsvrijheid, comfort, 
genot 

Economische sancties Boete, verlangen inkomsten of 
verminderen gewin 

Gratificaties, verhoging 
inkomen of gewin 

Sociale sancties 
- Sociale afstand 

 
- Sociale integratie 

 
- Sociale rang 

 
Isoleren, mijden 
 
Vijandschap, afkeuring, 
negatieve bejegening 
Beknotting macht, degradatie 

 
Gezelschap zoeken, bereikbaar 
zijn 
Vriendschap, medewerking, 
goedkeuring 
Uitbreiding macht, promotie 
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Sociologen over sociale klassen: 2 voorvaders, 3 tradities (11) 

Hedendaagse sociologen: mixen Marx en Weber in hun model en voegen er wat functionalisme aan 

toe wanneer ze aan empirisch onderzoek doen. 

Neoweberiaans = een perspectief dat overweegt. 

Aantal stromingen die een aantal neomarxistische interpretaties hebben opgeleverd. 

2 namen die een vrij volledig theoretisch raamwerk hebben uitgebouwd over sociale klassen: Pierre 

Bourdieu en Erik O. Wright. 

- Wright treedt in de voetsporen van Marx (neemt wel wat Weber mee op zijn tocht) 

- Bourdieu is veeleer weberiaans 

- Wright: concept ‘tegenstrijdige posities’ 

- Bourdieu: introductie van verschillende vormen van kapitaal (economisch, sociaal en cultureel 

kapitaal) 

 

11.1. SOCIALE KLASSEN, EEN KWESTIE VAN PRODUCTIEVERHOUDINGEN? MARX 

Das Kapital. 

Sociale klassen (volgens Marx) = groepen waarvan de maatschappelijke posities wordt bepaald door 

hun relatie tot de productiemiddelen. 

Naargelang van de productiemiddelen zullen deze klassen verschillen. 

2 hoofdklassen in het kapitalisme zijn: de burgerij (de bezittende klasse) en het proletariaat (de 

bezitloze klasse, ze hebben enkel hun kinderen als kapitaal). 

 antagonistische relatie! 

Uitbuiting (volgens Marx) = een economisch concept: de toe-eigening door de kapitaalbezitters 

(burgerij) van de meerwaarde die door de arbeider wordt geproduceerd. 

Waarde kan enkel uit arbeid voortkomen + aanhanger van de arbeidswaardeleer. 

Wat arbeiders voor hun arbeid als loon uitbetaald krijgen, is lager dan de meerwaarde die ze 

produceren. 

De verhouding tussen beide klassen: zero-sum-game = de winst van de ene partij is het verlies van de 

andere partij. De 2 partijen kunnen nooit door samen te werken er allebei beter van worden  

vreedzame co-existentie is uitgesloten. 

11.1.1. van Klasse-an-sich naar Klasse-für-sich 

3 stadia in de wording van klassen in de kapitalistische maatschappij: 

 De strijd tussen de individuele kapitalist en de individuele arbeider 

 Nog voor er van een kapitalistische klassenstructuur sprake is 

 Thuisarbeid overheerst 

 Door isoloment: ze kunnen zichzelf en hun toestand niet vergelijken met anderen 

 Niet met elkaar identificeren en geen samenhorigheidsgevoel ontwikkelen 

 Klassen-an-sich 
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 Een gemeenschappelijke toestand inzake het bezit van de productiemiddelen, door 

gemeenschappelijke sociaaleconomische gedragspatronen (zijn bepaald door 

objectieve belangen) 

 Relatief statisch 

 De ‘sociale categorie’ 

 Strikt economische sfeer + steunt op materiële eisen (hoger loon, arbeidstijd en betere 

arbeidsomstandigheden) 

 Klassen-für-sich 

 De klasse in haar hoogste vorm 

 De toestand als gegevenheid wordt overstegen door de bewustwording ervan 

Anderson: voorwaarden waaronder een toestandsklasse zich tot een mentaliteitsklasse kan 

ontwikkelen: 

 De leden van een toestandsklasse moeten een bewustzijn van gemeenschappelijke deprivatie 

ontwikkelen 

 Er moet een belangenconflict met een andere klasse ontstaan 

 Er moeten mogelijkheden aanwezig zijn voor onderlinge interactie binnen die toestandsklasse 

 open communicatiekanalen nodig 

Klassenbewustzijn komt tot volle rijping wanneer de leden van een klasse zich organiseren in een 

politieke beweging of partij. 

Burgerij = Klasse-für-sich  moet wel nog alles in overeenstemming brengen met de nieuwe context 

van de industriële samenleving. 

Enige voordeel proletariaat = het is een kind van de industrialisatie (meer dan de burgerij). 

11.1.2. meervoudige klassenschema’s en sociale lagen 

Maatschappelijke functies en status spelen ook een rol. 

Revolution und Konterrevolution in Deutschland  Marx onderscheidt 8 klassen: 

 Feodale adel 

 Burgerij 

 Kleine burgerij 

 Grote en middelgrote boeren 

 Kleine boeren (vrijen) 

 Lijfeigenen 

 Landarbeiders 

 Industriearbeiders 

Die Klassenkämpfe in Frankreich  7 klassen (zelfde periode als vorig puntje): 

 Financiële burgerij 

 Industriële burgerij 

 Handelsburgerij 

 Kleine burgerij 

 Landbouwers 

 Proletariaat 

 Lompenproletariaat 
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Reden waarom er verschillende klassenstructuren zijn voor in 2 landen: ze bevinden zich in een 

verschillend ontwikkelingsstadium van het kapitalisme. 

Sociale laag = onderscheidt zich van een klasse doordat ze niet in een eenduidige relatie tot 

productiemiddelen staat. 

Sociaaleconomische lagen worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke functie in het 

productieproces. 

Sociale laag: geen zelfstandige rol in de klassenstrijd, maar is altijd werkzaam in verbinding met de 

klassen. 

Marx ziet een sociale gelaagdheid binnen het proletariaat. 

Verschillende bestaansvormen van de relatieve overbevolking leiden tot ‘een wereld van het 

pauperisme’. 

Marx verzette zich tegen Malthus met zijn concept van relatieve overbevolking: 

 Overbevolking was volgens Marx geen natuurwetmatig gegeven, maar een wetmatigheid van 

de kapitalistische productiewijze 

 De bewegende overbevolking = gevolg van technische innovatie en concentratie 

 Stilstaande overbevolking = deel van het ‘actieve arbeidsleger’ = bestaat uit personen met zeer 

onregelmatige werkgelegenheid 

 Latente overbevolking = de arbeidsreserve op het platteland van waaruit er een voortdurende 

stroom naar het stedelijke proletariaat vloeide 

11.1.3. waarom domineert in Marx’ werk de dichotome klassenstructuur? 

De feitelijke klassenstructuur van de industrieel-kapitalistische samenleving in zijn tijd stond kort bij 

dit binaire schema. Klassenposities en sociale positie vielen samen. 

Klassentheorie: een model van een klassenmaatschappij. 

Het binaire beeld van de sociale structuur is sprekender. 

Een ‘ideologisch’ klassenmodel. 

Het gaat Marx vooral om het identificeren van ontwikkelingswetten en van de krachten die bij die 

ontwikkeling betrokken zijn. 

Marx’ gedachten zijn nog van kapitaal belang voor recente economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen te begrijpen en te analyseren. 

 

11.3. WEBER: KLASSE, STAND EN PARTIJ 

Weber = architect van een meerdimensionale stratificatieanalyse, waarbij analytische onafhankelijke 

dimensies van de sociale stratificatie worden gehanteerd. 

Model: naast de economische dimensie (klasse), uitdrukkelijk een sociale dimensie en (minder 

uitdrukkelijk) een politieke dimensie introduceren. 

Terrein Criterium Maatschappelijke vorm 

Economische Positie op de markt Klasse 
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Sociaal Status Stand 

Politiek Macht Partij 

 

Weber gaat uit van sociaal handelen en deze speelt zich af op verschillende velden van het 

maatschappelijke gebeuren en produceert daar vrij autonome resultaten. 

11.3.2. klasse 

Klasse drukt de rangschikking uit van de levenskansen, zoals die bepaald worden door de positie op 

een markt. 

De dominante klassen hebben een monopolie op lucratieve markten. 

Klassen die geen monopolie kunnen verwezenlijken  moeten op open markten met elkaar 

concurreren en zijn daarbij onderworpen aan de egaliserende krachten ervan. 

Klassen = het aggregaat van personen die zich in dezelfde ‘klassentoestand’ bevinden. 

Klassentoestand  de typische kans op een positief of negatief monopolie met betrekking op: 

 De voorziening van goederen 

 De uitwendige levenspositie 

 Het innerlijke levenslot 

Weber  onderscheid tussen bezitsklassen en verwervingsklassen: 

 Bij bezitsklassen wordt de klassentoestand van de leden primair bepaald door hun materiele 

bezit, maar ook door het bezit van bv titulaturen en de ermee verbonden prerogatieven 

 Bij verwervingsklassen gebeurt dat via de kansen om goederen en diensten op de markt 

rendabel te maken 

Elke soort klasse  een typisch positief en typisch negatief geprivilegieerde component. 

Typisch positief geprivilegieerd bij de bezitsklassen: de renteniers, zij die leven van de rente op hun 

eigendommen, land en ook effecten. 

Typisch negatief geprivilegieerd bij de bezitsklassen: de onvrijen, die zelf voorwerp van bezit zijn, de 

gedeclasseerden, schuldenaars en armen. 

Typisch positief geprivilegieerde verwervingsklassen: de verschillende soorten ondernemers, 

beoefenaars van vrije beroepen. 

Typisch negatief geprivilegieerde verwervingsklassen: de ongeschoolde, geoefende of geschoolde 

arbeiders. 

Daartussen  de middenstandsklassen: bevinden zich tussen beide soorten negatief en positief 

geprivilegieerde klassen. 

De tegenstelling tussen bezit en bezitloosheid domineert. 

Verwervingsklassen: typisch voor de moderne, industriële maatschappij. 

Bezitsklassen zijn eigen aan statische en pre-industriële economische ordening. 

Sociale klasse drukt een bepaalde sociale mobiliteit uit. 
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Sociale klasse = 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. 

11.3.3. stand 

Status = een specifieke, positieve of negatieve sociale waardering van de eer, die aanknoopt bij een of 

andere eigenschap die velen gemeenschappelijk hebben. 

Moderne definitie sociale status = waardering op basis van de positie die mensen bekleden. 

Deze waardering  gebaseerd op: 

 De levensstijl = een geheel van gedragsvoorkeuren inzake consumptie, kleding, taalgebruik… 

 De formele opleiding en de verwerving van de ermee overeenstemmende levenswijzen 

 Het prestige dat uit geboorte of uit de uitoefening van een beroep voortvloeit 

Status zal ook leiden tot bepaalde structureringen van de bevolking in sociale standen. 

Sociale stand bestaat uit een veelheid van individuen die een gelijkaardige soort prestige genieten uit 

hoofde van hun positie. 

Standen zijn zich altijd bewust van hun gemeenschappelijke positie. 

Geen noodzakelijk en algemeen verband tussen stand en klasse. 

Nouveaux riches: positief monopolie op 1 of meerdere markten, maar ze worden (nog) niet aanvaard 

als leden van de daarmee overeenstemmende stand  vaak door hun levensstijl of taalgebruik. 

Het monopoliseren van sommige beroepen  deze monopolie verwezenlijken ze niet alleen door hun 

economische positie, maar ook door gemeenschapsvorming, door de ontwikkeling van een 

gezamenlijk bewustzijn. 

Elke succesrijke heersende klasse zal als een stand zijn georganiseerd. 

Economische machtsstrijd is veelzijdiger bij Weber dan bij Marx. 

Klassen: strijd met elkaar, maar binnen en door de klassen proberen standen de controle te verwerven 

over sectoren van de economische markten. 

11.3.4. partij 

Partij  ander niveau dan klasse en stand, maar toch is het de 3e dimensie van Webers 

stratificatieschema. 

Partij = 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. 

Voorwaarden: die gemeenschap moet enige vorm van rationele organisatie kennen en moet een 

bestuursapparaat bezitten dan kan worden veroverd. 

De meest omvattende gemeenschapsorganisatie: de natiestaat. 

Monopolie van legitiem geweld. 
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Verschillende types van partijen: charismatische partijen, traditionalistische partijen, geloofspartijen 

en zuivere toe-eigeningspartijen. 

 

11.4. PIERRE BOURDIEU 

11.4.1. de basisconcepten van Bourdieu 

Hij ziet de samenleving als een sociale ruimte, die uit een geheel van onderling verbonden velden 

bestaat, zoals het literaire, het economische, het culturele, het religieuze en het politieke veld. 

Elk veld = een geordend geheeld van sociale posities, dar door individuen, groepen, organisaties of 

instituties wordt bezet en dat de situatie bepaalt van wie of wat het bevolkt. 

Een geheel van ongelijkheids- en machtsrelaties tussen de posities. 

De ongelijkheids- en machtsrelaties kunnen onderschikkend, bovenschikkend of nevenschikkend zijn. 

3 vormen kapitaal: economisch, sociaal en cultureel: 

 Economisch verwijst naar de materiële mogelijkheden obv inkomen en bezit: het is kapitaal 

dat in geldwaarde wordt uitgedrukt 

 Sociaal kapitaal staat voor het geheel van de relaties vinnen een sociaal netwerk, 

respectievelijk het kapitaal aan respectabiliteit en status 

 Cultureel kapitaal omvat het geheel van disposities die naar ‘hogere’ cultuur of ‘Bildung’ 

verwijzen 

3 sociale klassen: de burgerij (dominante klasse), de middenklasse (kleine burgerij) en arbeidersklasse. 

Hoe lager de sociale klassen hoe minder kapitaal ze bezit. 

De verschillende soorten kapitaal kan symmetrisch zijn of asymmetrisch. 

Dergelijke uiteenlopende kapitaalstructureringen kunnen leiden tot het ontstaan van fracties. 

Cultureel kapitaal  belangrijkste uitdrukking in 2 andere dimensies van de sociale ruimte: de 

verschillen in habitus en leefstijl. 

Habitus = een praktisch gevoelen of een gewoonte die wordt aangeleerd; hij is duurzaam en productief 

van aard + het is een gestructureerde en structurerende structuur die bestaat uit een stel schema’s, 

disposities die klasseerbare praktijken en activiteiten, leefstijl, lifestyle en lijfstijl, voortbrengen en (ten 

2e) een stel waarnemingsschema’s en waarderingsschema’s die generatief zijn voor smaken. 

Een aantal disposities: de esthetische dispositie, de linguïstische disposities. 

De habitus is een generatieve structuur, waardoor de specifieke praktijken in verschillende culturele 

velden op dezelfde noemer kunnen worden gebracht. 

Sociaal verkeer. 

De differentiatie in materiële consumptie is terug te voeren op de inkomenspositie. 

De culturele differentiatie valt te verklaren door verschillen in opleidingsniveau. 

11.4.2. de klassenstructuur bij Bourdieu 

Zijn 3 klassen worden samengehouden door gelijkaardige smaken en leefstijlen. 
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Burgerij  2 gemeenschappelijke kenmerken: ze bezit veel economisch, sociaal of cultureel kapitaal + 

ze is erg formalistisch ingesteld (= ze heeft de neiging om natuurlijke functies te stileren en te 

formaliseren). 

Burgerij bestaat uit 2 fracties: de intellectuelen en de kunstenaars aan de ene kant en de industriëlen 

en groothandelaars aan de andere kant. 

Intellectuelen: bezitten relatief weinig economisch kapitaal, maar compenseren dat door een 

bijzondere aandacht voor hogere cultuur. 

Industriëlen en groothandelaars bezitten veel minder cultureel kapitaal, maar veel meer economisch 

kapitaal. 

Middenklasse: is intern weinig gedifferentieerd en bezit altijd te weinig economisch en cultureel 

kapitaal. Puriteins-ascetische habitus, die in een sobere en hypercorrecte levenswijze tot uitdrukking 

komt. 

De middenklasse hanteert en numerus clausus op het aantal kinderen, omdat alleen dan de middelen 

voorhanden zijn om hen een hoger onderwijskapitaal te laten verwerven. 

Kleinburgers: een mengeling van stijgers (= bedienden en middenkaders) en dalers (= ambachtslui en 

kleinhandelaars). 

Arbeidende klasse: le choix du necessaire, hun habitus is een realistische levenshouding. Ze hebben 

een lage economische, culturele en sociaal kapitaal, dus ze zijn voortdurend bezig met dagelijkse 

bekommernissen. 

11.4.3. klassenreproductie 

Culturele en economische elites  een gesloten segment in de maatschappij. Ze zetten zich af tegen 

anderen en trachten buitenstaanders buiten te houden. 

Cruciale rol: de culturele reproductie in het onderwijs en de overerving van materieel bezig. 

De dominante klasse gebruikt symbolisch geweld. Het is symbolisch omdat het verborgen wordt achter 

algemeen aanvaarde symbolen, waardoor de winnaars niet als uitbuiters verschijnen. 

Klassen zijn altijd standen. 

 

11.5. SOCIALE STRATA, EEN KWESTIE VAN SOCIALE PRESTIGE? DURKHEIM EN DE FUNCTIONALISTEN 

Hield zich bezig met de vraag welke vormen van sociale ongelijkheid maatschappelijk aanvaardbaar 

zijn en welke soorten van ongelijkheid in de loop van de maatschappelijke ontwikkelingen zullen 

verdwijnen. 

Het collectieve bewustzijn houdt een groep of samenleving bij elkaar. 

Structuur functionalistische argumentatie. 

Tumin  7 veronderstellingen van de benadering van sociale ongelijkheid. 

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. 
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Ongelijke honingpotten koppelen aan elke sociale positie  ontstaan van maatschappelijke 

ongelijkheid. 

Sociale ongelijkheid neemt 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. 

11.5.4. sociaaleconomische status (SES) 

Markttoestanden = variabelen zoals de bron en de hoogte van het inkomen, de mate van economische 

zekerheid en de kansen om de economische positie te verbeteren. 

Arbeidstoestanden = de (gemiddelde) positie van een beroepscategorie in hiërarchische 

organisatieverbanden en de mate van autonomie bij de uitvoering van de arbeidstaken. 

EGP-model: wordt gebruikt in het internationaal vergelijkende mobiliteits- en klassenonderzoek. Staat 

voor Erikson, Goldthorpe en Portocarero. 

1. De hogere leidinggevende en professionele beroepen 

2. Middelbare leidinggevende en professionele beroepen 

3. Routine hoofdarbeid 

4. Kleine zelfstandigen 

5. Leidinggevende handenarbeid 

6. Geschoolde handenarbeid 

7a. halfgeschoolde, geoefende en ongeschoolde handenarbeid 

7b. landarbeiders 

 

Deze klassen bundelden Erikson en Goldthorpe later samen in een drievoudige hiërarchische 

klassenindeling: 

 Hoogste klasse = dienstenklasse: hier vinden we 1 en 2 

 De intermediaire klasse: hier bevindt zich 3, 4 en 5 

 De arbeidersklasse: hier bevindt zich 6, 7a en 7b 

Clusters gebaseerd obv de verschillen in de arbeidsrelaties en hiermee neemt het schema afstand van 

het functionalisme. 

 

Het einde van de sociale klassen? Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voorbije decennia (12) 

Het kapitalisme is iet langer het hoofdkenmerk van de westerse samenleving, maar het wordt beter 

gekarakteriseerd door de term industrialisme. 

Perspectief van een risicosamenleving: het belang van klasse zou afnemen omdat de verdeling van 

risico’s in mindere mate dan voorheen plaatsvindt via (re)productie van klassen. 

Sociale klasse kan voor sociologen enkel nog dienen voor historisch of comparatief onderzoek. 

Transitie van moderne naar postmoderne samenleving leidt tot nieuwe sociale verschillen die de 

traditionele hiërarchieën verdringen. 

Nieuwe sociale klassen duiken op onderaan in de samenleving. 
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12.1. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN EN HUN INVLOED OP DE HUIDIGE KLASSENSTRUCTUUR 

Factoren van recentere maatschappelijke ontwikkelingen die een invloed hadden op de 

klassenstructuur van de huidige samenleving (chronologisch): 

 De algemene toename van welvaart en consumptie 

 De opbouw van de verzorgingsstaat 

 Individualiseringstendensen 

 Technologische ontwikkelingen en de economische herstructurering 

 Globalisering 

 (super)diversiteit 

Algemene welvaartsstijging  uit zich in een toename van de consumptiemogelijkheden voor het 

merendeel van de bevolking – in massaconsumptie. 

De massa kan nu goederen en diensten consumeren die vroeger alleen waren voor de betergegoeden. 

Dahrendorf: de opbouw van de verzorgingsstaat = belangrijkste reden om klasse af te schrijven. 

Tweeverdienersschap. 

Hoe klassenpositie bepalen van mensen die zich permanent buiten de arbeidsmarkt bevinden? 

Individualiseringsproces: het stelt dat de identiteit van mensen steeds minder wordt bepaald door de 

groep(en) waartoe zij behoren  geldt niet alleen voor consumptie en levensstijl, maar ook voor de 

productie en de verdeling van risico’s en levenskansen. 

Gevolgen van de individualisering voor het klassensysteem = niet éénduidig. 

Door het individualiseringsproces zou de intergenerationele mobiliteit (= een belangrijke vorm van 

klassenreproductie) aan belang winnen. 

Technologische ontwikkelingen  automatisering en robotisering. 

Het totale aanbod van jobs is sterk gedifferentieerd geraakt. 

Algemeen: het is niet meer zo eenvoudig om personen obv hun beroep in een specifieke klasse onder 

te brengen. 

Globalisering: verschillende gevolgen voor de structurering van klassen. 

 

Deel IV. Over maatschappelijke veranderingen 

Ook een film is een opeenvolging van ‘stills’. Over sociale veranderingen en 

modernisering (13) 

13.9. INDIVIDUALISERING 

Leefwereld moderne mens = complex. 

Individualisering steunt op de relativering van traditionele normen en waarden en op de overtuiging 

dat in de wereld vele mogelijkheden openliggen en dat men daarbij zelf moet/kan kiezen welke men 

wil gebruiken. 
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Detraditionalisering = moderne mensen willen hun keuzes over de organisatie van hun dagelijks 

(private) leven niet langer geregeld zien door collectief gedragen opvattingen over wat wel en niet kan. 

 Ervaren als beperkingen  

Persoonlijke beslissingsvrijheid is toegenomen, er bestaan grotere vrijheidsmarges tot richtinggevende 

waarden, overtuigingen en alledaagse sociale handelingen (zoals erotiek en seksualiteit). 

Maar: sociale marges zijn niet per se verdwenen, we blijven bv. nog altijd in onze sociale laag trouwen. 

13.9.1. voorbeelden van individualisering 

Sinds jaren 60: klassiek burgerlijk gezinsmodel erodeert. 

Mensen durven hoe langer, hoe minder onomkeerbare beslissingen nemen  ze leven hier en nu. 

Moderne samenleving  het individu staat centraal. 

Kerk à la carte: we nemen niet meer het totaalpakket van de kerk, maar stellen zelf samen wat we wel 

en niet willen. 

Geloofscultuur in onze samenleving is persoonlijker en minder geïnstitutionaliseerd. 

Moderne mensen = zappers, op alle vlakken van hun leven. 

13.9.2. de paradox van individualisering 

De paradox is dat een groter vrijheidsgevoelen en een gevoel van onmacht samen gaan. 

Scheiding in onze leefwereld tussen ‘ik’ en ‘wij’. 

Het idee dat we in een vrijere samenleving leven, waar sociale leefregels minder regulerend zijn  

wordt gevoed door de massamedia. 

Mens: gevangen in een netwerk van anonieme relaties. 

Het aantal keuzes dat wij moeten maken, kan het gevoel van keuzevrijheid vergroten. 

Voorbeeld van de individualisering paradox = de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. 

 

De toestand vandaag: voortzetting van het verleden of bruuske breuken? (14) 

14.3. GLOBALISERING EN HET NIEUWE BELANG VAN GRENZEN 

De wortels van globalisering liggen in de 17e eeuw: ontdekkingsreizen en kolonisatie die bijdroegen tot 

de expansie van het kapitalisme en de schaalvergroting van economische wereldsystemen. 

Globalisering (vandaag) = een voortdurend proces waarbij de economische, politieke en culturele 

interacties van mensen en organisaties uit verschillende staten elkaar in toenemende mate 

beïnvloeden en met elkaar wereldwijd worden verweven. 

Globale vraagstukken: klimaatcrisis, neoliberale markten, internationale drugshandel, nieuwe 

epidemieën en genetische engineering. 

1. Globalisering gaat over het overstijgen van de klassieke politieke staatsgrenzen, de eigen regio 

of het continent. 
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2. Globalisering wordt duidelijk via een aantal economische fenomenen. 

3. Mondialisering impliceert een hogere intensiteit van interacties en sociale processen en de 

urgente nood aan snellere en dichtere internationale communicatiesystemen en 

transportmogelijkheden  leidt tot snelle verspreiding van nieuwe ideeën, diensten, info, 

kapitaal en mensen. 

Aanwezigheid van sociale netwerken die intensiever zijn, die een zeer snel ritme aanhouden en een 

grote impact hebben op het dagelijkse sociaal leven van mensen. 

4. De groeiende intensiteit en snelheid van globale interacties leiden ertoe dat gebeurtenissen 

van op afstand effecten genereren. 

Sociologie  4 dimensies van globalisering: 

 Economische 

 Gaat over de spreiding van de productielijnen over de hele wereld 

 De internationalisering van afzetmarkten en arbeidsmarkten 

 Het wereldwijde consumeren van dezelfde producten binnen een globaliserende 

consumentencultuur 

 Internationalisering leidt tot een scherpere internationale arbeidsindeling  de 

arbeidsintensieve productie neemt toe in landen met lage lonen en de 

kennisintensieve productie in westerse landen. 

 Debat tussen de voorstanders van de ‘grenzeloze’ neoliberale economie vs zij die 

opteren voor protectionisme. 

 Politieke 

 Het ontstaan van supranationale regulerende overheden 

 Territoriale gemeenschappen 

 Multilaterale ruimtes verwerven meer politieke slaagkracht 

 Effectieve politieke keuzes hebben de klassieke staatsgrenzen overschreden 

 Vermoeden: globalisering heeft ook geleid tot polarisering binnen het politieke 

democratische bestel 

 Corrupte elite vs het volk 

 2 visies van populisme: pathologie van de democratie en essentie van democratische 

politiek. 

 Culturele 

 De internationale verspreiding van standaardproducten in de populaire cultuur via 

media 

 Sociale 

 Een proces waarbij het sociaal handelen minder afhankelijk wordt van tijd en ruimte: 

voorheen losstaande en onafhankelijke plekken worden voor hun functioneren steeds 

afhankelijker van andere plekken die soms ver verwijderd zijn 

 Door globalisering van de natiestaat als analyse-eenheid is niet meer relevant, terwijl 

die tot vandaag nog vaak een referentieniveau vormt 

Verschillende types verzorgingsstaten maken duidelijk dat grenzen nog relevant zijn. 

Hyperglobalisten: zien een steeds meer globaliserende wereld tot stand komen via economische en 

politieke veranderingsprocessen. 
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Sceptici: stellen dat vroeger intensieve internationale activiteiten plaatsgrepen, maar daarna ook weer 

verminderden. 

Transformalisten: stellen dat mondialisering nieuwe economische, politieke en sociale 

omstandigheden vormgeeft. 

 

14.4. VOORTSCHRIJDENDE INDIVIDUALISERING 

Lijkt haaks te staan op de trend naar globalisering. 

Individualiseringsproces stelt dat de identiteit van mensen steeds minder wordt bepaald door de 

groep(en) waartoe zij behoren. 

Zekerheden zijn vervaagd of verdwenen  erosie van verticale structuren en van het huwelijk als 

burgerlijk solidariteitsverband leidt tot een ongekende ruimte voor het individu om à la carte vorm te 

geven aan het eigen leven en om zelf sociale patronen te weven. 

Liquid life (Bauman): een samenleving waarin de condities sneller veranderen dan de tijd die nodig is 

om waarden en opvattingen te consolideren in gewoonten en routines. 

We zijn volgens Bauman op getuige van een vrijheid om te experimenteren zonder precedent en de 

noodzaak daarmee om te gaan. 

We maken niet allemaal dezelfde keuzes  ontstaan van een grotere diversiteit van levensstijlen en 

biografieën. 

Eigen succes is het resultaat van eigen kunnen en dat de reden voor eigen tegenslagen bij de anderen 

ligt en dat die andere de schuld voor zijn mislukkingen maar bij zichzelf moet zoeken  laatste = 

persoonlijke schuldmodel en blaming the victim. 

Levenscyclus van iemand in een verzorgingsstaat  het sociale beleid van die verzorgingsstaat speelt 

in alle fasen een doorslaggevende rol. 

Mattheuseffect in verzorgingsstaat zorgt ervoor dat de middenklassen verhoudingsgewijs meer van 

haar voordelen opnemen dan wie een minder gunstige maatschappelijke positie bekleedt. 

14.5.2. de risicosamenleving 

Wat is de impact van risico’s op individu en samenleving? 

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een afname van de materiële 

noden, maar tegelijk werden de potentiële bedreigingen groter. 

Hedendaagse risico’s = grenzeloos (zowel geografisch als sociaal). Ze zijn niet langer gebonden aan 

plaats, tijd of sociale klassen  ze lijken gelijk voor iedereen. 

Risicomaatschappij volgens Beck is een catastrofale maatschappij. 

Hij wijst erop dat de risicomaatschappij vaak de neiging heeft om zondebokken aan te wijzen = 

zondebokmaatschappij. 

Het leven in een Risikogesellschaft wordt ervaren als Risikoleben met alle onzekerheden van dien. 

Veiligheidsutopie = het onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en 

maximale veiligheid. 
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Risicovermijding en -management. 

 

14.7. VAN DIVERSITEIT VIA SUPERDIVERSITEIT NAAR HYPERDIVERSITEIT? 

In de loop van de moderniteit, nieuwe dimensies bij diversiteit: 

 Religie 

 Gender 

 Generatieverschillen 

 Bijzondere noden 

 Seksuele oriëntatie 

 Etnische dimensie 

Toenemende etnische en culturele diversiteit (en de negatieve perceptie ervan) zorgt in veel landen 

voor onrust. 

Vragen mbt de draagkracht van onze verzorgingsstaat. 

Processen van sociale constructie zijn belangrijk. 

Multiculturele samenleving: een tolerantie voor andere culturen en collectieve identiteiten, maar is 

deze genoeg? 

Belangrijke verschillen binnen migrantengemeenschappen werden verwaarloosd  een mengeling 

van factoren, deels meegenomen van het thuisland en deels verbonden met de migratiegeschiedenis. 

Superdiversiteit verwijst naar het veranderende basispatroon van migratie, van ‘mensen uit een 

beperkt aantal landen van herkomst naar een klein aantal gastlanden’ naar ‘mensen uit een groot 

aantal landen van herkomst naar een groot aantal gastlanden’. 

Superdiversiteit wordt zichtbaar in een aantal variabelen. 

Aantal talen neemt toe in onze steden. 

Aantal religies nemen ook toe. 

Voor de rest  zie gastcollege Geldof, de slides zijn duidelijk en bevatten alles wat in het boek staat. 


