
Hoofdstuk 1: Sociologie, een eerste kennismaking 

1.1 Inleiding: Niet iedereen leeft even lang 
Er zijn grafieken die aantonen dat mannen en vrouwen die van een hogere opleiding genieten ook 

daadwerkelijk langer en gezonder leven (met vrouwen die langer leven dan mannen telkens). 

Wanneer we dit gaan verklaren kijken we naar een aantal zaken: 

1. Een hoge opleiding stimuleert het vermogen om ingewikkelde problemen in te schatten, en 

heeft invloed op de vorming van de persoonlijkheid 

2. In onze samenleving leidt een diploma naar een job: hoe hoger het diploma, hoe hoger de 

job. 

• Hoe hoger de job, hoe hoger het loon. En hoe hoger het loon, hoe meer er te 

besteden is aan betere gezondheid (huisvesting, voeding, …)  

• Meer variatie in het werk en gezondere arbeidsomstandigheden bieden ook hun 

voordeel  

• Arbeidstevredenheid neemt toe naar gelang het opleidingsniveau, en tevredenheid 

draagt direct bij tot gezondheid (stress) 

uit (1) en (2) volgt dus dat een hogere opleiding materiële voordelen heeft, maar ook de persoonlijke 

vorming kan bepalen.  

 

Deze vorm van redenering is een typisch sociologische redenering. Een socioloog gaat steeds op zo’n 

manier naar zaken kijken, opleiding, sociale omgeving, plaatsen en groepen, … Ze sluiten de 

biologische en psychologische aspecten niet uit, maar vinden de sociale omgeving een meer cruciale 

factor.  

 

1.2 De sociologische verbeelding 
sociologische verbeelding: individuele gebeurtenissen plaatsen en verklaren vanuit het geheel van 

sociale relaties die zelf een specifieke historische oorsprong hebben. Het startpunt van een 

sociologische verklaring. De sociologische verbeelding is een specifieke wijze van kijken naar wat met 

mensen in hun leven gebeurt. bv: mensen verliezen hun werk, ervaren discriminatie, beperken hun 

gezin tot 2 kinderen, … Hoe komt dit? Al deze zaken maken deel uit van onze biografie, en die kent 

een specifiek verloop juist omdat wij met andere mensen samen leven, een individuele biografie is 

helemaal niet zo individueel.  

samenleving: het geheel van sociale relaties waarvan we deel uitmaken. Dit geheel van sociale 

relaties is echter wel het resultaat van een historische ontwikkeling 

bv: een groot deel van de hedendaagse jongeren volgen universitair onderwijs (biografisch) maar dit 

ligt niet alleen aan de intelligentie van de jongeren (individueel biografisch) maar ook omdat de 

samenleving deze trend beïnvloed  

➢ verklaring voor de werkloosheid van hedendaagse 50-60+ : vroeger was het helemaal niet zo 

vanzelfsprekend dat men na de humaniora verder ging studeren, en de eisen op de 

arbeidsmarkt qua scholing lagen ook veel lager.  

het gedachte-experiment: wat zou er gebeuren als dit of dat niet zou hebben plaatsgevonden? 

 

 

 

 

 

 



1.3 Van gedrag tot samenleving 
1.3.1 Gedrag 

gedrag: elke actie of reactie van een individu zoals een lichamelijke beweging, verbale uiting of een 

subjectieve gewaarwording. bevat altijd zowel een objectief als subjectief waarneembare dimensie.  

➢ de objectieve waarneembare componenten= externe componenten = aspecten die ten 

minste door 2 individuen kunnen worden waargenomen, door alter en door ego.                                                         

bv: gebaren, lichamelijke beweging, gesproken woord  

➢ de subjectieve component= de interne = door maar 1 waarnemer waarneembaar, namelijk 

door ego.  

o een belangrijk onderdeel hiervan is het motivationele component: de ultieme 

drijfveren van het handelen die aanzetten tot gedrag bv: winstmaximalisatie, zucht 

naar controle, seksuele lust, zucht naar sociale erkenning  

o emotionele component bv: innerlijke gevoelens van onrust en angst, schaamte, 

schuld  

o cognitieve component: beelden die wij ons vormen van de werkelijkheid 

o reflexieve component: beeld dat je van jezelf vormt  

Deze 4 componenten kunnen enkel analytisch van elkaar worden gescheiden; in de 

werkelijkheid doorkruisen ze elkaar. bv: het beeld dat je van jezelf vormt: reflexiviteit (je 

beschouwt jezelf vanuit een “externe” positie) + cognitie (je identificeert jezelf met een 

persoon als een abstracte categorie) + emotie (je bent blij over wie je bent)  

Een mooi voorbeeld van de combinatie van extern en intern is gelaatsuitdrukking.  

 

1.3.2 Sociaal handelen  

handelen: heeft als finaliteit altijd de realisatie van een doel, gedrag met een nadrukkelijke 

doelgerichtheid. bv: als we kijken naar waar de uitgang van een lokaal zich bevindt, zijn we het 

verlaten van het lokaal al aan het voorbereiden. Dit kijken is dus een handeling met een bepaald doel, 

namelijk weten hoe we de zaal kunnen verlaten. Door de doelgerichtheid krijgt de handeling aldus 

een betekenis.  

betekenis van een handeling: de mentale voorbereiding of projectie van de voltooide handeling  

sociaal handelen: wanneer de actor bij het plannen van zijn handelen rekening houdt met wat 

anderen deden, doen of kunnen doen. Dus, wanneer we kijken naar het vroegere, huidige of 

toekomstige handelen van anderen. Er is vanuit de handelende actor een subjectieve betekenis 

aanwezig die in verband staat met een tweede actor bv: een fietser besluit om een fluo vestje aan te 

doen op basis van ongelukken die zijn gebeurt vanwege slechte zichtbaarheid. 

Max Weber maakt hier bij nog onderscheid tussen 5 soorten handelen: 

 

➢ instrumenteel rationeel handelen: actoren willen een bepaald doel bereiken binnen een 

specifieke handelingssituatie. Een handelingssituatie bestaat uit: 

o condities: niet te wijzigen elementen 

o middelen: te wijzigen elementen 

Kenmerkend bij het doel rationeel handelen is dat de actoren gaan afwegen welke middelen 

het best geschikt zijn om een bepaald doel te bereiken.  

 

➢ waarde rationeel handelen: een bewust geloof in de waardevolheid van de handeling staat 

centraal. Deze waarde kan ethisch, esthetisch, religieus of van een andere aard zijn. De 

handeling is dus waardevol, niet het doel  

• vaak is het onderscheid tussen waarde en instrumenteel rationaal handelen weer 

analytisch, en zien we dat handelingen vaak omwille van beide gemaakt worden  



 

➢ affectief handelen: gedreven door het navolgen van gevoelens. Dit kan zowel 

ongecontroleerd of gecontroleerd zijn. bv: toen een Irakese journalist een schoen gooide naar 

Bush was dit een affectieve handeling, maar hij heeft er bewust voor gekozen om met zijn 

schoen te gooien omdat dit in Irak een enorme belediging is.  

 

➢ traditioneel handelen: dit volgt uit ingewortelde gewoontehandelingen. Gewoonte mag hier 

echter niet worden gezien als een puur psychisch of individueel kenmerk, maar localiseert 

zich in de sociale dimensie van het leven. bv: het kerkelijk huwen  

Wanneer mensen zich bewust worden van een traditionele handeling en deze gaan 

waarderen, wordt het een waarde rationele handeling  

 

➢ reflexief handelen: disruptief en breekt de continue lijn van verleden naar heden. Dit soort 

handelen is gebaseerd op stoppen, denken en kiezen. bv:  familie die altijd vlees eet. 

Wanneer in het nieuws komt dat er een koeienziekte is gaan ze reflexief nadenken: moeten wij 

wel vlees eten?  

 

Globaal voorbeeld: trouwen 

- instrumenteel: belastingvoordeel 

- waarde: het huwelijk is schoon 

- affectief: om de liefde te bezegelen 

- traditioneel: iedereen hoort gewoon te trouwen  

- reflexief: moeten we wel echt allemaal trouwen?  

 

1.3.3 Interactie 

Interactie: wordt gevormd door handelingen van een persoon en de reactie daarop door een ander 

persoon. Interactie ontstaat dus wanneer twee of meer mensen een gedeelde of complementaire 

betekenis aan elkaars handelen geven.  

We kunnen binnen het sociale handelen 2 soorten motieven onderscheiden: opdat en omdat 

➢ bv: Alter steekt haar hand uit, opdat Ego haar teken tot groet zou beschouwen. Ego steekt 

zijn hand uit omdat Alter tot het begroeten overging.  

 

1.3.4 Vormen van interactie  

Los van de concrete inhoud nemen interactie ook steeds een bepaalde vorm aan. Sociologen gaan uit 

van een oneindig aantal mogelijke interacties, maar een beperkt aantal vormen: 

 

➢ conforme interactie: integratie die verloopt volgens de betekenis die beide partners aan de 

interactie vastknopen. Steeds 2 aspecten: 

o wederzijds akkoord over wat in de interactiesituatie zal gebeuren (bv: kennis 

overdracht tussen leraar en leerling)  

o akkoord over hoe de overdracht zal gebeuren (bv: leraar geeft les aan zwijgende 

leerlingen)  

Het tegengestelde van conforme interacties zijn noemen we deviantie of afwijking. Bij 

deviantie houdt 1 van de interactiepartners zich niet aan de (al dan niet expliciete) regels (bv: 

leerlingen praten terwijl er les wordt gegeven)  

 

 



➢ coöperatie=samenwerking: sociale eenheden werken samen om een doel te proberen 

realiseren. Conformiteit is zeker ook een deelaspect van.  

 

➢ conflict: tegengestelde van samenwerking. Het centrale kenmerk is dat ten minste 2 partijen 

niet akkoord gaan met hoe een interactie zal verlopen.   

Verduidelijking: wanneer bij het verdelen van de schaarse middelen geen akkoord komt, is er 

sprake van een conflict. Toch hebben conflicten niet alleen betrekking tot schaarse middelen. 

Er zijn er ook over waarden, aanzien en macht (denk aan protesten).  

Toch moeten wij conflicten niet altijd als iets negatiefs beschouwen. Conflicten brengen 

mensen ook dichter bij mekaar (ontstaan VN) en over het algemeen kunnen we beschouwen 

dat een gemeenschappelijke vijand voor groepscohesie zorgt (zie 9/11)  

  

➢ ruil: uitwisseling van zowel goederen als immateriële zaken op basis van baten of beloningen, 

wat meestal kosten betekenen voor anderen.  

bv. Een kind krijgt eten van zijn moeder. Het kind krijgt dus een beloning (eten) en dat 

betekent een tijdsinvestering voor de moeder (kosten). Daar staat echter ook iets tegenover. 

Het is normaal dat het kind het eten opeet en dankbaarheid toont.  

Toch merken we op dat de neiging om anderen te helpen vaak wel is ingegeven door sociale 

erkenning. Altruïsme = egoïsme. We moeten ook opmerken dat er heel vaak een ongelijke 

verdeling is van kosten en baten (minimumloon arbeiders)  

 

Principe vd wederkerigheid: mensen zien interacties vaak als ruil en menen dat de kosten 

van baten evenredig moeten verdeeld worden over de in de interactie betrokken actoren. Als 

je iets  in anderen investeert, wordt verwacht dat er een tegenprestatie komt. Dit is een 

algemeen aanvaard sociaal principe => wederzijds geschenken geven bij kerstmis  

 

Waarom zijn al deze interactievormen zo belangrijk? Omdat wat de interactie ook is, deze 

interactievormen zijn altijd aanwezig. Een algemeen sociaal principe is echter ook dat als je iets in een 

ander investeert, er ook degelijk een tegenprestatie komt.  

 

1.3.5 De stolling van interactie in cultuur en structuur 

Interacties hebben verregaande gevolgen, en al gauw gaan we merken dat mensen met elkaar gaan 

interageren en afspraken zullen maken. In een samenleving gaan er bepaalde mensen jagen, anderen 

vissen, … Er ontstaan tussen mensen altijd spontaan allerlei ideeën over wat goed en wat slecht is = 

een essentieel kenmerk van cultuur = gedeelde betekenis die mensen aan het handelen en de 

objecten uit hun omgeving toekennen en die geformaliseerd wordt in waarden, normen, 

overtuigingen en wetten. Structuur = het ontstaan van verschillende posities van actoren en de vorm 

van interacties en relaties tussen die actoren. 

Structuren en culturen zijn vast, en bewegen enkel na langdurige en massale niet-conformistische 

handelingen = sociale orde en stabiliteit vs sociale verandering en dynamiek  

 

1.3.6 De context  

De maatschappij wordt dus gecreëerd door de interactie van personen. De context waarbinnen 

interacties plaatsvinden kunnen we verdelen: 

➢ demografische factoren:  

o primaire demografische kenmerken: geboortes, huwelijken, migraties, sterftes 

o secundaire demografische kenmerken: leeftijdsstructuur, bevolkingsdichtheid, 

gemiddelde gezinsgrootte  



bv: de vergrijzing brengt een verandering teweeg in de sociale positie van ouderen 

tov jongeren 

➢ ecologische factoren: hebben betrekking op de natuurlijke omgeving  

bv: herders in bergstreken hebben vaak een (semi) nomadische leefstijl, waardoor ze voor 

lange tijd weg zijn van hun basisdorpen. Die herders hebben ook eigen tradities. Ze hebben 

een eigen trots en gaan prat op het vrije leven in de bergen. Aangezien die herders vaak 

mannen waren, waren ze ook noodgedwongen voor langere duur celibatair.  

➢ materiële en technologische factoren: vooruitgang in technologische ontwikkelingen, 

organisatie vd economie, .. worden aangewend om de behoeften van de mens zo adequaat 

mogelijk te bevredigen 

 

1.4 De sociologie en haar aanverwante disciplines 
2 stelregels: 

1. Sociologen leveren geen enkelvoudige verklaringen maar concentreren zich op de algemene 

wetmatigheden. Let hierbij op het verschil tussen geschiedschrijving en culturele antropologie: 

➢ geschiedschrijving: probeert fenomenen in het verleden te verklaren door, naast de 

algemene wetmatigheden. Het meest kenmerkend voor die benaderingswijze is de concrete 

gebondenheid van hun verklaring aan een specifieke tijd en ruimte. Ze voeren nauwgezet en 

kritisch bronnenonderzoek uit.  

<-> sociologen: proberen expliciete tijd en ruimte gebonden verklaringen te overstijgen door 

het gebruik van algemene wetmatigheden  

➢ culturele antropologie: beschrijven en interpreteren van (interacties tussen) culturen met 

problemen zoals identiteit, seksualiteit, … Focus ligt op het unieke en specifieke.  

 

2. Sociologen verklaren gedrag, (sociale) handelingen en/of interacties. Hierbij kunnen we 

onderscheid maken tussen: 

➢ microsociologie: klemtoon op de studie van kleine groepen en interacties tussen individuen  

➢ macrosociologie: handelend individu wordt overstegen en focus ligt op de kenmerken van 

grotere sociale eenheden (regio’s, landen, groepen, …)  

Het sociale moet door het sociale verklaard worden. Maar sociologie gaat verder en probeert 

gedragsvormen zoals ideeën, cognitieve eigenschappen en persoonlijkheidskenmerken te 

verklaren.  

 

Er zijn ook andere wetenschappen die menselijk gedrag bestuderen: 

➢ biologie: hoe variaties in fysiologische eigenschappen, hormonale processen en 

biogenetische factoren gepaard gaan met variaties in gedrag 

 

➢ psychologie: benadert het gedrag van interne mechanismen = intra-individuele 

benaderingen. Er ligt ook een zeker gevaar in intra-individuele benaderingen.  

bv: In Kortrijk zijn er veel meer auto ongelukken. Een intra-individuele verklaring zou zijn dat 

Kortrijkenaren meer testosteron hebben en meer hun grenzen opzoeken. Interindividueel 

kunnen we dan zien dat er een matig openbaarvervoer en dat de infrastructuur is gebouwd 

op auto’s waardoor er meer mogelijk is op ongelukken. 

<-> sociologie: nemen niet het individu, maar de sociale omgeving en de sociale relaties van 

de individuen als referentiekader bij de verklaring van gedrag = interindividuele benadering 

 



➢ sociale psychologie: grensvlak sociologie en psychologie, studie van attitudevorming en 

attitudeverandering, met inbegrip van overtuigingsprocessen = inter- en intra individuele 

benadering  

bv. Sommige mensen hebben een negatieve houding tegenover mensen met een andere 

etniciteit. Wanneer ze met mensen met een andere etniciteit samen moeten handelen, dan 

evalueren ze die persoon zelf negatief. We weten echter ook dat dit dikwijls resulteert uit een 

gebrek aan kennis van en ervaring met mensen met een andere etniciteit. Wanneer mensen 

op een langdurige wijze met personen met een verschillende etniciteit tot interactie komen, is 

de kans groot dat ze elkaar op realistische wijze leren inschatten. Hun houding wordt dan niet 

meer bepaald door een a priori negatieve beoordeling.  

 

➢ sociobiologie: grensvlak sociologie en biologie, uitgaan dat gedragsvormen en sommige erop 

voortbouwende vormen van sociaal handelen het resultaat zijn van duizenden jaren lange 

aanpassingen aan de externe omgeving. We moeten mensen niet zien als een diersoort die 

volledig anders functioneert dan andere diersoorten. Veel nadruk op de adaptie.   

bv: voor de mens als soort is incest ook nadelig (vanwege de minder aangepaste 

nakomelingen, andere dieren hebben ook geen incest) 

 

➢ biosociale verklaring: de wisselwerking tussen het biologische en het sociale in het algemeen 

nagegaan, er wordt niet zozeer gelet op adaptie aan een externe omgeving  

bv: een sterke stijging van echtscheiding te wijten aan het feit dat mannen met hogere 

testosteron niveaus antisociaal gedrag vertonen? Na WOII kan dit zeker een verklaring zijn, 

maar later zijn socio-economische zaken ook een rol gaan spelen. 

Vrouwen mogen niet met de mannen mee competitie voeren op vlak van sport. De verklaring 

die hier vaak bij wordt genomen is dat vrouwen biologisch gezien minder snel en sterk zijn… 

Toch wijzen recente grafieken uit dat vrouwen steeds dichter bij de mannen komen. Het heeft 

echter veel langer geduurd voor vrouwen om sneller te worden, wat te wijten is aan het feit 

dat het vroeger niet toegestaan was voor vrouwen om te sporten. 

 

Hoofdstuk 2: Cultuur 

2.1 Inhoud van het georganiseerd samenleven: cultuur 
2.1.1 Inleiding 

Cultuur vormt de inhoud van het georganiseerde samenleven. We kijken naar 5 wetenschappelijke 

omschrijvingen van het begrip cultuur:  

1. Tylor (1832 – 1917) 

geeft eigenlijk een opsommingen van de elementen die een onderdeel vormen van 

cultuur + samenlevingen zijn gekenmerkt door een aantal gelijkvormigheden die het 

resultaat zijn van wetmatigheden.   

Gelijkvormigheden m.b.t. het georganiseerd samenleven zijn het resultaat van 

wetmatigheden. 

Gaat in tegen het idee van de vrije wil. 

 

2. Kroeber  (1876 – 1960)  

de sfeer van het culturele wordt gekenmerkt door accumulatie en niet door evolutie 



a. evolutie=biologisch: het oude wordt ‘ingeruild’ voor het nieuwe => aanpassing 

van de soort. bv: verdunde vacht van dieren omdat de klimatologische 

omstandigheden zijn gewijzigd  

b. culturele accumulatie: niks wordt ingeruild of vervangen. Mensen passen mee 

hun omgeving aan in plaats van enkel hun genetische kenmerken = menselijke 

beschaving  

c. Hij ligt zijn ideeën toe met ‘taal’ als belangrijkste component, en stelt dat taal 

typisch menselijk is. De overdracht ervan gebeurt via leerprocessen, en is 

dusdanig niet erfelijk bepaald  

 

 

3. White (1949) 

het symbool. Het fundamenteel verschil tussen dieren en mensen is dat mensen 

symbolen gebruiken terwijl dieren dit niet doen. Belang in het onderscheid fysische 

drager en betekenis van een symbool. Door het onderscheid zien we dat mensen de 

relatie tussen stimulus en respons als inherent beschouwen.  

 

Symbool heeft hetzelfde belang voor de studie vh culturele als de cel voor de studie vh 

organische  

Een symbool heeft een betekenis die niet voortvloeit uit de fysische kenmerken vd drager 

vh symbool -> ontstaan symbolische werkelijkheden 

a. fysische drager: het symbool zelf  

b. betekenis kennen wij zelf toe  

 

4. Schütz (1899 – 1959) 

De materiële wereld waarin wij leven is de paramount reality = dominante wereld. De 

paramount reality wordt doordrongen door andere realiteiten (wereld vd dromen, 

fantasie, wetenschap…). Die realiteiten doordringen de materiële werkelijkheid en zorgen 

er voor dat de dimensie vh zuivere materialisme versmelt met niet-materiële elementen.  

=> we kunnen het symbool beschouwen als een brug tussen paramount en de finite 

provinces of meaning (wetenschap, religie, fantasie, ..)  

De eindige zingevingdomeinen overstijgen de materiële wereld waarin het hier en nu van 

het biologische overleven centraal staat.  

Communicatie: symbolen 

 

5. Kluckhohn:  

cultuur is afhankelijk van  

a. biologische kenmerken  

b. omgeving waarin mensen leven  

Cultuur volgt uit de reductie van de inbreng van instincten bij het vormen van het gedrag  

 

Het blijft dus een grote vraag: in welke mate worden mensen gedreven door instincten? We kunnen 

hierbij een onderscheid maken tussen gesloten en open instincten: 

➢ gesloten: leiden tot handelingspatronen die genetisch bepaald zijn in elk detail 

➢ open: de soort beschikt over zekere algemene neigingen die enkel werken binnen een 

context waarin algemene directieven aanwezig zijn= heel belangrijk voor hogere diersoorten 

bv: alle dieren hebben seks, maar mensen doen het steeds in geheime plaatsen en niet in de 

het openbaar.  



Samenvattend. Cultuur:  

➢ geeft vorm aan het menselijk handelen 

➢ ontstaat als antwoord op de overlevingseisen die fysische omgevingen stellen aan menselijke 

samenlevingen  

➢ overgedragen via leerprocessen 

➢ heeft taal en symbolen als centrale eigenschap  

 

 

 

 

 

2.1.2 Is cultuur een puur menselijke eigenschap? 

Het antwoord hierop hangt sterk af van de definitie:  

Als we naar de antropologische definitie kijken is cultuur een puur specifieke menselijk eigenschap 

=> zie omschrijving van Tylor en het aspect taal en symbolen.  

 

Toch worden er experimenten gehouden en zijn er een paar situaties waarin dieren ook cultuur 

vertonen bv: vogels zingen in verschillende accenten afhankelijk van waar ze wonen (moet dus 

aangeleerd worden) en apen gebruiken gebaren taal.  

Maar het bewijsmateriaal hiervoor is te weinig om echt conclusies te kunnen trekken. De cultuur van 

mensen verschilt kwalitatief en kwantitatief enorm van die van dieren. De mensen kunnen immers 

kennis extern opslaan en die zo aanleren waardoor transmissie zonder nabijheid mogelijk is.  

 

Inclusieve, ethologische definitie:  

- ontkennen dat enkel mensen over cultuur beschikken 

- cultuur ontstaat wanneer gedragingen via sociale leerprocessen worden overgedragen, 

waardoor ze zich in een gemeenschap verspreiden, overgaan van de ene op de andere 

generatie en daardoor een kenmerk van een gemeenschap worden 

 

Enkel de mens beschikt over een gevorderde capaciteit tot het hanteren van symbolen m.n. taal, 

waardoor andere vormen van overdracht mogelijk zijn.  

Enkel de mens is in staat kennis op te slaan in symbolen die fungeren als externe bronnen van 

informatie, waardoor culturele transmissie mogelijk wordt zonder directe contacten tss de 

groepsleden en bijgevolg meerdere generaties overspannen.  

 

2.1.3 Symbolen, tekens en taal 

Opdat een betekenis gedeeld zou kunnen zijn moet de betekenis meegedeeld kunnen worden, waar 

communicatie voor nodig is.  

Taal= een geheel van symbolen en tekens die op een oneindige manier met elkaar verbonden kunnen 

worden  

Symbool= geen verband tussen betekenis en drager  

Tekens= intrinsiek verband tussen teken zelf en waar het voor staat, de drager en betekenis behoren 

tot dezelfde culturele context of zingevingsdomein (we spreken x, y, z allemaal hetzelfde uit maar het 

kan economische worden geïnterpreteerd, of op een wiskundige manier, …) 

 

Non-verbale taal is niet universeel, maar gebonden aan een specifieke omgeving. Gebaren die 

uiterlijk hetzelfde lijken, kunnen een totaal andere betekenis hebben. 

 Artefacts: objecten zoals juwelen die kenmerken vh individu uitdrukken 



 Haptics: aanrakingen zoals handdruk, schouderklop, kussen 

 Proxemics: territoriumbepaling 

 Chronemics: tijd die iemand praat, punctualiteit 

 Kinesics: lichaamstaal, houding 

 

 

 

Belang van taal:  

1. Mogelijkheid om ervaringen over te dragen, zodat ze cumulatief bewaard kunnen worden  

2. Geven van een sociaal en gedeeld verleden: delen van herinneringen  

3. Geven van een sociale en gedeelde toekomst: zonder kunnen we geen plannen maken  

4. Standpunten delen  

5. Maakt complexe, gedeelde en doelgerichte handelingen mogelijk: individuele activiteiten 

in een ruimer geheel in te schakelen (hoe iets moet gedaan worden, de volgorde ervan, 

…)  

 

2.1.4 Ontstaan van cultuur 

Cultuur helpt mensen zich aan te passen aan de fysische omgeving waarin hij/zij zich bevindt.  

1. Er wordt een nieuw gedragspatroon (of denkpatroon) ontwikkeld, of een bestaande wordt 

aangepast in antwoord op een concreet probleem  

2. Andere groepsleden die in dezelfde situatie zitten en met hetzelfde probleem worden 

geconfronteerd gaan dit nieuwe of aangepaste gedragspatroon overnemen 

3. Het nieuw gedrag krijgt een blijvend karakter waardoor het een vast onderdeel wordt van het 

geheel van gedragingen en denkbeelden van de groepsleden  

4. Doordat een gedrag blijvend wordt, is het voor sommige generaties niet meer duidelijk 

waarom een bepaald gedrag cultuur is: dat is zoals het altijd is gegaan. Het is belangrijk om 

hier soms kritisch op te zijn, zoals bij jodenhaat.  

(denk aan het allegorie van de apen)  

 

Cultuurvorming kan zich afspelen op microniveau (gezinnen), macroniveau (samenleving, scholen) en 

mesoniveau (organisaties, bedrijfsleven).  

Naast de dominante cultuur bestaat er juist daarom ook een subcultuur. Deze wijken af van de 

dominante cultuur maar stellen de dominante cultuur niet per definitie ter discussie. De wereld van 

prostitutie is niet opgebouwd rond een aanval op het monogame heteroseksuele huwelijk. 

 

Hier tegenover staat de tegencultuur (= countercultures) die er wel op uit is de samenleving te 

veranderen. Het meest bekende vb vinden we bij de hippies in de ’60 die zich tegen de 

imperialistische cultuur van het westen wouden zetten.   

 

Het onderscheid is niet altijd makkelijk. Bv: heavy metal. Dit was oorspronkelijk een manier om te 

choqueren en af te zetten tegen de maatschappij en dusdanig een subcultuur. Later begonnen 

enkelen het satanisme echter serieus te nemen en gingen ze kerken verbanden enzovoort waardoor 

het een tegencultuur werd.  

 

➢ een subcultuur kan een tegencultuur worden, of het kan een dominante cultuur worden 

(laag hangende broeken)  

 

 



2.1.5 Cultuur als lens  

Mensen zijn zich meestal niet bewust van de eigenaardigheden van hun cultuur totdat ze 

geconfronteerd worden met een vreemde cultuur (culture shock). We bekijken daarom 2 definities:  

➢ Etnocentrisme: beoordeelt en evalueert vreemde culturen met de eigen cultuur als 

maatstaf (bv mensen die aanhangers waren van natuurgoden werden als wilden bekeken 

door de katholieke missionarissen)  

➢ Cultureel relativisme: culturen zijn niet meer- of minderwaardig omdat elke cultuur een 

eigen specifieke aanpassingswijze is aan de eisen die hun omgeving hen stelt 

 

Cultuur laat niet enkel toe dingen te zien die anderen die onze cultuur niet delen, niet zien. 

Cultuur bepaalt voor een groot stuk ook onze gevoelens en emoties.  

 

2.1.6 De componenten van cultuur 

Cultuur omvat alles wat in de loop der tijden door de mens werd gecreëerd 

- De materiële cultuur: alles wat in stoffelijke vorm kan vastgelegd worden; architectuur, 

boekdrukkunst, haarstijlen, machines, wapens… 

- De immateriële cultuur: de manier waarop groepen mensen denken, hun waarden en 

normen 

 

We onderscheiden 3 componenten: 

1. Gedeelde denkbeelden 

a. empirische kennis: informatie die mensen delen over hoe de wereld is opgebouwd en 

hoe hij werkt; vragen met betrekking op eigen positie, omgeving, relaties met 

anderen 

b. existentiële kennis: antwoorden op concrete vragen (wat is de zin van studeren?) of 

op grote vragen (waarom leven we?) 

 

2. Waarden en normen: groepsopvattingen over wat wenselijk is met betrekking tot de meest 

gewenste doelstellingen en manieren om die te bereiken. Het hoogste morele goed in een 

cultuur (en dit is waarom ze ook vaak in documenten van een samenleving komen zoals het 

gelijkheidsbeginsel in de GW).  

Waarden zijn cognitieve voorstellingen van behoeften. Ze vormen onderdeel van een 

waardesysteem= waarden hebben onderling een zekere hiërarchie.  

Normen = voorschriften, regels of gedragsstandaarden die het gedrag van de leden van een 

groep of een maatschappij bepalen.  

 

3. Materiële cultuur: alle materiële zaken die de mens creëert om haar omgeving te beheersen. 

Vormt een zichtbare uitdrukking van de dieper liggende gedeelde overtuigingen.  

 

2.1.7 Kenmerken die cultuur van elkaar onderscheiden 

- Welk tijdsperspectief wordt er gebruikt? 

o Verleden 

o Heden 

o Toekomst 

- Hoe is de relatie met de fysische werkelijkheid? 

o Overheersing 

o Harmonie 

o Onderschikking  



- Hoe is de relatie met het Bestaan? 

o Zijn: leden ve groep kunnen het proces vh Zijn beklemtonen en dus de uitdrukking vh 

Zelf in het heden evalueren. 

o Worden: leden ve groep kunnen het proces vh Worden beklemtonen en zich richten 

op het bereiken ve cultureel aanvaard principe.  

o Doen: leden ve groep kunnen ook het proces vh Doen beklemtonen, waarbij wat 

iemand is of wat iemand kan worden niet zo belangrijk is als wat iemand bereikt.  

- Hoe is de relatie van mensen onder elkaar? 

o Hiërarchie 

o Individualisme 

o Collectief 

 

Hoofdstuk 3: Sociale structuren 

3.1 De vorm van het georganiseerde samenleven: de sociale structuur 
3.1.1 Sociale groepen 

1. George Simmel (1858 – 1918) -> de dyade: kleinst mogelijke sociologische eenheid die 

bestaat uit 2 personen  

bv: het huwelijk. Kenmerken: 

➢ relatief sterke controle over de groep  

➢ de groep is verbonden met elk van de twee participerende individuen  

 

2. triade: bestaat uit 3 personen bv: moeder, vader, kind. Kenmerken:  

➢ onmogelijk voor 1 individu om over de hele groep te controleren  

                      A 

 

 

            B                 C 

➢ er komt een verandering in groepsdynamiek: de groep wordt autonoom tegenover de 

samenstellende leden  

➢ onzekerheid neemt toe voor alle actoren  

 

3. verdere uitbreiding: bij een toename van aantal groepsleden gaat het aantal mogelijke 

relaties in een groep sterk toenemen. Dit gebeurt volgens de formule: [ 𝑁(𝑁 − 1)] ÷ 2   

➢ de groepen worden complexer  

➢ wat men binnen een groep kan verwezenlijken is afhankelijk van de relaties die men 

met andere groepsleden heeft => men wordt afhankelijk van anderen = 

interdependentie 

➢ een groep bestaat uit combinaties van mensen die van elkaar afhankelijk zijn 

➢ nog een verschil is dat er een verschil komt in wie precies met wie samenwerkt = 

figuratie 

➢ het geheel van figuraties noemen we de structuur 

➢ een toename in aantal actoren leidt tot een toename in het aantal figuraties. Een 

belangrijk gevolg hiervan is de verandering in directe en indirecte kennis. Hoe groter de 

groep hoe moeilijker het wordt om directe kennis te hebben met elkaar (bv: Shell, de 

overheid) maar toch is er wel een toename in kennis  



➢ actoren kunnen niet vrijelijk het verloop van een handeling bepalen => 

interdependentie leidt tot onvrijheid  

o ontstaat uit onderlinge afhankelijkheid voor het realiseren van de gestelde 

doelen (verloop ve handeling is afhankelijk van anderen) 

o de macht die men heeft om anderen te dwingen is nooit absoluut (de 

individuele macht is afhankelijk van de macht van de andere actoren) => 

macht is relatief  

o een belangrijk gevolg eigen aan de figuraties is de onzekerheid met 

betrekking tot het verloop van interacties 

o ook oncontroleerbaarheid gaat een rol spelen  

o onvrijheid en interdependentie gaan tegelijkertijd samen met specialisatie en 

arbeidsverdeling, om de taken op te splitsen en zo tot een 

gemeenschappelijk doel te komen  

bv: Lance Armstrong zette zijn ploeggenoten aan om te zwijgen over zijn doping. De groep 

werd later zo groot dat hij niet meer kon controleren dat alles stil werd gehouden.  

 

3.1.2 Basiskenmerken van groepen  

≠aggregaat: een aantal mensen die zich toevallig op dezelfde plaats bevinden bv: mensen aan het 

strand  

≠sociale categorie: een aantal mensen die één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken hebben 

bv: bejaarden, daklozen  

 

Essentiële kenmerken van een groep: 

1. Gemeenschappelijke belangen (een gemeenschappelijk doel)  

a. Gezinsleden hebben ontegensprekelijk gemeenschappelijke belangen. Ze delen 

niet alleen economische middelen, het gezin is ook de basiseenheid waarin 

affectieve relaties met anderen beleefd worden. 

b. Postzegelclub: de leden hebben een gemeenschappelijk belang nl. het samen 

bestuderen, ruilen en (ver)kopen van postzegels 

 

2. Leden van een groep interageren 

a. Belastingbetalers die een sociale categorie vormen, staan niet in interactie met 

elkaar tenzij ze een actiegroep opzetten om het belastingsregime te beïnvloeden.  

 

3. Leden van een groep delen rechten en plichten verbonden met ‘lidmaatschap’ 

a. In sommige groepen, zoals religieuze gemeenschappen, zijn er regels m.b.t. kledij 

 

4. Groepsleden hebben gedeelde identiteit en groepsgevoel 

a. Leden zien zichzelf als mensen die tot dezelfde groep behoren. Mensen kunnen 

tot een sociale categorie behoren zonder het te weten. Het is echter onmogelijk 

om tot een groep te horen zonder het te weten. Deel uitmaken van een groep 

vereist een bewust groepsbesef, dat echter kan variëren van persoon tot persoon. 

 

3.1.3 Groepscultuur en groepsstructuur  

Elke groep heeft een eigen cultuur en structuur.  

Groepscultuur houdt verband met de betekenissen die mensen aan hun interacties in de groep 

geven. Daarbij horen ook de waarden en normen die het handelen van de groepsleden vormgeven. 



Groepsstructuur = het geheel van sociale relaties in de groep, waarbij verschillende posities en 

statussen een rol spelen.  

Elke groep waarvan een individu deel uitmaakt, creëert een eigen specifieke bijdrage tot diens 

identiteit. Personen die lid zijn van meerdere groepen beschikken dan ook over meervoudige 

identiteitscomponenten. 

 

De stabiliteit en permanentie van groepen zijn afhankelijk van het groepsgevoel. De capaciteit van de 

groep om samen te blijven is de groepscohesie. Hoe groter de groepscohesie, hoe meer leden van de 

groep het belang van de groep voorrang geven op hun eigen belang. We onderscheiden primaire en 

secundaire groepen: 

 

 

Primaire groepen:  

1. klein: contacten zijn face-to-face 

2. blijvend (= gedurende een langere periode) 

3. diffuus: alles aspecten van het leven van groepsleden kunnen aan bod komen  

4. op emoties gebaseerd en niet-instrumenteel: de emotionele banden staan centraal  

 

Secundaire groepen:  

1. variërende grootte  

2. wisselende permanentie: een ledenwisseling brengt het bestaan van de groep niet in gevaar (in 

tegenstelling tot bij een primaire groep waar als een persoon wegvalt het zou kunnen dat de 

groep uiteen valt)  

3. gespecialiseerd en gesegmenteerd: de volledige persoon komt niet aan bod  

4. formeel en instrumenteel: relaties zijn gebaseerd op rationele berekeningen met betrekking 

tot de voor- en nadelen van het aangaan van relaties  

 

3.1.4 Formele organisaties 

= een groep waarvan de organisatie is gericht op het bereiken van een specifiek doel door een 

gecoördineerde, collectieve inspanning.  

- Vooral betrekking op secundaire groepen: ziekenhuizen, scholen, bedrijven, vakbond van 

Belgische metaalarbeiders 

- Structuur kan verschillende vormen aannemen. Die vormen worden meestal bepaald door de 

manier waarop de leden van een organisatie met elkaar omgaan én door de regels die deze 

omgang hebben 

Bureaucratie: ontwikkeld om de efficiëntie bij het bereiken van gestelde doelen te ontwikkelen.  

- Duitse socioloog Max Weber:  

o macht: mogelijkheid of capaciteit  om andere mensen iets te laten doen in 

overeenstemming met bepaalde regels of dictaten  

o autoriteit: legitimering van die macht door de ondergeschikten => de 

machtsuitoefening is sociaal aanvaard. Volgens Max Weber zijn er 3 soorten:   

1. Traditionele autoriteit: maakt deel uit van een systeem waarbij 

machtsuitoefening als legitiem wordt beschouwd omdat ze verankerd ligt in het 

geloof van de onaantastbaarheid van traditie 

a. Stabiele beheersingssystemen 

b. Gebonden aan specifieke personen en plaatsen 

c. Persoonlijke afhankelijkheidsrelaties oefenen een grote invloed uit 

d. Kan via bloedverwantschap worden overgedragen 



2. Charismatische autoriteit: gebaseerd op een intense verering van personen. In 

die omstandigheden wordt autoriteit toegekend aan een persoon die door haar/ 

zijn volgelingen beschouwd wordt als de bezitter van uitzonderlijke, heilige en/of 

heroïsche kenmerken. De autoriteit van de charismatische leider is gebaseerd op 

de kwaliteit die de volgelingen haar/ hem toekennen 

a. Uiterst onstabiele beheersingssystemen 

b. Aan één persoon gebonden 

c. Leiderschapsopvolging is een pregnant probleem 

d. Beheerssystemen verdwijnen met de drager vd charismatische 

eigenschappen 

e. Ontstaan vooral tijdens periodes v snelle sociale veranderingen en in 

crisissituaties 

 

3. Rationaal-legale autoriteit: gebaseerd op het geloof in de geldigheid van het 

recht. De wettelijkheid van regels en de autoriteit van gezagsdragers staan hier 

centraal. 

a. Precieuze en universele beheerssystemen 

b. Voorbeeld: bureaucratie 

c. Individuele handelingen ve persoon worden geregeld door regels 

d. Doel: bereiken van specifieke organisatiedoeleinden   

 

de bureaucratie: de individuele handelingen van personen worden geregeld door regels. 

Er zijn 8 essentiële kenmerken: 

1. Niet op persoonlijkheden gebaseerd 

2. Relaties gebeuren op basis van regels die de manier beschrijven waarop een functie 

uitgevoerd moet worden, en dus niet op basis van persoonlijke kenmerken 

3. Regels zijn neergeschreven 

4. Taken in de organisatie worden op gespecialiseerde wijze uitgevoerd 

5. Alle functies worden door een formele, hiërarchische ketting met elkaar in verband gebracht  

6. Functionarissen werken fulltime en voor een salaris  

7. Strikte scheiding tussen taken van de functionaris en wat hij er buiten doet 

8. Functie is onvervreemdbaar (geen eigendomsrecht over de materiële hulpbronnen waarmee 

ze werken)  

 

Er zijn dus ook duidelijke nadelen verbonden aan de bureaucratie: 

1. Onpersoonlijk, de mensen zijn ‘cases’ 

2. Geen ruimte voor uitzonderingen 

3. Inertia: de bureaucratie probeert zich zelf steeds in stand te houden  

4. Goal displacement: ze ontbindt niet na de doelverwezenlijking, maar gaat zich 

heroriënteren op een nieuw doel  

5. Ijzeren wet van de oligarchie: gaat onvermijdelijk hand in hand met de toename van 

de machtsconcentratie aan de top van de organisatie. Topfunctionarissen zetten hun 

eigen belang meer en meer voorop en tegelijk brokkelt de betrokkenheid van de 

lagere echelons af  

 

 

 



3.2 Het individu binnen de sociale structuur 
Sociale relaties verbinden individuen binnen een groep.  

Sociale relatie: verband tussen twee of meer actoren gekenmerkt door de kans dat er interactie 

plaats vindt. De 2 actoren bekleden een sociale status positie waaraan een specifieke sociale rol is 

gebonden en deze rollen zijn gebaseerd op rechten en plichten. Personen worden omschreven in 

termen van de verschillende statussen die ze bekleden en de rollen die ze vervullen binnen diverse 

structuren van de maatschappij  

 

3.2.1 Sociale structuur en de verdeling van het initiatiefrecht en de volgplicht  

Aan interactie zijn regels verbonden. Zo is een aan samen iets doen een begin en een einde, maar wie 

bepaalt dat begin en einde?  

Verschil tss interactie en handelen = wederkerige karakter v interactie -> initiatiefrecht en volgrecht 

- In elke interactie dominantie/overheersing inherent aanwezig 

- Dominantie betekent niet dat men de andere wil elimineren; men heeft de andere nodig 

- Simmel: elke relatie waarbinnen interactie plaatsvindt, wordt gekenmerkt door een zekere 

graad van onder- en bovenschikking 

 

3.2.2 Sociale status 

= de plaats die de actoren innemen in een sociale relatie of verhouding (Ralph Linton). Status is 

gebaseerd op sociale rangorde 

1. Toegeschreven status: positie die een individu ontleent aan zijn/haar afkomst, geslacht,  

etniciteit,… op basis van factoren waar het individu zelf geen vat op heeft bv: de koning 

2. Verworven status: door een persoon zelf op basis van prestaties, kan worden verloren, 

onzekerheid over het behoud kan tot statusangst leiden: typisch gedragspatroon om het uiterlijk 

te beklemtonen en zo te laten zien dat hij status heeft en dus besteden mensen meer aandacht 

aan statussymbolen bv: etiquette is ontstaan uit statusangst  

 

Statussen worden weerspiegeld in statusindicatoren:  

- onder de vorm van materiële en immateriële voordelen en rechten zoals inkomen, opleiding, 

politieke rechten, …  

- kunnen worden beschouwd als de verticale dimensies van status 

- op elke dimensie kan men hoog of laag scoren 

 

Elk van deze indicatoren staat voor een hiërarchie: inkomens, opleidingsniveau, rechten 

Hoe is dan de samenhang tussen de verschillende hiërarchieën? 

- Als de plaats die hiërarchieën variabel is spreken we over statusinconsistentie bv: hoge 

inkomen, lage opleiding; bv: vrouwen krijgen nog steeds niet dezelfde loon als mannen  

- Als men binnen alle hiërarchieën dezelfde plaats heeft spreekt men van statuskristallisatie.   

 

Een statusconflict is de inconsistentie tussen statusindicatoren die wordt ervaren door de 

interactiepartner van het subject vb: persoon A heeft in 1 context een hoge sociale status, maar in een 

andere een lage sociale statuspositie. Een zwarte wordt arts in een ziekenhuis voor zwarten of 

studeert raciale verhoudingen op de universiteit.  

 

Met een marginale mens bedoelen we (volgens Everett Hughes) iemand die een hogere status 

verwerft maar inferieur blijft op basis van een andere status. Hij verlaat hierbij zijn eigen sociale 

groep door de mobiliteit maar komt dusdanig in een groep terecht waar hij niet volledig wordt 

aanvaard.  



3.2.3 Macht 

De betekenis die verweven is met een interactie bestaat uit 2 aspecten. Er wordt door de 

betrokkenen dezelfde betekenis toegekend aan 

- Wat ze samen willen gaan doen 

- De manier waarop initiatiefrecht en volgplicht vastgelegd zijn (boven- en onderschikking, 

Simmel) 

 

De andere = puur een middel => geen interactie 

Basis sociale eenheid ontstaat pas wanneer het wederzijdse patroon van volgen en leiden aanwezig 

is. De leidinggevende is afhankelijk van degene die volgt. Bovenschikking berust dus niet op fysieke 

dwang, maar op macht 

 

Bierstedt: concept “macht” nauwkeurig afbakenen.  

 

Invloed 

- Macht = dwingend en sociaal 

- Invloed = overtuigend en persoonlijk 

Dominantie 

- Macht = sociologisch, berust op een structurele structuur 

- Dominantie = psychologisch, volgt uit de persoonlijkheid vd mensen 

Rechten 

- Een voorrecht van iemand, het is één vd aspecten die met macht verweven zijn, niet macht 

zelf 

Dwang 

- Toepassen van sancties of elimineren van bepaalde alternatieven. Men moet macht hebben 

voordat men tot de uitoefening van dwang mag overgaan. Macht symboliseert de dwang die 

in om het even welke situatie uitgeoefend kan worden 

Macht  

- Max Weber: Macht berust op de waarschijnlijkheid dat een actor binnen een sociale relatie in 

staat is haar/zijn wil op te  leggen niettegenstaande weerstand vd medeactor.  

- Iemand die kan bepalen wat en/of hoe iemand anders iets in een interactie zal doen, beschikt 

over macht 

- Machtsbronnen (Bierstedt): gebaseerd op geld, prestige, eigendom, competentie… 

Autoriteit 

- Macht vormt de basis voor gezag, autoriteit 

- Sociale erkenning vh nemen v initiatief in die domeinen vh leven waar de autoriteit 

betrekking op heeft  

- Altijd gebonden aan potentiële machtsuitoefening in de context ve sociale groep 

- Men moet deel uitmaken ve specifieke sociale groep 

 

3.2.4 Sociale rol 

= vertegenwoordigt het dynamische aspect van de statuspositie 

= het gedragspatroon dat geassocieerd is met de rechten en plichten of de verwachtingen, gekoppeld 

aan de positie  

Geïntroduceerd door Linton 

Door een rol te vervullen, maakt een persoon deel uit ve sociale structuur en kan hij meteen ook het 

object worden van een sociologische analyse 



Rolverwachtingen zijn essentieel voor het bestaan van een sociale structuur. Een sociale structuur 

blijft dus slechts bestaan als de mensen van wie de onderlinge relaties samen bereid zijn om het 

verwachte gedrag van de sociale rol te vertonen.  

Bv een leerkracht gedraagt zich niet langer conform de verwachtingen die met zijn rol verbonden zijn, 

dan komt de orde en voorspelbaarheid van het lesverloop in gevaar.  

 

Het begrip sociale status, waaraan een sociale rol verbonden is, is een rationeel concept.  

Elke statuspositie is gebaseerd op een relatie met anderen. De sociale rol die met een statuspositie 

verbonden is, is dus ook een rationeel concept.  

 

Bepaalde status- en rolonderscheidingen lijken een constante  te zijn gedurende het menselijke 

samenleven bv onderscheid mannen en vrouwen 

 

Role set: geheel van rolrelaties waarbij personen betrokken zijn op grond van een specifieke sociale 

status. (Merton) 

De 6 kenmerken zijn: 

• elke sociale status heeft een georganiseerd geheel van rolrelaties 

• elke set van relaties heeft niet alleen betrekking op de statusbekleder, maar eveneens op de 

verhoudingen tussen de medeactoren in de role set  

• de medeactoren hebben bepaalde verwachtingen en streven bepaalde belangen na omwille 

van de role die de actor aanneemt 

• een groot sociologisch probleem is hoe de verschillende verwachtingen moeten worden 

geïntegreerd opdat de structuur efficiënt kan blijven 

• er zullen altijd residuele conflicten blijven die effectief rolgedrag van de actor kunnen 

verhinderen 

 

Rolspanning: spanning door de onmogelijkheid om aan de verwachtingen van anderen te kunnen 

doen binnen een bepaalde role set. De sociale structuur voorziet van een mechanismen om de 

tegengestelde aanspraken tot een minimum te houden en de role set beheersbaar te maken (6): 

• volgorde van prioriteiten: heeft betrekking op het relatieve belang dat de medeactoren in de 

role set hechten aan de inbreng van de actor  

• medeactoren beschikken niet allemaal in dezelfde mate over macht. Dit betekent dat het 

gedrag dat prioritair wordt afhankelijk is van de differentiële machtspositie van de 

medeactoren  

• de controle die er over het handelen van actoren is, hangt af van de zichtbaarheid van deze 

handelingen. Deze zijn ook weer in verschillende mate zichtbaar voor medeactoren.  

• het zichtbaar maken van de tegenstrijdigheid maakt het voor de actor mogelijk om het 

probleem van tegenstrijdigheid te verplaatsen 

• personen die in eenzelfde tegenstrijdigheid zitten hebben een structureel (en niet 

persoonlijk) probleem dat opgelost kan worden door onderlinge ondersteuning aan te 

werven 

• wanneer al deze bovenstaande mechanismen niet werken kan over worden gegaan tot het 

inkrimpen vd role set. Interacties die tot te veel tegenstijdige aanspraken leiden, worden 

afgesneden.  

De hierboven beschreven mechanismen zijn structurele opl voor een structureel probleem 

 



Rolspanning ≠ rollenconflict: mensen in complexe samenlevingen hebben meerdere sociale 

statussen, en tot elke statuspositie hoort een sociale rol. Tussen sociale rollen kan een 

onverenigbaarheid ontstaan = rollenconflict (bv: carrièrevrouw met kinderen). Dit conflict is dus 

gebaseerd op de rolverwachtingen die voortvloeien uit meerdere sociale rollen.  

Rolverwarring (synoniem: rolconfusie): wanneer iemand niet meer weet hoe ze zich moeten 

gedragen in een situatie omdat hij niet kan kiezen uit een passend rolgedrag 

Roldistantiëring: iemand kan binnen het invullen van de rolverwachtingen voldoende individualiteit 

aan brengen bv nieuwe werknemer in een bedrijf 

Rolsegregatie: zich passend kunnen gedragen in diverse situaties 

 

3.3 Structurele effecten 
Is een groep meer dan een som van de groepsleden? Sociologen gaan er van uit dat kenmerken van 

groepen een invloed kunnen uitoefenen op de interactie tussen de groepsleden. Een structureel 

effect bestaat omdat het individuele effect van x op y beïnvloed wordt door de distributie.  

Vormen van structurele effecten: 

• kenmerken van groepen beïnvloeden andere kenmerken van groepen bv: aantal mannelijke 

werklozen bepaalt het aantal mannelijke zelfdodingen 

• kenmerken van groepen beïnvloeden kenmerken van individuen bv: de gemiddelde 

intelligentie van de leerlingen van een klas bepaalt de studiekeuze van individuele leerlingen 

• kenmerken van groepen en individuele kenmerken beïnvloeden samen individuele 

kenmerken bv: de economische situatie van een land in combinatie met de eigen 

economische situatie oefent een invloed uit op het niveau van vooroordelen  

Toch moet er opgelet worden met de kans op het maken van een ecologische fout. Uitspraken 

hebben namelijk niet altijd te maken met het individuele niveau.  

 

Hoofdstuk 4: Institutionalisme en Socialisatie 

4.1 Institutionalisme  
4.1.1 Omschrijving  

= een samenstelling van rollen (structuur) die het gedrag van de leden van de gemeenschap reguleert 

op grond van de waarden (cultuur) van die gemeenschap en dit met de bedoeling aan bepaalde 

behoeften te kunnen voldoen. Het beste vb hierbij is het gezin: als maatschappelijke instelling omvat 

deze duidelijke rollen volgens bepaalde waarden.  

Het institutionaliseringproces houdt in dat de normatieve aspecten van de cultuur betrokken worden 

op de sociaalstructurele componenten. 

 instituties zijn door de samenleving ontworpen en opgelegde handelingspatronen 

 

Het is vooral de institutietheorie van Arnold Gehlen die het beeld van institutionalisme uitmaakt. Hij 

gaat uit van de filosofische antropologie = de wetenschap die de kennis over de mens uit de sociale 

wetenschap verenigt met die van de biologische wetenschappen in een globaal beeld. Deze vergelijkt 

de mens met dieren en vindt:  

• mensen worden gekenmerkt door wereldopenheid: de mens is niet gebonden aan een 

specifiek habitat, maar kan in verschillende geografische en klimatologische omstandigheden 

overleven (dit in tegenstelling tot bv vogels die een nest bouwen en daar de rest van hun 

leven blijven)  

• de mens beschikt over open instincten wat leidt tot een gedrags- en handelingsplasticiteit: er 

hoeft niet telkens een reactie te zijn op een stimulus  



Deze wereldopenheid is niet altijd een voordeel (mensen kunnen zich makkelijk aanpassen aan 

nieuwe omgevingen) maar is ook moeilijk voor de mens omdat ze telkens worden overstroomd met 

zintuigelijke prikkels en informatie => er is een zeker ontlastingsmechanisme nodig en deze wordt 

aangeboden door institutionalisme. 

Instituties zorgen voor en regelen een aantal universele aspecten van het menselijke samenleven 

door passende interactiepatronen op te leggen (9): 

• voorplanting 

• seksueel contact (wie mag met wie, waar en wanneer) 

• zorg voor kinderen  

• socialisatie (aanleren van de cultureel aanvaarde levenswijze, zie later)  

• opvoeding (overdracht van kennis van de ene generatie op de andere)  

• zingeving (goede en kwade, pijn, dood) 

• verdeling van macht 

• productie, distributie en consumptie van goederen  

• sociale controle (om de sociale orde in stand te kunnen houden) 

De manier waarop deze behoeften bevredigd worden liggen vast in algemene richtlijnen om dus de 

orde in de samenleving te brengen en om de mens te ontlasten aan het groot aantal keuzes die hij 

heeft om te maken  

 

4.1.2 Ontstaan van instituties 

Instituties zijn historische constructies door mensen gemaakt en ontstaan op een bepaald ogenblik 

met een wisselende continuïteit. Mensen ontwikkelden instituties als antwoord op: 

• eisen die het in stand houden van de menselijke soort stelt 

• aanpassing aan de externe omgeving 

• eisen die voortvloeien uit het in stand houden van die aanpassingen 

 

Malinowski heeft een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire instituties:  

- primaire instituties: om de basis behoeften te voorzien (voeden, reproduceren, lichamelijke 

comfort, veiligheid, …) bv: familie en huwelijk. Om individuen te kunnen opleiden zijn 

afspraken noodzakelijk, en dit is niet mogelijk zonder het uitoefenen van macht 

- secundaire instituties: het stelsel van de sociale controle bv: het recht, politiek  

 

Institutionalisering omvat 2 op elkaar ingrijpende deelprocessen:  

- ontwikkeling van waarden en normen = cultuurvorming  

- ontwikkeling van een rollenpatroon =  structuurvorming  

Deze 2 processen vinden complementair en gelijktijdig plaats. De kenmerken van een institutie: 

• bepalen de doelen en wijze waarop de doelen kunnen worden gerealiseerd 

• bepalen wie wat doet en hoe de onderlinge verhoudingen tussen actoren zijn  

• doordat mensen samen doelen op een voorgeschreven wijze realiseren, ontstaan er 

netwerken tussen mensen die de kern van een groep uitmaken  

• wie afwijkt van de regels wordt gesanctioneerd = uitoefening van sociale controle 

• scheppen verwachtingen ten aanzien van de mensen met wie men samen doelen probeert te 

realiseren  

Instituties staan dus aan de basis van het ontstaan van organisaties met elk een eigen structuur, wat 

niet wilt zeggen dat elke institutie een organisatie is!  

 

 



4.1.3 De voortzetting in de tijd van instituties  

Berger en Luckmann: elke vorm van menselijk samen handelen is een menselijk product. Instituties 

zijn gebaseerd op een externalisatie van menselijke praxis: mensen moeten ingrijpen in de natuur. 

Praxis berust op het veruitwendigen van het menselijke kunnen en de externalisatie leidt ertoe dat 

mensen samen moeten werken => er moet een manier komen waarop mensen kunnen leven = 

samenhandelingspatronen  

Bv domesticatie v wilde dieren of het ontstaan van huisdieren. Door het kruisen van bepaalde 

varianten binnen een bepaalde diersoort hebben mensen dieren gecreëerd die voor hen dienstbaar 

waren.  

 

 

Als er dan een nieuwe generatie komt, worden zij geconfronteerd met de wijze waarop hun ouders 

leven. Deze nieuwe generatie heeft niet meegemaakt hoe de ouders zich aan de natuur hebben 

aangepast, waardoor het een objectieve werkelijkheid vormt voor de generatie. Dit maakt de 

tweede fase uit van institutionalisering.  

Bij deze objectieve realiteiten worden de handelingsvormen volledig ontdaan van alle subjectiviteit, 

waardoor ze op zichzelf komen te staan en veel minder ter discussie worden gesteld. Mensen geven 

instituties een transcendentaal karakter: de menselijke inbreng bij het ontstaan van instituties wordt 

weggecijferd => het wordt gelegitimeerd (wordt wettig en wenselijk).  

Deze legitimatie vindt plaats op 4 niveaus:  

• er is kennis over de manier waarop dingen gewoonlijk gedaan worden: traditionele 

informatie 

• er zijn uitspraken en gezegden: vormen het geheel van volkswijsheid  

• er zijn expliciete verantwoordingen per institutie: legitimatietheorieën  

• er ontstaan wereldbeschouwingen en ideologieën : symbolische universa  

Vooraleer een legitimatie over kan gaan moet het eerst expliciet worden bv: 

n1: elk gezin streeft ernaar om zijn eigen huis te verwerven 

n2: “zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens”  

n3: wettelijke bescherming van de gezinswoning 

n4: ideologieën waarbij de rechten van het individu centraal staan  

n1 -> n4 : steeds explicieter  

 

4.2 Socialisatie  
4.2.1 Omschrijving 

Hoe krijg ik een mens zo ver om volgens instituties te handelen?  

socialisatie: het proces waarbij een persoon de gewoonten, waarden en normen, kennis en 

bedrevenheden van een gegeven groep of maatschappij aanleert, om in die groep of gemeenschap te 

kunnen functioneren. Socialisering omvat 2 zaken: 

1. Continuïteit van de maatschappelijke organisatie van een gemeenschap bewerkstelligd, door de 

overdracht van cruciale aspecten van de maatschappelijke organisatie 

2. Opname van de individu in de gemeenschap 

D.m.v. socialisering kan de maatschappij invloed uit oefenen op het gedrag.  

 

4.2.2 De belangrijkste socialisatietheorieën  

Centraal bij deze theorieën staat hoe kinderen een identiteit ontwikkelen in relatie tot hun sociale 

omgeving. Deze verloopt volgens een sociaal leerproces en moet worden gezien met het oog op de 

sociale interactie tussen het kind en de omgeving. Socialisatie is echt wel een levenslang proces, 



omdat mensen nog gedurende hun hele leven gewaardeerde persoonlijkheidskenmerken kunnen 

verwerven.  

 

4.2.2.1 GEORGE HEBERT MEAD (1863 – 1931)  

Mensen worden gekenmerkt door rationeel handelen en dit is typisch voor de mens. Hoe ontstaat 

deze rationaliteit? Mead is ervan overtuigd dat mensen een sociaalbehavioristische houding 

aannemen. Behaviorisme is een psychologische school die beweert dat introspectie (= methode die 

bestaat uit het beschouwen van de eigen gedachten, gevoelens en zintuiglijke percepties om via 

zelfonderzoek tot kennis te komen) niet de basis kan zijn voor het verwerven van kennis over de 

mens. Behaviorisme kan echter enkel de studie van waarneembare, observeerbare handelingen 

kennis opleveren.  

 

Een heel belangrijk concept hierbij is conditionering: 

• klassieke conditionering: De experimenten van Pavlow maakte deze bekend met het 

experiment met de hond. Wanneer honden voedsel in hun mond hebben scheiden ze 

speeksel af. Pavlow zou dan altijd een belletje rinkelen als de hond eten kreeg. Nu als Pavlov 

het belletje rinkelden scheidde de hond ook speeksel af, ook al kreeg het geen eten. De bel is 

de geconditioneerde stimulus, het speeksel het afscheiden het geconditioneerde respons.  

• operante conditionering: houdt verband met de min of meer permanente 

gedragsveranderingen die met de gevolgen van een bepaald gedrag samenhangen 

bv: Skinner’s box → reïnforcement dmv beloning of bestraffing  

Gedrag met een positief gevolg zal meestal versterkt worden, met een negatief gevolg zal niet 

worden herhaald.  

De wisselwerking tussen organisme en omgeving is erg belangrijk. Belangrijk hierbij is de operant: 

verwijst naar handelen dat inwerkt op de omgeving met de bedoeling een bepaald resultaat te 

verkrijgen bv: met mensen praten, problemen oplossen en de reinforcing stimulus: het gevolg van de 

operant   bv: gras afrijden: operant geld daarvoor krijgen: reinforcing stimulus  

 

Mead past niet de klassieke behaviorisme toe, maar sociale:  

• handelingen in haar natuurlijke context ( <-> laboratoriumsituatie)  

• ook delen van de handeling die niet voor externe observatie zichtbaar zijn worden bij de 

analyse betrokken ook delen van de handeling die niet voor externe observatie zichtbaar zijn 

worden bij de analyse betrokken. Hij vind echter wel dat de analyse moet beginnen met de 

waarneembare of de te observeren handeling.  

De centrale vraag is de vraag naar het ontstaan van het bewustzijn, namelijk de vraag naar de mind. 

Dit bewustzijn mag niet beschouwd worden als een voorwaarde van interactie, maar het gevolg van 

de interactie.   

 

1. Er was een vroegere, enigszins primitieve uitwisselingsvorm, terwijl dit nog geen echte 

communicatievorm is. Deze interactievormen houden lichamelijke beweging in gepaard met 

bepaalde specifiek-emotionele toestanden en bijvoorbeeld ook bij dieren kunnen worden 

vastgesteld. bv: gestures: fysieke gebaren en/of vocale uitingen, die aankondigen wat zal volgen. Hij 

introduceert in deze stadium conversation of gestures die wijzen op het enigszins sociale karakter 

van de gesture. Deze  conversation of gestures is echter nog geen echte vorm van communicatie, 

aangezien gestures symbolen zonder betekenis zijn.  

 

2. Wanneer een wezen in staat is de betekenis van de gesture aan te wenden en deze te interpreteren 

spreken we van symbolen met betekenis = significant gestures en is er sprake van communicatie. Dit 



betekent dat er ergens in de levensloop een versmelting is gekomen van symbool en betekenis → de 

mens heeft geleerd om de reactie te anticiperen die het door hem aangewende symbool 

teweegbrengt bij de andere, wat hem dus in staat heeft gesteld de betekenis van het symbool zelf te 

interpreteren.  

• Mensen zijn in staat tot uitgestelde respons, wat erg belangrijk is bij het ontstaan van 

conversatie. Mensen kunnen door het uitgestelde respons hun reactie tegenhouden en in dit 

korte interval beslissen wat de betekenis van de stimuli is en wat hun volgorde is  

• Mensen kunnen door het uitgestelde respons de (korte) tijd nemen om zich te bekijken 

vanuit het oogpunt van de andere = role taking. Door role taking kunnen mensen het 

symbool dat de andere uitdrukte interpreteren en er gepast op reageren.  

 

Het socialiseringsproces houdt het vermogen in om tot symbolische interactie te komen. Taal is hier 

logischer wijze een belangrijk onderdeel van, zoals we in de vorige hoofdstukken hebben gezien.  

 

De totstandkoming van het zelfbewustzijn is een sociaal proces, dat uiteindelijk gaat leiden tot de 

volwassenheid van een persoon. De stadia:  

1. Imitatie (0-3): personen uit de omgeving nadoen zonder precies te begrijpen wat het doet. Dit is 

als het ware een voorbereidend op de role taking  

2. Play stage (3-6): Kinderen nemen het gedragspatroon van anderen in het spel over. Hierbij gaat het 

kind een dubbele rol vervullen: zijn eigen rol en die van een persoon uit de omgeving. Door dit zo te 

spelen leert het kind houdingen tov. andere personen waardoor hij dus het kind zichzelf leert zien 

vanuit een extern standpunt en het zichzelf tot object nemen. bv: mama en papa spelen  

3. Game stage (7+): Dit impliceert een meer georganiseerd samenspel. Hierbij leren kinderen 

rekening houden met anderen en kunnen ze zichzelf zien in groepsverband. bv: ik sta in de goal, dus 

ik moet niet scoren   

 

Tot slot heeft men ook de generalized other geïnternaliseerd, dit wil zeggen de rollen vd leden v 

allerlei georganiseerde groepen, dan is men een min of meer volwassen persoon. Op dit moment is 

de ontwikkeling van de ME voltooid: het gesocialiseerde aspect van de persoonlijkheid. Daar 

tegenover staat ook nog de I: het creatieve, impulsieve, volledig spontante gedeelte van de mens. 

Doordat de mens bestaat uit Me&I is de mens dus niet enkel en alleen en creatie van de 

maatschappij.  

 

Dit alles komt ook op neer dat het zelfbewustzijn een dynamisch gegeven is, niet een statistische. Het 

menselijk bewustzijn mag dan wel in een sociaal proces ontstaan 

 

Voor de adequate integratie vh Self is het noodzakelijk dat het sociale proces waarin het Self zich 

ontwikkelt, harmonisch gestructureerd is.  

Tegenstrijdige eisen kunnen niet tot een evenwichtig geheel van normatieve verwachtingen leiden. 

Een situatie waarin vanuit de sociale verhoudingen tegenstrijdige eisen aan personen gesteld worden, 

duidt Merton aan als structurele ambivalentie.  

 

4.2.2.2 JEAN PIAGET 

Piaget was een Zwitserse kinderpsycholoog die op basis van intensieve observatie een theorie 

ontwikkelde over de ontwikkeling van het denken van kinderen. Zijn theorie was universeel, wat 

inhield dat het een biologisch raakvlak had.  

1. Sensorimotorische stadium (0-2):  

Gebaseerd op een aantal primaire contactvormen (zuigen, aanraken, luisteren).  



• eerste 4 maanden: geen onderscheid tussen hun eigen lichaam en hun omgeving => wat ze 

niet zien bestaat dus niet= geen objectpermanentie  

• vanaf 10 jaar ontstaat objectpermanentie. Kinderen gaan nu wel graaien naar iets dat ze niet 

gelijk zien => kinderen worden egocentrisch = zijn niet in staat de wereld vanuit een ander 

perspectief dan hun eigen te bekijken  

 

2. Preoperationele stadium (2-7):  

Mogelijkheid om symbolen te gebruiken ontwikkelt zich. Concepten worden nog niet begrepen 

(volume, snelheid, gewicht). Bv: kinderen kunnen wel tellen, maar ze kennen de betekenis van de 

getallen nog niet. Kinderen in groep kunnen niet beschrijven hoe een voorwerp eruitziet vanuit de 

ogen van een kind dat een tegenovergestelde plaats inneemt.  

 

3. Concreet-operationele stadium (7-12): 

Het redeneercapactiteit van kinderen neemt toe. Dit redeneren blijft gebonden aan concrete zaken 

en ze kunnen de rollen van andere innemen. Abstracte begrippen, eerlijkheid en rechtvaardigheid bv, 

kennen ze nog niet, maar toch kunnen ze al wel een leugen aanduiden.  

 

4. Abstract/formeel operationele stadium (12+): 

Hierbij ontwikkelt het abstracte denken, en besluiten kunnen worden getrokken op basis van 

abstracte principes. Dit is echter een deel dat niet universeel is maar gebonden is aan andere zaken. 

Er zijn bepaalde mensen die nooit in dit stadium terecht kunnen komen. Veel is hier afhankelijk van 

intellectuele training van de stimulansen die het individu ontvangt.  

 

Volgens Piaget zijn de drie eerste stadia universeel. Niet elke volwassene bereikt echter het vierde 

stadium. Veel is afhankelijk van de intellectuele training en de stimulansen die het individu ontvangt.  

 

 

4.2.2.3 SIGMUND FREUD (1856 – 1939)  

 

- Weense arts 

Ad basis vd ontwikkeling v psychoanalyse 

- Doel: inzicht krijgen ih emotionele leven v mensen door hen vrij te laten praten over hun 

gevoelens 

- Centraal: werking vh onbewuste 

o Mensen worden gedreven door onbewuste driften van plezier en dood die echter 

niet onmiddellijk in de sociale wereld verwerkelijkt kunnen worden 

o Deel vd driften -> verdrongen -> psychische stoornissen 

o Psychoanalyse: verdrongen driften komen terug naar boven 

o Taak analyticus: patiënt bewust maken vd verdrongen driften en inzicht geven in hun 

eigen gedrag 

 

Persoonlijkheidstheorie: mensen worden geboren als wezens die op zoek zijn naar de onmiddellijke 

bevrediging van hun driften 

- Centraal: erotische driften (niet rechtstreeks beschouwen als seksuele driften) 

o Jonge kinderen: continu aanwezige behoefte om de warmte vh lichaam vd andere te 

voelen, willen onmiddellijke bevrediging vh behoeften. In een geordende 

samenleving gaat dit niet 



▪ Bv het geven van voeding vindt op geregelde tijdstippen plaats. Ook naar het 

toilet gaan kan niet op elk moment 

o => Kinderen moeten zich aanpassen: ze worden gedisciplineerd 

▪ ES: de op onmiddellijke bevrediging gerichte behoeften weerspiegelen de 

werking vh onbewuste 

▪ Über-ich: de maatschappelijke disciplinering, het intomen, de regels 

▪ Ich: ontwikkelt uit de confrontatie tussen het Es en het Über-ich, het aan het 

realiteitsprincipe aangepaste organisme 

 

Aanpassing Es -> Ich (realiteit) verloopt niet moeiteloos. 

Onmiddellijke bevrediging moet gestopt worden.  

4-5 jaar: kind moet zich loswerken vd ouders waar het lichamelijke heel dicht bij staat   

- Mannelijke kind moet worden losgemaakt vd hang naar het lichaam vd moeder (vice versa) 

- Mannelijke kind: sterk antagonisme t.o.v. zijn vader  

o Concurrent voor de lichaamswarmte vd moeder 

o Basis van Oedipuscomplex 

- Mannelijke kind verdrukt zijn erotische verlangen naar de moeder en antagonisme tegenover 

de vader = noodzakelijk voor de ontwikkeling ve autonoom subject  

Theorie v Freud: sterk op mannen gericht 

- Ontwikkeling vh vrouwelijke subject = spiegelproces vh mannelijke subject, minder 

ontwikkeld 

 

4.2.2.4 MARGARET MEAD 

 

- culture-and-personality school = culturele organisatie van een samenleving oefent een hele 

specifieke invloed uit op de ontwikkeling van persoonlijkheden. 

- In tegenstelling tot Freud is haar werk sterk gericht op het onderscheid tussen meisjes en 

jongens. 

2 van haar meest bekende studies:  

 

1. The Coming of Age in Samoa: 

Zijn de problemen die in onze samenleving met puberteit en adolescentie verbonden zijn ook 

relevant op Samoa?  

Studie: bestuderen van 50 Samoaanse meisjes gedurende hun puberteit 

- Ervoeren de typische problemen van rebellie en conflict niet 

- Geboorte, huwelijk, ziekte en dood: normale feiten vh leven, zonder emotionele 

betrokkenheid 

o Pre maritale seks tussen adolescenten = normale gelegenheid 

 

2. Sex and Temperament in Three Primitive Societies: 

Relativiteit van de westerse geslachtsrollen. Ze vergeleek hier 3 verschillende stammen uit het NO 

deel van Nieuw Guinea: 

a. Arapesh: vrouwen en mannen vertonen kenmerken die wij eerder als vrouwelijk bestempelen 

• seks is niet de drijvende kracht  

• mannen en vrouwen dragen allebei bij voor de opvoeding van de kinderen  

• jongens en meisjes groeien samen op 

• geen radicale scheiding van geslachten 

 



b. Mundugumor: vrouwen en manen vertonen eerder mannelijke kenmerken 

• niets ontziend en agressief  

• seksualiteit is de drijvende kracht van hun persoonlijkheid 

• vrouwen en mannen zijn onafhankelijk en vijandig 

• jongens en meisjes hebben een vergelijkbare persoonlijkheid  

• vrouwelijk kenmerken worden niet gewaardeerd  

 

c. Tchambuli: omgekeerde verhouding van die in het Westen 

• vrouwen zijn dominant, onpersoonlijk en zelfstandig  

• mannen zijn emotioneel afhankelijk, passief en zeer aandachtig voor het opvoeden van de 

kinderen 

• de mannen zijn zeer creatief en kunstzinnig, dragen sieraden en houden hun haren lang  

 

Uit deze studies trekt Mead het besluit dat de menselijke persoonlijkheid uitermate plastisch 

(vervormbaar) is.   

- De verschillen tussen individuen binnen eenzelfde cultuur, net als verschillen tss individuen 

die behoren tot verschillende culturen, zijn het resultaat van verschillen in socialisatie die 

cultureel bepaald zijn 

 

 

4.2.3 Identiteit en zelfbeeld 

Wie ben ik?  

• het grotere sociale geheel waarvan het kind deel uitmaakt. Dit groter geheel duidt op de 

rolverwachtingen die aan hem/haar worden gesteld 

• gevoelens: een identiteit geeft niet alleen antwoord op de vraag wie we zijn, maar bouwt 

mee de emoties op die we tegenover onszelf voelen → positieve evaluatie: positieve 

zelfwaardering  

identiteit en zelfwaardering zijn het resultaat vd interacties die we met anderen hebben 

 

Charles Horton Cooley (1864 – 1929) 

- Theorie over de wijze waarop mensen zichzelf evalueren.  

- Beschrijft niet hoe zelfbewustzijn ontstaat, maar wat de functie ervan is (werkt in de theorie 

van Mead).  

- Het zelfbewustzijn stelt mensen in staat om zichzelf te zien en evalueren zoals anderen 

hem/haar zien en evalueren.  

- de looking-glass-self: het verloop van interactieprocessen waardoor het zelfbeeld van 

personen wordt gevormd. Deze bevat 3 elementen:  

• we hebben een idee van hoe we overkomen bij anderen: mensen vinden me klein 

• we interpreteren reacties die anderen hebben: hoe vinden mensen het dat ik klein ben? 

• we ontwikkelen een zelfbeeld of een zelfconcept op basis van de evaluaties van de 

anderen: mensen vinden klein lelijk, wat kan leiden tot een negatief zelfbeeld. Het idee 

dat anderen ons mooi vinden, kan leiden tot gevoelens van trots en een positief 

zelfbeeld. 

 

De evaluaties die het zelfbeeld opmaken zijn niet altijd accuraat, waardoor er een verkeerde 

inschatting wordt gemaakt en dit beeld ook een onderdeel wordt van onze zelfperceptie.  De 



ontwikkeling vh Self is een continu, levenslang proces, het is nooit een afgewerkt product, het 

verandert nog op oudere leeftijd.  

 

Zowel de role taking van Mead als de looking-glass-self van Cooley vormen de basis van de sociale 

psychologie en stellen beide: we zien onszelf zoals anderen ons zien.  Dit wordt echter niet steeds 

bevestigd door wetenschappelijk onderzoek 

- Ichiyama: mensen proberen de wijze waarop ze bij anderen overkomen te manipuleren. 

 

 

Invloed vd sociale structuur: 

- Wederzijdse beïnvloeding v zelfbeelden lijkt onderhevig te  zijn aan statusverschillen 

- Personen met een lagere status oefenen weinig invloed uit op het zelfbeeld v anderen 

- Die anderen hebben een hogere status 

- => Sociaalstructurele regelingen oefenen een invloed uit op sociaalpsychologische processen 

- Anderzijds: processen houden de sociaalstructurele regelingen in stand 

- Onderlinge beïnvloeding v zelfbeelden weerspiegelen en ondersteunen statusverschillen 

 

4.2.4 Emoties 

Zelfbewustzijn= sociaal; mensen zien zichzelf door de ogen van anderen 

Sociale vormgeving vd menselijke persoon gaat ook samen met het vormen van emoties (looking 

glass v Cooley) 

Menselijke emoties of gevoelens  

- volgen op bepaalde gedragingen 

- liggen aan de basis van nieuwe gedragingen 

 emoties treden op als gedragsregulatoren:  

o angst en schuldbesef doel:  sociaal ongewenst gedrag te verhinderen 

o een gevoel van welbehagen en hoge zelfwaardering door een compliment doel: 

sociaal gewenst gedrag bevorderen 

 

Zelfbewustzijn en emoties: twee essentiële pijlers waardoor mensen de aan hen gestelde 

rolverwachtingen invullen 

Bv een besef van schaamte kan volgen op publieke afkeuring in een sociale groep waarvan 

iemand deel uitmaakt. Het gevoel van schaamte kan echter aan de basis liggen van nieuw 

gedrag dat tot doel heeft niet meer in zo’n ‘schaamte oproepende’ situatie terecht te komen. 

 

Onderzoekers stelden vast dat de ontwikkeling van menselijke emoties parallel loopt met de groei vh 

operationele denken (Piaget) 

• 0-3 maand: verrassing, plezier, ongemak; emoties zijn niet aangeleerd 

• 4-10 maand: angst en boosheid 

• 11-24 maand: droefheid, angst, affectie; het kind heeft nog geen zelfbewustzijn 

• 4 jaar: schuld en schaamte; emoties tonen aan dat het kind zelfbewustzijn heeft 

ontwikkeld omdat die emoties het besef van een beoordeling v anderen vereisen 

• 5 jaar: trots, na-ijver, jaloersheid; groter zelfbewustzijn 

• 6-7 jaar: kinderen tonen gevoelens over de eigen mogelijkheden, aantrekkelijk, 

eerlijkheid, moed, dominantie; in staat zichzelf te zien vanuit de positie v anderen; de 

emoties die in die periode ontstaan, zijn emoties die een beoordeling vh Self uitdrukken 

in vergelijking met kwaliteiten die anderen bezitten 



• Puberteit: emoties die aanduiden dat ze in staat zijn abstract te denken; gevoelens 

ontwikkelen over personen of gebeurtenissen die niet concreet waarneembaar zijn 

(medelijden, onrecht) 

 

Discussie: emoties aangeboren of aangeleerd? 

Wisselwerking tussen de biologische basis v emoties en de vormen die emoties aannemen in 

sociale groepen 

 

De sociale eenheid waarvan we deel uitmaken en de situaties waarin we verkeren oefenen een 

invloed uit op de vorm die onze emoties aannemen. Gepaste emoties -> sociaal bepaald en 

aangeleerd.  

Bv in onze samenleving maakt een sterfgeval ons verdrietig, dat verdriet wordt ingetogen 

geuit.  

 

Emoties kunnen sociaal worden uitgelokt 

- Film, muziek 

- De groep mensen waarvan iemand deel uitmaakt oefent een invloed uit op de wijze waarop 

menselijke emoties beleefd worden -> angstig, gelukkig, onveilig, verontwaardiging… 

 

 

4.2.5 Kinderculturen: ‘Peergroups’ en socialisatie  

Socialisatietheorieën:  

- Socialisatie = een proces waarbij kinderen zich aanpassen aan de samenleving en de waarden 

en normen van deze samenleving internaliseren 

- Kinderen: beschouwd als wezens die buiten de samenleving staan en door externe sociale 

processen tot volwaardige leden vd maatschappij moeten worden gekneed 

- Deterministische visie: kinderen beschouwen als de passieve recipiënten van de 

opvoedingsstrategieën vh ouders en andere volwassenen 

o Beperkt: eenrichtingsverkeer vd volwassene en hun samenleving naar de kinderen 

toe 

 

- Constructivistische veronderstelling: kinderen beschouwen als actoren die actief informatie 

uit hun omgeving halen en daarmee hun conceptie vd werkelijkheid vormen of hun houding 

tegenover deze werkelijkheid bepalen 

o Verschillende fases van ontwikkeling: toenemende rijpheid 

o Eindstadium: volwassenheid 

o Bv Piagets model van intellectuele ontwikkeling, Meads benadering vd ontplooiing vd 

identiteit 

o Socialisatie = actief leerproces 

o Maar men blijft kinderen beschouwen als onvolwaardige leden vd samenleving 

 

Beide benaderingen onderschatten de autonome leefwereld vd kinderen  

 Lenen zich niet altijd voor onderzoek naar de rol v leeftijdsgenoten en kinderculturen, als 

contexten waarin kinderen gedragsstrategieën aanleren, die ze vervolgens in andere sociale 

relaties kunnen gebruiken 

 

Aandacht voor de invloed van leeftijdsgenoten op het socialisatieproces 

Nadruk: nefaste invloed vd groepen op de ontwikkeling van adolescenten 



Laatste jaren: invloed van leeftijdsgenoten op de ontwikkeling van kinderen meer aandacht 

 Voornaamste algemene kenmerken vd nieuwe benadering 

o Kinderen worden beschouwd als een sociale categorie 

o Het gedrag van kinderen is functie vh participatie ad collectieve activiteiten van deze 

kindergemeenschappen 

o Kinderen zijn zowel lid van deze kindergemeenschappen als van de dominante 

gemeenschap vd volwassene, onder meer door hun deelname aan instellingen als 

het gezin of het huishouden en de school 

 

Naast leeftijd, is het geslacht van kinderen één vd meest in het oog springende sociale categorieën 

Identificatie vd leeftijdsgenoten: basis vd ontwikkeling v afzonderlijke kindergemeenschappen 

Identificatie met geslachtsgenoten: verdere opdeling in meisjes- en jongensculturen 

 

Geslacht vormt al vanaf vroege leeftijd een relevant sociaal criterium  

- 3 jaar: kinderen houden rekening met het geslacht van hun leeftijdsgenoten, waardoor hun 

houding tegenover en hun interactie met leeftijdsgenoten vh andere geslacht zal verschillen 

van deze met geslachtsgenoten  

- Relevantie v geslacht als sociale categorie neemt toe gedurende de kindertijd 

- Bereikt max net voor intrede vd adolescentie 

 

Gevolg van geslachtsdifferentiatie 

- Doorgedreven geslachtssegregatie vd leefwereld v kinderen  

o Blijkt vooral uit het feit dat kinderen dyadische contacten met kinderen vh andere 

geslacht mijden  

o Activiteiten met geslachtsgenoten of participeren aan gemengde groepsactiviteiten 

o Segregatieprocessen leiden tot een scheiding van jongens en meisjes 

▪ Jongens – en meisjesculturen (bv spelactiviteiten) 

 

- Via deelname aan activiteiten  

o Meisjes en jongens leren zich te gedragen in contexten die grondig v elkaar 

verschillen  

▪ Jongens: eerder activiteiten zonder controle v volwassenen 

• Zelf vlugger tot het nemen van initiatieven 

• Meer kans tot het ontwikkelen van eigen regels en standaarden 

• Vlugger vorming status – en machtsrangorde 

• Fysiek contact 

• Meer ruimte voor conflict en competitie 

▪ Meisjes: houden in de omgeving van volwassenen 

• Weinig ruimte voor conflict en competitie 

• Samenwerken  

• Verbaal  

• Kleinere groepen 

• Spel wordt afgebroken, meisjes trekken zich uit het spel terug 

 

- Gevolg van geslacht differentiële sociale leerprocessen 

o Jongens 



▪ Beter voorbereid op het functioneren binnen hiërarchisch gestructureerde 

bureaucratische organisaties of binnen ster competitieve settings 

o Meisjes 

▪ Gemakkelijker aanpassen aan een schoolse omgeving of zijn beter in staat 

om via samenwerking in kleinere groepen gezamenlijke doelen te realiseren 

o Adolescentie: relaties 

▪ Geslacht specifieke socialisatie laat zich nog voelen 

▪ Verschillende strategieën ontwikkeld om conflicten op te lossen of te 

beheersen en de handelingswijzen zijn niet steeds complementair 

 

o Statusdifferentiatie: 

▪ Betrekking op  

• Verschillen in populariteit 

• Verschillen in macht 

▪ Veroorzaakt door conflicten en competitie tss kinderen 

▪ Hiërarchieën minder duidelijk en minder stabiel dan statusrangorden bij 

volwassenen  

 

 

 

 

4.2.6 Rolsocialisatie  

Socialisatie blijft ook bij volwassenen verder gaan. Telkens als men nieuwe sociale situaties of 

veranderingen in de sociale leefwereld meemaakt, zal een dergelijk proces plaatsgrijpen. 

Impact: geringer want meestal in mindere mate fysisch en psychisch bij de processen betrokken 

 

Verloop van rolsocialisatie bij adolescenten en volwassen kan worden gezien in termen van 

verschillende stadia die doorlopen moeten worden.  

Stadium:  

- een fase van toenemende bewustwording vd impliciete  en expliciete rolverwachtingen, het 

gedrag, de aangapaste houdingen en waarden… 

- omvat een wisselwerking tss de rolaspirant en de rolverwachtingen vanuit de omgeving 

 

Eerste stadium: 

- anticiperend karakter 

- mentale voorbereiding op rolvervulling 

Tweede stadium: 

- Formele fase 

- Conform aan de formele rolverwachtingen 

Derde stadium: 

- Informele fase 

- Met aandacht voor de informele rolverwachtingen 

Vierde stadium: 

- Persoonlijke fase 

- Creatieve invulling van de rol 

 

 Het leren van nieuwe rollen is een dynamisch aanpassingsproces, waaraan het individu zelf 

ook een persoonlijke dimensie geeft 



Geslachtsrolsocialisatie:  

- Vrouwen en mannen: passende gedragspatroon 

o Vrouwen: passief, sociaal, huiselijk, afhankelijk, afwachtend, uiten hun emoties 

openlijk 

o Mannen: actief, onafhankelijk, agressief, ondernemend, doelgericht, emoties tonen is 

een zwakte 

o Feministische beweging: vrouwelijke rolverwachtingen onder druk  

o Belangrijke kanalen: muziek, media, kinderboeken, televisie 

o O.a. door de wijze waarop moeders met hun kinderen omgaan  

 

 

4.2.7 Socialisatie en structuren  

4.2.7.1 DE STRUCTUUR VAN HET GEZIN 

Het gezin 

- Vertoont alle eigenschappen ve primaire groep: beslotenheid, directe hechte relaties, 

emotionele verbondenheid 

o Gevolg: sterk motivatiemechanisme, beste garantie tot groei evenwichtige persoon 

- Vormt een onderdeel vd samenleving: ouders gemotiveerd om kind tot een succesvol lid van 

de samenleving op te voeden 

- Cultuurfilter: gezin als vertaler van, voor het kind, relevante waarden en normen uit de 

samenleving 

 

 

Confluentiemodel van Zajonc  

- Intellectuele ontwikkeling vh kind is afhankelijk van 

o Ontwikkeling vd andere gezinsleden 

o Gezinsconfiguratie 

▪ Gezinsgrootte (aantal kinderen) 

▪ Lengte vd geboorte-intervallen 

- Gevolg: snellere cognitieve ontwikkeling bij eerstgeborenen en kinderen uit kleine gezinnen 

Relevantie: effecten van gezinsconfiguratie op gedrag en ontwikkeling van kinderen kunnen niet 

via genetische overdracht worden verklaard, zie nature – nurture discussie.  

 

Impact nagaan van geboorterang: men moet ook de houding vd samenleving tov de eerstgeborene in 

beschouwing nemen (Freese, Powell, Steelman) 

In samenlevingen gekenmerkt door een systeem van primogeniture, waar de eerstgeborene 

ook de voornaamste of enige erfgenaam is, zal de geboorterang een ander effect hebben dan 

in samenlevingen waar geen eerstgeboorterecht heerst.  

 

Sulloway baseert zijn verklaring op een los van de historische context staande sociobiologie en 

evolutionaire psychologie 

Houding die men aanneemt tegenover sociale leven wordt meer bepaald door de 

geboorterang dan door geslacht, ras of sociale klasse 

 

4.2.7.2 HET GEZIN BINNEN DE SOCIALE STRUCTUUR 

Normen en waarden die een kind meekrijgt binnen het gezin, is afhankelijk vd sociale klassenpositie 

die de ouders in de samenleving innemen 

Sociale klasse = het al dan niet bezitten van eigendom en controle over de productiemiddelen 



Aanvullend kenmerk: het uitoefenen van controle over de arbeid van werknemers 

- Heeft betrekking op een groep van mensen die in soortgelijke arbeidsomstandigheden 

verkeert 

o Arbeiders: 

▪ Geen eigenaar v middelen waarmee geproduceerd wordt 

▪ Afhankelijke positie 

o Middenklasse: 

▪ Meer leiding over anderen uitgeoefend 

▪ Kleine ondernemers, kaderleden 

o Hogere klassen:  

▪ Scholing 

▪ Leidinggevende verantwoordelijkheden 

▪ Eigendom van productiemiddelen 

Melvin Kohn 

- Naar gelang vd aard en de eisen vh beroepsleven vd vader, verschillende waarden belangrijk 

worden gevonden bij de opvoeding 

o Arbeiderskinderen 

▪ Gehoorzaam, regels opvolgen, niet in de problemen komen 

▪ Grotere neiging tot fysieke bestraffing 

o Middenklassenkinderen 

▪ Stimulatie nieuwsgierigheid, zichzelf zijn, zelfcontrole 

▪ Minder fysieke bestraffing: motivatie door argumentatie 

 

Maar: waarom verschillen? -> antwoord in het type van werk dat door de ouders werd verricht 

- Arbeiders: 

o Sterk gesuperviseerd 

o Werkgevers verwachten dat werknemers doen wat hen opgedragen wordt 

o Weinig/geen ruimte voor eigen initiatief 

o Verwachten dat het leven van hun kinderen op dezelfde wijze zal verlopen 

▪ Kinderen opgevoed op een manier die geen/weinig ruimte laat voor initiatief 

▪ Gehoorzaamheid, conformiteit 

- Middenklassenouders: 

o Arbeidssituatie gekenmerkt door eigen initiatief en creativiteit 

o Verwachten dat kinderen gelijksoortig leven zullen leiden 

▪ Eigen initiatief wordt bevorderd  

Niet alle arbeiders en middenklassenouders behandelden hun kinderen op dezelfde wijze.  

Verschillen naar gelang van het specifiek type werk dat de ouders verrichten 

 

Analyse meer diepgang geven: vergelijkend onderzoek in de VS, Japan en Polen 

 Sterke culturele verschillen 

 Rekeninghouden met  de culturele contexten => met meer stelligheid de impact van sociale 

klassen vaststellen 

 In de 3 landen: sociale-klasse positie oefent belangrijk effect uit op de mate v 

onafhankelijkheid binnen het werk (occupational self-direction).  

o Zelfstandigheid: aantoonbare  invloed op intellectuele flexibiliteit en de waardering v 

individuele onafhankelijkheid 

 

 



4.2.7.3 REFERENTIEGROEPTHEORIE 

Aanzet: S. Stouffer (1949): The American Soldier: o.m. houding van soldaten tegenover hun 

promotiekansen 

• Relatieve deprivatie: de houding tegenover bepaalde vormen van achterstelling wordt 

eerder bepaald door normen die gehanteerd worden om de situatie te beoordelen, dan 

door de werkelijke graad van achterstelling 

• Deprivatie: dat wat iemand ontzegd wordt of dat wat iemand tekort komt 

Verdere uitwerking: Robert Merton (1957) relatieve deprivatie en referentiegroeptheorie 

• 2 soorten referentiegroepen 

o Normatieve 

▪ Fungeert als een bron van waarden en normen waarop een persoon zijn 

gedrag afstemt 

o Comparatieve 

▪ Fungeert als een vergelijkingsbasis en wordt door een individu 

aangewend om haar /zijn eigen situatie te beoordelen 

 

Kans wordt groter dat iemand een referentiegroep zal nemen waartoe hij/ zij niet behoort 

- Lidmaatschap van een groep houdt meer prestige  in 

- Betrokkene binnen de eigen groep neemt een eerder marginale plaats in 

- Hij/zij is in hoge mate opwaarts beroepsmobiel => proces van anticipatory socialization: een 

persoon neemt de normen, waarden en attitudes over van een groep, nog voor hij/zij tot de 

groep behoort bv iemand die succesvol is in zijn beroep, neemt gedragingen, normen en 

waarden ve hogere beroepsklasse over, nog voor hij tot die beroepsklasse behoort 

 

Waarom kiest iemand een bepaalde groep als referentiegroep? 

- Geen sluitend antwoord, maar niet lukraak 

- Sociaal bepaald 

- Hebben van gemeenschappelijke ervaringen 

 

Meer dan één referentiegroep is ook mogelijk 

- Doorkruisende referentieschema’s 

- Stouffer: de overseas non combat men en de overseas combat soldiers 

Bv onderwijsonderzoek heeft vastgesteld dat de studieattitudes van jongens uit de 

middenklasse bepaald worden door twee (normatieve) referentiegroepen. Enerzijds laten ze 

zich leiden door de traditionele middenklasse-idee dat goed presteren op school belangrijk is 

om later een goede beroepspositie te bereiken. Anderzijds wordt, onder jongens, hard werken 

voor school belachelijk gevonden en afgekeurd. 

 

Hoofdstuk 6: Sociale Stratificatie 

6.1 Het ontstaan van sociale stratificatie 
= boven elkaar gestapelde sociale lagen die onderling verschillen in sociale status en andere 

indicatoren van ongelijkheid (inkomen, opleiding, levensverwachting,..)  

≠sociale ongelijkheid: algemene verwijzing naar de situatie waarbij mensen in verschillende mate 

toegang hebben tot gewaarde middelen  

Sociale stratificatie verwijst specifieker naar geïnstitutionaliseerde sociale ongelijkheid 

 



Voorwaarden: 

- Sociale differentiatie: evolutie van eenvoudige naar complexe samenlevingen, bv. ontstaan  

van families  

- De aanwezigheid van een economische surplus: overgang van eenvoudige naar gevorderde 

landbouwproductie 

 

In veel samenlevingen is de sociale ongelijkheid relatief stabiel verankerd, omwille van de ongelijke 

verdeling van geïnstitutionaliseerde middelen. Het ontwikkelen van sociale stratificatie is al lang 

bezig, ze start helemaal bij de jager-verzamelaar verhouding. Er was bij de nomaden echter nog wel 

een vrij grote mate van gelijkheid. Alle sociale normen waren gericht op collectief delen, aangezien 

opslag (van voedsel) onmogelijk was.  

Hoe is hieruit dan toch stratificatie kunnen ontwikkelen? Blumberg definieert het in 2 fasen: 

• ontstaan van materiële ongelijkheid die betrekking heeft op een ongelijke verdeling van de 

opbrengsten van de materiële productie → dit is ontstaan uit overvloed. Deze ongelijkheid is 

kunnen ontstaan in zeer vruchtbare omgevingen, wat stabiliteit en betrouwbaarheid bood. 

Door deze zekerheid is er een toename gekomen in de sedentaire leefwijze: 

o afname collectief delen van voedsel  

o collectieve jacht verdwijnt op de achtergrond  

o delen van voedsel gebeurt nu alleen nog maar binnen de familie, ipv tussen families  

o toenemende belang van familiesamenstelling  

o het aantal leden van de familie is wisselend, wat implicaties heeft voor  

▪ de geslachtsratio (aantal mannen t.o.v. vrouwen) 

▪ de afhankelijkheidsratio (aantal productieve vs niet-productieve familieleden)  

Al in al is er zo een relatief stabiel patroon van ongelijkheid komen met betrekking tot het 

bezit van surplusproductie. Toch blijft deze ongelijkheid beperkt omdat er nog alleen met 

jagen en verzamelen wordt gewerkt.  

• ontstaan van klassen → ontstaan van een ongelijke toegang tot productiemiddelen, waarbij 

sociale ongelijkheid een gevolg is van de schaarste  

 

De klassen zijn voornamelijk kunnen ontstaan door een meer succesvolle productietechnologie, 

waardoor het belang van een sedentaire levenswijze steeds is gestegen. Daarboven op nog de 

toename in bevolking heeft ertoe geleid dat landbouw grond schaars werd en de gronden 

afgebakend konden worden. Dit heeft geleid tot competitie waarbij de families naarmate betere 

toegang een meer stabiel leven hadden en er dus maatschappelijke ongelijkheid.  

 

6.2 Stratificatie in landbouwsamenlevingen 
Vanwege de verdere ontwikkeling van landbouw ontstonden er ook steeds meer geraffineerde 

manieren om de sociale ongelijkheid te bestendigen.  

We onderscheiden 3 stratificatiestelsels: slaven-, kasten-, en standensamenleving 

Gemeenschappelijk:  

- Voornaamste basis van sociale ongelijkheid = toegang tot landbouwgrond 

Verschillen in de manier waarop de samenleving die sociale stratificatie reguleert 

 

6.2.1 Slavernij 

- Bekend bij bijna alle landbouwsamenlevingen 

- Laatste 1000 jaar: als economisch systeem ter discussie 

- Basis: nemen van gevangenen tijdens oorlogen 



- Controle over slavenarbeid is gebaseerd op geweld (legale verplichte tewerkstelling) 

- Slaaf wordt beschouwd als eigendom van een andere persoon 

 

6.2.2 Kasten 

- Gesloten samenleving met beperkte mobiliteit 

- Uitgangspunt: ordenen van mensen op basis van eer 

- Hiërarchie van kasten 

- Met posities bepaald door ‘onveranderlijke’ kenmerken die overgeërfd worden (etniciteit) 

- Blau: sterke correlatie tss graduele en nominale parameter 

- Quasikaste: tss etnische groepen een belangrijk verschil m.b.t. indicatoren van ongelijkheid 

zoals grondbezit, inkomen en onderwijsniveau, zonder dat er een complete overlap is => wel 

uitwisselingen en contacten mogelijk, maar sterk ontraden 

o vb men in het zuiden vd USA, de verhouding tss blanken en zwarten, ook het 

apartheidsregime in Zuid-Afrika  

 

6.2.3 Standen 

- hoge status is gebaseerd op landbezit (landheren, clerus en grote massa) 
- hiërarchie van standen, -edelen, geestelijken, boeren, ambachten, burgers 
- hebben onderling een wederzijdse relatie van rechten en plichten 
- deze contractuele verbintenissen impliceren echter geen gelijkheid 
- verschil met slavernij: de standenmaatschappij is niet op brute verovering gebaseerd, maar 

op contractuele overeenkomsten. Soms was het mogelijk om van stand te veranderen en zo 
de maatschappelijke positie te verbeteren. 

- verschil met kasten: de extreme religieuze legitimatie ontbreekt 
 

De drie systemen zijn hier in hun algemene grondvorm beschreven, maar er zijn heel veel variaties en 

mengvormen.  

- Drie systemen elk op een verschillende manier een soortgelijke functie uitoefenen  

- Niet alle landbouwsamenlevingen worden constant en overal gekenmerkt door een zeer 

grote mate van sociale ongelijkheid  

o Kolonisatie: in de VS zo veel grond beschikbaar dat sociale ongelijkheid relatief 

beperkt was  

 

6.3 Stratificatie in industriële samenlevingen: klasse 
Klassenmaatschappij 

- Relatief open samenleving 

- Verschillende klassentheorieën 

o Marx 

o Weber 

o Dahrendorf 

o Bourdieu 

6.3.1 Marx (1818 – 1883)  

Sociale ongelijkheid is het gevolg van de strijd om schaarse middelen tussen de verschillende 

belangengroepen van een samenleving, gericht op de verwerving van macht 



- Economische onderbouw en culturele bovenbouw 

o Economische onderbouw: de sociale organisatie van de economische productie 

▪ Productiewijze bestaat uit productiekrachten: productiemiddelen 

o Culturele bovenbouw: religie, recht, staat: legitimeert de sociale verhoudingen in de 

economie 

 

- Sociale organisatie van de productie: in een kapitalistische samenleving: Sociale organisatie 

van de economische productie, twee dimensies: 

o Markt: vraag en aanbod 

o Bedrijf: hiërarchie, dominantie 

Arbeid en kapitaal vormen de voornaamste sociale posities; hun verhouding is 

gekenmerkt door een objectieve belangentegenstelling en door uitbuiting en dominantie 

 

 

- Een kapitalistische economie: C-M-C maakt plaats voor M-C-M, winstmaximalisatie staat 

centraal 

 

- Uitbuiting? De klasse van de investeerders eigent zich de meerwaarde vd productie toe 

 

o Meerwaarde ve goed = ruilwaarde – productiekost 

o Ruilwaarde of marktwaarde: vraag x aanbod 

o Productiekost: arbeidstijd x huurprijs van arbeid 

 

- Uitbuiting is een sociale relatie die volgt uit  

o De instelling van loonarbeid 

o De competitie onder kapitalisten voor de controle v kapitaal 

 

- Sociale klassen: collectiviteiten van wie de leden op eenzelfde wijze in relatie staan tot de 

productiemiddelen of een gelijkaardige rol vervullen in het economisch productiestelsel 

 

- Twee criteria: 

o Objectief: positie met daarmee verbonden belangen 

o Subjectief: klantenbewustzijn 

▪ Klasse-an-sich: een collectiviteit van personen die een aantal objectieve 

eigenschappen delen maar geen motivatie beschikken om hun positie te 

verbeteren. 

▪ Klasse-für-sich: klassenbewustzijn 

 



6.3.2 Weber 
Weber geeft een meerdimensionale verklaring voor sociale ongelijkheid. Hij maakt het onderscheid 

tussen status (sociale sfeer), partij (wetgevende/politieke sfeer) en klasse (economische sfeer). 

Een klasse ontstaat wanneer 

- Een aantal mensen vergelijkbare levenskansen heeft 

- Die voorvloeien uit het bezit van goederen of mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

inkomen 

- De waarde van die goederen of mogelijkheid tot het verwerven van inkomen bepaald wordt 

door de werking van de goederen- of arbeidsmarkt 

Een klasse = een groep mensen met een gelijke positie op de goederen-arbeidsmarkt en dus ook met 

gelijke kansen.  

 

Weber verwijst concreet naar het bezit van productiemiddelen (bij Marx centraal) en naar scholing 

of skill.  

Informatici en lassers kunnen die vaardigheid immers ten gelde maken op de arbeidsmarkt, 

ook al zijn ze zelf ‘bezitloos’ 

Status heeft betrekking op de sociale eer. Ze kunnen gebaseerd zijn op etniciteit, religie, 

afstamming,… Statusgroepen vormen leefgemeenschappen en kennen een gemeenschappelijke 

leefstijl. 

Zowel klassen als statusgroepen kunnen overgaan tot organisatie in het politieke veld. Hierdoor 

kunnen ze machtsgroepen of partijen worden. Die partijen vallen niet noodzakelijk samen met 

klassen of statusgroepen: partijen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op regionale afkomst. Een 

partij verwijst ook naar coalities binnen organisaties.  

Op basis van Scotts interpretatie van het werk van Weber kunnen we dit multidimensionale 

perspectief ook anders bekijken: Weber verwijst eigenlijk naar drie verschillende soorten macht. 

- klasse: macht gebaseerd op bezit of vaardigheid. Objectieve, materiële machtsbronnen.  
- status: macht gebaseerd op het geloof van mensen, namelijk erkenning van hogere 

kwaliteiten door de gemeenschap. Dit berust op een gedeelde visie over wat goed of 
respectabel is. Dit mechanisme kan ook werkzaam zijn in het economische veld (bv 
onderscheid tussen arbeiders en bedienden). 

- partij: macht gebaseerd op afspraken tussen mensen, wat zich kan uiten in coalities en 
wetgeving/statuten, en macht gebaseerd op het innemen van een hiërarchische positie. 
Mensen die een hoge positie innemen, krijgen een aantal voorrechten die niet te herleiden 
zijn tot hun klasse of statuspositie. 

 

6.3.3 Marx en Weber vergeleken  

Theorie van Marx: komt neer op een theorie over groepsvorming 

al dan niet beschikken over eigendom -> ontwikkeling van gelijke denkbeelden en gemeenschappelijk 

handelen  

niet automatisch: ook deprivatie en voldoende communicatie tss hen die deprivatie ondergaan nodig 

om tot organisatie en collectieve actie over te gaan  



- intellectuelen spelen een belangrijke rol: meewerken ah bewustwordingsproces van de 

arbeiders en hen inzicht geven in de historische dynamiek waarin ze een plaats innemen.  

Weber: gemeenschappelijke klassensituatie niet meteen aanleiding geeft tot organisatie 

Klassenpositie uitbreiden tot de hele marktsituatie: er is meer dan het bezit v eigendom  

=> Verschillen in scholing => sterke differentiatie binnen de groep vd bezitlozen => enorme kloof tss 

hooggeschoolde arbeiders en ongeschoolde straatvegers 

=> fundamentele andere levenskansen  

mate v onvervangbaarheid = bron van macht die kan resulteren in betere levenskansen 

Onderscheid naar status: hoofd – en handarbeiders 

=> bezitlozen zijn niet eenvoudig te verenigen  

 
6.3.4 De uitbreiding van de marxistische en Weberiaanse visie: Dahrendorf  
 
Dahrendorf vertrekt vanuit een andere context dan Marx en Weber: de economische structuur heeft 

heel wat veranderingen ondergaan, met name de opkomst van het anonieme kapitaal (naamloze 

vennootschappen) wijzigde de economische relaties grondig. 

Dahrendorf gaat uit van een rollendifferentiatie tussen de aandeelhouders en degenen die het bedrijf 

leiden. Door de toegenomen schaalgrootte van het economische bedrijf is het aantal 

aandeelhouders toegenomen. Hun impact op het beleid van het bedrijf is dus verminderd, 

managers nemen nu de belangrijkste posities in. De centrale bron van tegenstelling in de 

samenleving is niet meer bezit, maar de uitoefening van gezag of autoriteit. 

De hiërarchie van autoriteit neemt de vorm aan van een beroepshiërarchie. We kunnen volgende 

groepen onderscheiden: 

- executives en bureaucraten 
- werkende klasse: bedienden en arbeiders 
- intermediaire posities: men bezit autoriteit, maar moet ook verantwoording afleggen aan 

derden 
De posities waaraan autoriteit verbonden is, vallen samen in clusters: klassen of conflictgroepen. 

Deze groepen noemt Dahrendorf quasigroepen. Wanneer de latente belangen die deze groepen 

kenmerken omgevormd worden tot manifeste belangen, worden deze groepen belangengroepen. Er 

wordt een politiek programma uitgestippeld, er komen leiders en men wordt politiek actief. 

Volgens Dahrendorf is er geen echte polarisering meer tussen klassen. De differentiatie van kapitaal 

en het ontstaan van intermediaire posities hebben voor een enorme differentiatie in de 

beroepenstructuur gezorgd. Dit heeft de grenzen en de contouren van de verschillende sociale strata 

gewijzigd. Ook de institutionalisering van het industriële conflict (oprichting van een welvaartstaat) 

zorgde ervoor dat de polarisering verdween. 

 

6.3.5 Bourdieu (1930 – 2002) 

Zoals Weber: economisch én cultureel kapitaal 

- Economisch kapitaal: geld, eigendom 

- Cultureel kapitaal: attitudes en competenties die bijdragen tot optimaal functioneren in de 

samenleving 



Zoals Marx: beide vormen van kapitaal worden ingezet in een voortdurende strijd voor betere 

levenskansen  

- Maar Bourdieu heeft bijzonder veel aandacht voor de culturele dimensie in die strijd 

- Sociale strijd = classificatiestrijd  

- Distinctie: mensen ontwikkelen een specifieke, onderscheiden levensstijl waarmee ze hun 

plaats in het sociale veld aanduiden en daarmee ook de plaats van anderen op dit veld 

Waarom presteren arbeidskinderen minder goed op school? 

- Arbeiderskinderen: minder cultureel kapitaal: ze zijn benadeeld qua vertrouwdheid met de  

algemene cultuur, taalvaardigheid en informatie aangaande de werking van school en 

onderwijs 

- Democratisch onderwijs: gevolg: culturele achterstand wordt omgezet in een gebrek aan  

capaciteit 

 

6.4 Sociale mobiliteit 
Sociale mobiliteit verwijst naar de verandering van plaats binnen het stratificatiestelsel. Dit kan 

plaatsvinden binnen de beroepsloopbaan van het individu (intragenerationele mobiliteit), of men 

kan een vergelijking maken tussen de positie die de ouders innemen en de positie die de zoon of 

dochter inneemt (intergenerationele mobiliteit). 

Er zijn twee types oorzaken van sociale mobiliteit: 

- veranderingen in het aantal beschikbare plaatsen in een bepaalde positie of klasse 
o wijzigingen in de structuur van de beroepsbevolking; vrijkomen van nieuwe posities  
o een tekort aan mensen uit een stratum om posities in te vullen 

▪ oversterfte, beperking vh geboorteaantal  
 
 

- statusverwerving 
o zelf wanneer het aantal plaatsen in een bepaald stratum constant blijft, is er altijd 

enige mate van sociale mobiliteit in onze samenleving 
o andere positie dan de ouders: kinderen nemen meer of minder inspanningen om 

succesvol te zijn 
 

Welke factoren bepalen de uiteindelijke plaats die personen in de beroepshiërarchie innemen? 

Harde economische factoren zoals het ouderlijke bezit en scholing zijn hier van belang, maar ook 

sociaalpsychologische processen zoals de wijze waarop ouders hun kinderen aanmoedigen om te 

studeren of de beïnvloeding door leeftijdsgenoten. 

Voor bepaalde categorieën (elite, landbouwers) een grote mate van overerving van sociale 

positie.  

sociale mobiliteit impliceert niet noodzakelijk dat er enorme verschillen waren tussen de 

posities van vader naar zoon (vaak maar beperkte stap) 

 

6.5 Hoe worden economische klassen sociale klassen? 
Het begrip sociale klassenformatie verwijst naar de omvorming van een klasse als categorie binnen 

het economische systeem tot een klasse als een groep van met elkaar interagerende mensen. 



Naast Marx met zijn Klasse-an-sich en Klasse-für-sich hebben verschillende auteurs dit thema 

bestudeerd: 

Weber:  

Social class: een reeks klassensituaties waartussen een uitwisseling (huwelijkscontracten) van 

mensen vaak voorkomt. Weber heeft veel aandacht voor sociale closure of sociale sluiting: 

strategieën die bepaalde groepen hanteren om hun klassepositie te beschermen. Het is een proces 

waarbij groepen hun positie vrijwaren door de toegang van hun machtsbronnen af te schermen voor 

outsiders. 

Giddens: 

- mediate structuration: sociale mobiliteit verhindert klassenvorming; onderlinge sociale 

mobiliteit bindt economische posities (beroepen) in sociale klassen 

- Proximate structuration: de organisatie van de dagelijkse leefwereld, zoals de werkvloer 

(ruimtelijk scheiding) en residentiële segregatie 

Bourdieu: 

- Habitus: sociaal geconstrueerd systeem van disposities, begrepen als min of meer bewuste 

neigingen om de dingen op een bepaalde manier te doen. Systeem van duurzame, 

grotendeels onbewuste schema’s die we tijdens ons leven verwerven en die het denken, het 

waarnemen en het handelen sturen.  

o Pre-reflexief: handelingen die voortspruiten uit de habitus vallen niet altijd te 

reduceren tot het bewust naleven van normen of rationeel handelen 

- Distinctie 

 

6.6 Democratie, welvaart en… elites 
Westerse samenleving: klassenstrijd op de achtergrond verdwenen  

Sociale strijd die sinds de industrialisatie intensifieerde, mondde uit in de ontwikkeling v moderne 

democratieën gebaseerd op verkiezingen volgens algemeen enkelvoudig stemrecht én de 

ontwikkeling v welvaartsstaat  

=> sociale verzekeringen, sociale bijstand, sociale voorzieningen 

Gevolg: groot deel vd bevolking redelijk hoge levensstandaard en grote garantie op 

bestaanszekerheid 

Maar: ondanks decennia welvaartsstaat: nog steeds sociale ongelijkheid in onze samenleving 

(gezondheid, levensverwachting)  

=> Idee dat sociale ongelijkheid inherent is aan menselijke samenlevingen 

 

Bestaan politieke elites in westerse democratieën: 

- Bestudeerd vanuit het elitetheoretisch denken 

- Er zijn altijd elites die de samenleving leiden, vaak tegen de massa – en tegen elkaar – in  

- Mosca, Pareto, Mills 

- Denken: sociologisch + politicologisch 

- Betrekking op ongelijkheid binnen een samenleving + politieke processen die ermee 

samengaan 

 



6.6.1 Vilfredo Pareto (1848 – 1923) 

- De leden van de elite zijn de besten, de superieuren 

- voorstander van een meritocratische maatschappij, waar posities worden verworven op 

basis van eigen verdiensten 

- Geval van staatsmacht: de besten (zij die tot de elite behoren) hebben de staatsmacht 

- Macht verkrijgen: vrije competitie = noodzakelijk  

Zodra mensen zich in de hoogste positie bevinden, zullen ze deze niet meer willen afgeven. Meer 

nog: ze wensen vaak hun positie door te geven aan hun afstammelingen. Bovendien proberen ze 

ambitieuze tegenstanders uit te sluiten. Het gevolg hiervan is dat er niet altijd geschikte individuen 

in bevelssituaties staan. Nieuwe mensen moet worden aangetrokken, er is dus nood aan een 

circulatie van individuen in bevelsituaties. Pareto stelt dat de geschiedenis het verhaal is van de 

continue val en opkomst van elites. 

 

6.6.2 Gaetano Mosca (1858 – 1941)  
Mosca maakt het onderscheid tussen: 

- politieke elite: de georganiseerde kern van personen die participeren in de uitoefening van 
politieke autoriteit. Deze elite wordt altijd bedreigd door bekwame personen die niet tot de 
elite behoren. Om die dreiging te neutraliseren, moeten die bekwame mensen ingelijfd 
worden in de elite. Indien dit niet gebeurt, blijven zij een bedreiging. 

- leidende elite: elke institutionele sector (kerk, economie) heeft zijn eigen elite. Deze klitten 
samen in de leidende elite: er is een bewustzijn van de leidende positie en men streeft naar 
onderlinge samenhang. 
 

Er zal altijd een elite zijn (a class that rules and a class that is ruled) 

Elites zijn namelijk een selectie van de beste elementen uit de samenleving, zijn makkelijker te 

organiseren en worden doorgaans niet met de massa als geheel geconfronteerd. Bovendien kan een 

elite, zodra die aan de macht is, haar positie gebruiken om die door de tijd te bestendigen. 

6.6.3 Charles Wright Mills (1916 – 1962)  
Elitedenken is mee geëvolueerd met de ontwikkeling vd moderne samenleving 

Binnen de politiek en binnen de economie: sterke toename v schaalvoordelen en complexiteit 

=> centrale plaats voor staatsbureaucraten en managers 

Trotsky: De Russische Revolutie verraden doordat een bureaucratische evolutie de autocratische elite 

verving 

situatie in de gewezen communistische landen: nomenclatuur 

Dahrendorf: toenemende belang v managers als de top vd hiërarchische organisatie vh bedrijf 

Wright Mills:  

- moderne elitedenken toepassen op de Amerikaanse samenleving 

- studie situeren binnen de Amerikaanse ideologie v gelijkheid en individualisme 

- 3 maatschappelijke sectoren die een grote machtsbasis genereren voor zij die deze sectoren 

controleren 

o De economie, de politiek en het militaire apparaat 

o 20e eeuw: toenemende schaalvergroting 

o Elites die deze sectoren domineren sterk met elkaar vervlochten  



o Groep mensen die samen belangrijke beslissingen maken 

o ‘cliques’ uit de 3 sectoren samen = power elite 

▪ Vervlechting = sociaal 

▪ Delen van eenzelfde sociale origine  

▪ Delen een identiteit  

▪ Tal van informele bindingen 

▪ Mobiliteit 

o Mensen blijven in oorspronkelijke netwerken circuleren  

▪ Cliquevorming en onderlinge beïnvloeding 

 

6.7 Is sociale stratificatie noodzakelijk? 
Een aantal sociologen stelt dat sociale stratificatie bijdraagt tot de stabiliteit van de samenleving. Met 

andere woorden, sociale ongelijkheid is functioneel. 

Gemeenschappen moeten zorgen voor een adequate rollenallocatie als ze willen voorbestaan. Dit 

houdt in dat: 

- alle noodzakelijke rollen vervuld moeten worden 
- de rollen moeten vervuld worden door de personen die daar toe het meest geschikt zijn 
- deze personen moeten hiertoe de nodige opleiding krijgen 
- de rollen moeten zo goed mogelijk vervuld worden 

 

Er is dus nood aan een systeem dat er voor zorgt dat de belangrijkheid van een bepaalde functie 

samenvalt met de bekwaamheid van een bepaald persoon. Dit systeem is de sociale stratificatie. 

Het impliceert een beloningssysteem: het zorgt ervoor dat bekwame mensen een veeleisende 

functie zo goed mogelijk vervullen. Er is een hogere vergoeding voor het vervullen van een bepaalde 

functie. 

Sociale stratificatie is dus een motiveringsmechanisme voor meer status, macht en loon. Dit 

garandeert dat de belangrijkste functies ingenomen worden door de meest bekwamen. 

 

Criteria om de belangrijkheid van een functie te bepalen: 

- in welke mate is een positie uniek 
- in welke mate is een positie afhankelijk van andere posities (hoe afhankelijker, hoe minder 

belangrijk) 
-  

Kritiek: 

- de grootte van de functionele bijdrage van bepaalde taken is niet altijd even eenduidig 
- de werking van de sociale stratificatie is zo imperfect dat het moeilijk te geloven is dat dit 

systeem ook daadwerkelijk functioneel is: vrije competitie kan omzeild worden, of mensen 
worden van de arbeidsmarkt uitgesloten om wie ze zijn 

- morele kanttekening: is een levenslange ongelijke beloning verantwoord voor taken die 
slechts gebaseerd zijn op enkele jaren extra training? 
 

6.8 Sociale ongelijkheid op basis van geslacht 
Geslachtsstratificatie= speciale vorm van sociale ongelijkheid omdat biologische criteria bepalen 

welke kans iemand maakt in een dominante of ondergeschikte positie terecht te  komen  

+ nature versus nurture discussie  



Loonkloof 

- vrouwen werken doorgaans minder 

- vrouwen werken in minder betaalde sectoren 

- vrouwen krijgen soms een lager loon dan mannen voor hetzelfde werk 

Eigen keuze vd vrouw (bv thuis voor kinderen zorgen)  

+ element van onmacht:  

keuze om thuis voor de kinderen te zorgen kan het gevolg zijn vd onwil vd partner om dit te doen 

Niet altijd gemakkelijk om voltijdse job te combineren met huishouden -> stress, onvrede 

Toegang   tot bepaalde posities en sectoren niet altijd evident -> glazen plafond 

 

Omdat er geen samenlevingen zijn waar vrouwen meer macht hebben dan mannen verwijst 

geslachtsstratificatie naar de dominantie vd man over de vrouw 

 

Verklaringen 

-  Conflicttheorie van Collins 

o Mannen en vrouwen zijn belangengroepen die voortdurend de strijd leveren met 

elkaar 

o Mannen hebben een zekere mate v dominantie over vrouwen 

o Hoe uitgesproken die dominantie is? 

▪ Maatschappelijke en historische context, maar mannen altijd een licht 

overwicht 

o Mensen hebben sterk ontwikkelde seksuele behoeften die een belangrijke functie 

heeft in de vorming v langdurige relaties tss mannen en vrouwen 

Voortplanting: gekenmerkt door langdurige hulpeloosheid vd kinderen -> vorming v 

langtermijnverbintenissen   

o Mensen: capaciteit tot agressief handelen → streven om elkaar te domineren als ze 

daartoe de middelen bezitten  

o Man binnen een relatie: fysiologische troeven 

▪ Groter en sterker 

▪ Vrouwen: kwetsbaarder 

o Mannen kunnen hun dominantie versterken en verder uitbouwen in samenlevingen 

waar een groot economisch surplus is en waar de familie het economische, 

juridische en politieke/militaire leven domineert  

 ->  geslachtsongelijkheid gering in horden – en stammenmaatschappijen want geen    

economische surplus 

- Blumberg: marxistische sociologe 

o De mate waarin vrouwen en mannen de toegang tot productiemiddelen en arbeid 

controleren is een doorslaggevende factor in alle samenlevingen  

o Sommige samenlevingen: vrouwen staan in voor meer dan de helft van alle 

economische producten, maar kunnen niet ten volle genieten vd vruchten vh arbeid 

o Reden: ze hebben doorgaans de productiemiddelen niet in handen en daardoor niet 

in staat zich de opbrengst van hun arbeid toe te eigenen  



o Relatieve economische macht v vrouwen en mannen => hoe groter de economische 

macht v vrouwen is, hoe meer bewegingsvrijheid  

o Factoren die kunnen verhinderen dat vrouwen economische macht in 

beslissingsmacht omzetten 

▪ Strategische onvervangbaarheid v vrouwen id maatschappij 

• De verhouding vh aandeel vd economische activiteit vd vrouw tot de 

totale productie binnen de maatschappij 

• De mate waarin vrouwen over specifieke technische deskundigheid 

beschikken 

• De mate waarin vrouwen autonoom kunnen werken (los v 

mannelijke supervisie) 

▪ Vigerende familiestelsel  

• Een matrilineaal systeem brengt per definitie meer economische 

macht voor de vrouw met zich mee dan een patrilineaal systeem 

▪ De politieke, militaire juridische en ideologische macht waarover vrouwen 

beschikken  

De laatste jaren is er heel wat vooruitgang geboekt op het vlak vd positie vd vrouw.  

Samenleving: patriarchaal -> impuls vd vrouwenbeweging -> groter bewustzijn in de samenleving 

over de gelijkwaardigheid vd vrouw, soepele echtscheidingsprocedure, massale toename van 

vrouwen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.  

Negatieve gevolg: 

- Groter aantal echtscheidingen -> toename éénoudergezinnen (vooral alleenstaande moeders 

met kinderen)  

o Kinderlast + nog altijd geldende economische achterstelling vd vrouw => economisch 

moeilijk => feminisatie vd armoede 

 

 

Hoofdstuk 8: Sociale verandering 

8.1 De classificatie van samenlevingen: inleiding 
Verschillende indelingen van samenlevingen zijn mogelijk 

Classificaties onderscheiden zich door: 

- De verscheidenheid van samenlevingen waarop ze betrekking hebben 

- De criteria die gebruikt worden om samenlevingen van elkaar te onderscheiden 

 

Sommige classificaties hebben betrekking op alle huidige maatschappijen; 

- Pre-industriële, industriële en postindustriële samenlevingen 

- Eerste, tweede en derde wereld (achterhaald) 

Wereldsysteemtheorie 

- Centrumstaten, semiperifere en perifere staten  

Andere  classificaties hebben betrekking op het volledige crossculturele en panhistorische spectrum 

van samenlevingen => alle huidige en alle historische samenlevingen een plaats  geven 

 

Elke classificatie: aantal criteria om te groeperen 

- Vroeger: verwantschap en etniciteit 



- Nu: technologie en sociale organisatie vd economie, geografische en demografische omvang, 

integratiebevorderende mechanismen 

 

3 belangrijke transformaties hebben menselijke samenlevingen tot nu toe doorlopen 

- Neolithische revolutie 

o Jagen en voedsel verzamelen -> landbouw 

- Opkomst sociale stratificatie 

o Stammen -> chiefdoms 

- Opkomst van de staat en sociale ongelijkheid 

 

8.2 Niveaus van maatschappelijke organisatie 
8.2.1 Horde 

Eerste 3 miljoen jaar vd mensheid: geen andere samenlevingsverbanden  

Tot het begin vh neolithicum: geen complexere samenlevingsvorm 

 

Jagers-verzamelaarseconomie vindt men nog terug (Kung San uit de Kalihariwoestijn) 

- Hedendaags: leven in de meest onherbergzame streken vd wereld (verdrongen door 

landbouwvolkeren),  levensomstandigheden: uitzonderlijk 

- Tot 10 000 jaar geleden: de volledige wereld, onderdeel vd meest diverse ecosystemen 

 

Bevatten 20 – 80 leden 

Voortdurend in beweging, op zoek naar voedsel 

Voorkomen van horden: strikt verbonden met de aanwezigheid v jagen en voedsel verzamelen als 

basiseconomie 

Kenmerken 

- Geringe graad v sociale differentiatie 

- Uitermate egalitaire karakter 

 

 

Enige arbeidsindeling die voorkomt, is die op basis van leeftijd of geslacht -> geen afzonderlijke 

instituties 

Politieke, religieuze en economische leven staan niet los van elkaar 

 

Geen privé-eigendom, wel eigen bezittingen (zonder problemen kunnen lenen) -> stelen komt bijna 

niet voor  

Ruwe grondstoffen voor de aanmaak vd meeste producten zijn vrij in de omgeving beschikbaar -> 

geen markt om gestolen goederen te verkopen, in te ruilen  

 Ontsnappen ad sociale controle = bijna onmogelijk  

 

Geld ontbreekt en economische ruil is niet aanwezig 

 Uitwisselen van giften of geschenken: ongedwongen en vluchtig  

 Relaties bezegeld door giften als blijken v wederzijdse gastvrijheid 

 Economie: gemeenschappelijkheid, praktisch communisme 

 

Normen- en waardenstelsel: gericht op het stimuleren van samenwerken en verdelen  

 

Horden kennen enkel informele leiders  

- Adviserende en begeleidende functie 



- Beschikken niet over macht of over gezag  

- Bv leider bij scoutskamp  

 

Neolithische revolutie: bereidde de weg voor de ontwikkeling ve nieuw samenlevingstype  

Omwenteling eerst in het Nabije Oosten -> meest diverse uithoeken vd wereld  

 Mensen gingen sedimentair leven in stamverband en onderhielden zichzelf door tuinbouw of 

horticultuur 

 Onderscheid landbouwvolkeren en herdersvolkeren  

 Pastorale samenlevingen: gebaseerd op een rudimentaire vorm van veeteelt, laten grazen 

van vee 

 

8.2.2 Stam  

Groter in omvang dan horden, complexer 

Associatie v familiegroepen, samengesteld uit kerngezinnen 

Grotere omvang => bredere economische basis => groter aantal mensen binnen een zeker 

territorium laten overleven 

Ontwikkeld na het begin vd neolithische revolutie 

Economische ruil = afwezig, goederen worden door middel van wederzijdse ruil binnen 

verwantschapsrelaties doorgegeven 

Nieuwe vorm van produceren => sedimentair leven in kleine dorpsgemeenschappen 

 

Geringe sociale differentiatie 

Classificatie naar geslacht en leeftijd is relevant 

Stammenmaatschappijen: enkele autonome dorpen 

Politieke organisatie: sodaliteiten; op geslacht of leeftijd gebaseerde associaties tss leden v 

verschillende dorpsgemeenschappen met een rituele of ambachtelijke functie 

Informele leiders zonder echte macht 

- Navolgen van normen en wetten ‘afdwingen’ door gebruik vd algemene verontwaardiging en 

afkeer vd bevolking voor normovertredend gedrag 

Afwezigheid sociale stratificatie 

- Zekere rangorde volgens prestige  

 

8.2.3 Stam met opperste gezag  

Chiefdoms  

= regionaal georganiseerde samenlevingen met een gecentraliseerd bestuur dat de activiteiten van 

verschillende dorpsgemeenschappen coördineert 

= sociopolitieke organisaties met een gecentraliseerde overheid, erfelijk bepaalde, hiërarchische 

statusverhoudingen onder een aristocratische ethos, maar zonder een formeel legaal 

repressieapparaat en zonder de capaciteit om afscheiding te voorkomen 

 

- Grotere  complexiteit dan de gewone stam 

- Relatief dichtbevolkte gemeenschappen 

- Hogere graad v economische productiviteit 

- Complexere arbeidsverdeling 

- Afzonderlijke politieke, economische en godsdienstige instellingen 

- Centrum waar beslissingen genomen worden en activiteiten gecoördineerd worden 

- Hiërarchisch gestructureerd 

- Hoge graad van ongelijkheid 



- In grote variërend 

o Eenvoudige chiefdoms: enkele duizenden leden 

o Complexe chiefdoms: enkele tienduizenden leden 

- Grotere bevolking, grotere bevolkingsdichtheid, grotere opp 

- Hedendaags: in Afrika en Polynesië 

 

Groei in omvang en dichtheid door nieuwe vorm van produceren: gevorderde landbouw 

- Akkerbouw, irrigatielandbouw… 

- Zorgt voor relatief groot productieoverschot 

- Mogelijkheid om in behoeften te voorzien 

- Nieuwe sociale differentiatie: doorgedreven arbeidsverdeling  

o Stimulatie voor productiviteit 

o Surplus aan goederen neemt toe 

Dit leidt tot  

 

- Ontstaan sociale stratificatie:  

o ontwikkeling ve systeem van sociale ongelijkheid 

o voor eerste maal onderverdeeld in heersers en onderdanen 

o geconfronteerd met ongelijke distributie v rijkdom en materiële weerstand  

o chiefdoms zonder sociale stratificatie  bestaan niet 

 

- Ontstaan ve systeem v herverdeling van dit overschot of een redistributiestelsel 

o Complexe chiefdoms: markten: grote rol 

▪ Basisproducten en luxeproducten 

o Eenvoudige chiefdoms 

▪ Herverdeling v luxeproducten: gecentraliseerd 

• In centrum/hoofdstad samengebracht om daarna te worden 

herverdeeld onder de controle vd Chief  

 

- Het aantal beslissingen dat moet worden genomen overstijgt op een zeker ogenblik de 

capaciteit om beslissingen te nemen 

o Chiefdoms: hiërarchie van beleidsvoerders  

o Aantal beleidsniveaus varieert  

o Aard van beslissingsstructuur 

▪ Complexe chiefdoms: klasse van edelen wier onderlinge verhoudingen door 

afstamming worden bepaald  

• Edelen: militairen die hun positie danken aan oorlogsvoering, 

verovering en onderdrukking 

 

8.2.4 Staat  

 

- Bureaucratisch georganiseerde overheid die gewettigd is controle uit te oefenen en 

geweld te gebruiken binnen een bepaald territorium (monopolie op geweld) 

 

- Centraal politiek bestuur is intern gedifferentieerd (>< chiefdom) 

o Daardoor sterker geïntegreerd 

 



- Staat is rechtspersoon en regeert op basis van wetten: geen persoonlijke 

machtsrelaties, wel bureaucratische organisatie (niet op basis van verwantschap) 

 

8.2.5 Wereldrijken 

 

- Dominante staat in regio met lange voorgeschiedenis van competitie tss staten (of tss 

staten en chiefdoms) 

- Op basis van kwantitatieve criteria van staten onderscheiden  

o Groter grondgebied, grotere bevolking, meer niveaus van politieke, sociale en 

economische stratificatie  

 

8.2.6 Besluit 

Naarmate een gemeenschap groter/ complexer -> meer effectieve integratie noodzakelijk  

Voornaamste middelen tot integratie:  

- Horde: huwelijks- en gezinsrelaties 

- Stam: familiale banden en sodaliteiten  

- Chiefdoms: arbeidsverdeling, herverdeling van goederen en een zekere centralisatie vh 

gezag 

- Staat: wettelijke orgaan  

Integratiemechanismen sluiten elkaar niet uit  

Beperking gehanteerde classificatie: stelt ons niet in staat om hedendaagse samenlevingen van 

elkaar te onderscheiden  

 

8.3 Sociale verandering 

8.3.1 Inleiding 

Sociale verandering = die verandering, die objectief waarneembare gevolgen heeft voor de 

sociale structuur en de cultuur vd maatschappij: grondig en betrekking hebbend op 

verschillende sferen vh maatschappelijk leven  

Vb. Een stijging vh aantal mensen tewerkgesteld in de dienstensector gaat samen met parallelle 

wijzigingen in de scholingsgraad vd bevolking, de arbeidsparticipatie van vrouwen, de verdere 

uitbreiding vd welvaartsstaat en zijn sociale voorzieningen, onder meer, voor kinderopvang en 

de zorg voor bejaarden.  

Sociologen proberen processen te beschrijven en te verklaren 

Human Development Index: meet de verwezenlijking, de sociale verandering, ve land met 

betrekking tot drie aspecten v menselijke ontwikkeling: levensverwachting, levensstandaard en 

kennis. 

8.3.2 Theorieën van sociale verandering  

Monistische/ monocausale theorieën: oorzaak fenomeen zoeken in één factor  

K. Marx: sociale verandering is een gevolg van de competitie tss belangengroepen in de 

maatschappij 

L. Gumplowicz: oorlog als verklaring voor sociale verandering  



Criteria om theorieën over sociale verandering te onderscheiden  

- Worden culturele veranderingen of veranderingen in de materiële/ technologische sfeer 

vd samenleving als oorzaken van sociale transformaties gezien  

- Wordt nadruk gelegd op interne of externe oorzaken v sociale verandering  

- Zijn die invloeden bovenindividuele sociale processen of kunnen individuen of groepen 

van individuen die transformaties sturen 

 

8.3.2.1 MATERIALISTISCHE VERKLARINGEN: TECHNOLOGISCHE THEORIEËN 

Technologie = een met wetenschappelijke kennis onderbouwde set van werktuigen, regels, 

procedures waarmee taken op een reproduceerbare wijze worden uitgevoerd 

bv. mobiele telefonie, SWOT-analyse, MC-examen, ploeg 

Veronderstellingen 

- Culturele en sociaalstructurele veranderingen zijn afhankelijk v technologische evoluties  

- Nieuwe uitvindingen worden gedaan op basis van al bestaande elementen: cumulatief 

karakter 

- Technologische vernieuwingen oefenen invloed uit op de wijze waarop de economische  

productie wordt georganiseerd en vervolgens op de andere institutionele sferen van de 

samenleving 

8.3.2.1.1 DRIE FASES VAN MAATSCHAPPELIJKE TRANSFORMATIE VOLGENS ROSE (1967) 

Startpunt: technologische innovatie (industrialisatie: automatische weefgetouwen)  

Eerste fase: Transformatie van de economische productie: sociale organisatie van de productie 

(distributie en consumptie) verandert:  

- Bv ambachtelijke productie maakt plaats voor industriële productie in fabrieken (in en 

rondom steden) 



Tweede fase: Transformatie van arbeid en tewerkstelling 

- Bv ambachten en  thuisarbeid maken plaats voor loonarbeid  

Derde fase: Transformatie van andere maatschappelijke sferen  

- Urbanisatie en afbraak v uitgebreide familienetwerken, secularisatie  

8.3.2.1.2 TECHNOLOGISCHE EVOLUTIE EN ‘CULTURAL LAG’ 

Probleem: zogenaamde niet-materiële cultuur verandert trager dan materiële cultuur 

Socioloog W. Ogburn: cultural lag  

- Veranderingen, die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit nieuwe uitvindingen, verlopen 

vlugger in de materiële cultuur dan in de niet-materiële (adaptieve) cultuur  

- Resultaat: min of meer continue sociale onaangepastheid tussen de twee vormen van 

cultuur 

o Pollutie voorafgegaan aan de antipollutiewetgeving  

o Mobiele telefonie: cultural lag wanneer technologie niet samengaat met het 

ontstaan van nieuwe omgangsvormen op het gebied van het voeren van 

privételefoongesprekken in openbare ruimtes  

o Één vd belangrijkste sociale problemen id maatschappij  

o Toekomst: steeds verergeren 

Maar: niet altijd het geval!  

- In sommige ontwikkelingslanden worden vergaande onderwijsprogramma’s opgezet, 

vóór de economie tot volle wasdom is gekomen  

- Problemen i.v.m. tewerkstelling van geschoolden  

Aanhangers vd technologische theorie: naast uitvindingen en ontdekkingen nog andere factoren 

die tot sociale verandering kunnen leiden. Die veranderingen houden wel rechtstreeks verband 

met de productiviteit (bv nieuwe energiebronnen, drastische wijzigingen in de 

bevolkingsstructuur) 

Tegenhanger: Structural lag  

- Theorie ontwikkeld door Mathilda Riley en medewerkers 

- Wijzigingen in het domein van de biotechnologie zorgden voor een spectaculaire 

toename vd levensverwachting in het Westen 

=> jongeren en jongvolwassenen studeren, volwassenen zijn arbeidsactief en bouwen een 

gezinsleven uit en senioren genieten actief van hun vrije tijd => onderbenutting van menselijke 

capaciteiten bij senioren + roloverbelasting en problemen van werk-gezinsbalans bij 

volwassenen.  

=> taken en rollen in onze samenleving kennen een sterke leeftijdsdifferentiatie  

8.3.2.1.3 VOORBEELDEN VAN TECHNOLOGISCHE THEORIEËN VAN SOCIALE VERANDERING  

A DE INDUSTRIALISATIETHESE 

Technologische ontwikkelingen drijven de industrialisatie voort door verschillende stadia en 

moderne samenlevingen moeten zich voortdurend aan die veranderingen in technische realite it 

aanpassen 



Eerste industriële revolutie (1760 – 1830) 

- Introductie van stoomkracht en automatisering van textielproductie  

- Uitgangsbasis: Engeland  

Tweede industriële revolutie (1830 – 1870) 

- Opkomst van spoorwegen, revolutie in de ijzerproductie 

- Uitgangsbasis: Engeland, België, VS 

Derde industriële revolutie (1870 – 1914) 

- Staalproductie, chemische industrie 

- Uitgangsbasis: Duitsland, VS  

Vierde industriële revolutie  (1914 – 1970) 

- Auto-industrie, petrochemische nijverheid  

- Uitgangsbasis: VS 

Nu 

- Informatica, micro-elektronica, biotechnologie 

- Uitgangsbasis: Japan, VS, West-Europa  

 

B DE OPKOMST VAN DE POSTINDUSTRIELE SAMENLEVING  

D. Bell (1973): The coming of post-industrial society 

Overgang van industriële naar postindustriële samenleving is gekenmerkt door:  

- Van een productie v goederen -> productie van diensten 

- Veranderingen in klassensamenstelling: opkomst vd klasse v wetenschappers en technici 

- Winstbejag maakt plaats voor gerichtheid op het verbeteren vd levenskwaliteit 



 

C DE NETWERKSAMENLEVING IN HET INFORMATIETIJDPERK  

Vervanging van secundaire door tertiaire sector (Bell) klopt niet: technologische transformaties 

transformeren beide sectoren tegelijkertijd 

Technologische transformaties:  

- Opkomst ICT 

- Opkomst netwerkorganisaties 

Uitgangspunt: de controle over de stromen van informatie, geld en personen binnen netwerken 

is een fundamentele determinant van de transformatie van de sociale structuur en de cultuur 

van de samenleving: 

- Transformaties in de sociale structuur: bv. opkomst van globale stedelijke netwerken 

- Transformaties vd cultuur: veranderingen in de perceptie van tijd en ruimt  

1 Een nieuw technologisch paradigma gecentreerd rond ICT en gentechnologie : 

- Opbouw en verspreiding van informatie via netwerktechnologie  

- Gebruik van kennis- en informatietechnologie om de productie van kennis en informatie 

te verbeteren 

- De ontwikkeling ve band tss ICT en gentechnologie  

2 Een nieuwe netwerk-economie 

- Informationeel, globaal, netwerkgeorganiseerd 

3 Nieuwe vormen van tewerkstelling  

- Meer flexibel  

- Meer tijdelijk, deeltijds, op zelfstandige basis werken  



- Self-programmable labour en generic labor: kloof neemt toe  

4 Transformaties in de sociale structuur 

- voorbeeld: steden als knooppunten in een wereld van netwerken 

5 Transformaties in de cultuur 

- voorbeeld: biologisch ritme/tijd, mechanisch ritme/tijd en “timeless time”  

 

8.3.2.2 IDEALISTISCHE THEORIEËN: CULTUUR ALS MOTOR VAN SOCIALE VERANDERING 

Niet iedereen gaat er van uit dat technologische innovaties de motor zijn van sociale 

veranderingen 

maar: wijzigingen in de cultuur  

Bv theorie van Max Weber ter verklaring vd opkomst vh kapitalisme in Europa  

8.3.2.2.1 DE CYCLISCHE THEORIE VAN PITIRIM SOROKIN 

Uitgangspunt: elke gemeenschap wordt gekenmerkt door een bepaalde mentaliteit (culturele 

geestesgesteldheid) = algemene visie op de werkelijkheid, aard van de waarden, kenmerkende 

ideeën, soort van behoeften en soort van middelen om behoeften te bevredigen  

 

 

8.3.2.2.2 DE POSTMODERNISATIETHEORIE VAN RONALD INGLEHART 

Evoluties in de cultuur gaan vooraf aan evoluties in de rest vd samenleving  

Hedendaagse verschillen tss culturen (waarden, normen) zijn het resultaat van 2 historische 

processen 



- Modernisatie: shift van traditionele naar rationele gezagsverhoudingen, van 

toegeschreven naar verworven status  

- Postmodernisatie: shift van overleven/ economische groei naar welzijn en 

zelfverwezenlijking  

Postmodernisatie leidt tot de vervanging van een materialistisch waardepatroon door een 

postmaterialistisch waardepatroon 

Van materialistisch: gericht op veiligheid, economische zekerheid, prestatie en sociale orde 

Naar postmaterialistisch: gericht op kwaliteit van het leven, zelfverwerkelijking, zelfexpressie, 

gebondenheid en individuele vrijheid 

Schaarstehypothese: waarden van een persoon zijn afspiegeling van zijn socio-economische 

omgeving: men hecht meest waarde aan wat relatief schaars is 

+ 

Socialisatiehypothese: de socio-economische context waarin de basispersoonlijkheid gevormd 

(primaire socialisatie) is belangrijk 

Gevolg: traditionele, materialistische en postmaterialistische samenlevingen  

 

8.3.3 Culturele diffusietheorieën 

‘cultureel contact’ = bron van sociale veranderingen: maatschappelijke transformaties volgen uit 

de contacten met andere culturen 

Diffusie = een proces waarbij cultuurelementen of systemen van cultuurelementen zich 

verspreiden, waarbij ontdekkingen of uitvindingen of nieuwe instellingen, aangenomen in een 

bepaalde regio, door samenlevingen in nabijgelegen gebieden worden overgenomen, tot ze zich 

over de hele aardbol hebben verspreid. 

<-> evolutionaire theorieën van sociale verandering: nadenken over hoe samenlevingen elkaar 

beïnvloeden 

Gebaseerd op het idee van cultureel dominante centra van waaruit vernieuwingen naar de 

omgeving uitstralen 

- Hoe verder samenleving verwijderd van dominante centra, hoe minder ontwikkeld, hoe 

meer marginaal 

Wijzen op een aantal factoren die de overname v culturele elementen vergemakkelijken 

- Materiële aspecten ve cultuur worden gemakkelijker overgenomen dan niet-materiële 

- Culturele elementen diffusioneren het gemakkelijkst wanneer er tss de 2 

maatschappijen al gedurende ruime tijd een zeker contact bestaat 

- Een niet zo sterke sociaal geïntegreerde maatschappij zal gemakkelijker culturele 

elementen overnemen 

- Elementen ve vreemde cultuur die niet in conflict zijn met de dominerende waarden in 

de gemeenschap, zullen gemakkelijker worden overgenomen dan elementen die 

daarmee wel in conflict zijn 

Voorbeelden 



- verklaring vd overgang van jagers-verzamelaarsculturen naar landbouwsamenlevingen  

= neolithische revolutie 

diffusie vd landbouw: Carter 

ontstaan in Zuidoost-Azië -> Nabije Oosten, Afrika en Europa -> verspreid over India, 

China, Mexico en Peru 

 

- verklaring ontstaan van landbouw in de Nieuwe Wereld  

contacten: niet voor de hand (geografische redenen)  

Carter: laatpaleolithische mens beschikte over de technologie om oceanen te 

doorkruisen -> overtochten van Thor Heyerdahl (Rai- expeditie)  

Rechtstreekse diffusie = wanneer bevolkingsgroepen migreren en hun gebruiken in nieuwe 

locaties voortzetten of wanneer objecten en materialen zich verspreiden 

Bv Wanneer landbouwers uit het Nabije Oosten migreren naar Noord-Afrika of wanneer 

veredelde graansoorten zich vanuit hun natuurlijke omgeving naar een ander gebied 

verspreiden (introductie van maïs en aardappelen in Europa)  

Stimulusdiffusie = verspreiding van ideeën.  

Bv Wanneer het contact met landbouwers en hun veredelde planten en dieren en jagers 

en verzamelaars toe brengt lokale soorten van planten en dieren te domesticeren  

Aanhangers vd diffusietheorie: veel aandacht aan het aantonen vd effectiviteit vd diffusie vh 

idee van landbouwproductie 

Landbouw geen voor de hand liggende grotere effectiviteit, waarom zouden jagers en 

verzamelaars dan die vorm van produceren overnemen?  

Probleem: ze handelen niet over de sociale veranderingsprocessen zelf, maar alleen over de 

wijze waarop ze zich verspreid hebben. Zeggen weinig over de voorwaarden waaronder 

bepaalde elementen zullen diffusioneren => andere theorieën nodig (bv 

bevolkingsdrukhypothese)   

 

8.3.4 De wereldsysteemtheorie van I. Wallerstein 

Ontwikkeld in de jaren 70 van vorige eeuw als reactie tegen de modernisatietheorie (R. 

Inglehart) 

Modernisering en ontwikkeling: convergentiehypothese  

Stelt dat alle samenlevingen onder invloed vd industrialisatie met dezelfde 

maatschappelijke problemen geconfronteerd worden, dat ze daarvoor soortgelijke 

oplossingen vinden en bijgevolg op lange duur meer en meer op elkaar zullen lijken  

Kritiek: afhankelijkheidstheorieën (Dependenciat-theorieën, Dos Santos): afhankelijkheid is 

dyadische relatie tussen staten 

Wallerstein: afhankelijkheid is een kenmerk van de wereldeconomie –kapitalistische 

wereldsysteem– in zijn geheel 

Een wereldsysteem = "a multicultural territorial division of labour in which the production and 

exchange of basic goods and raw material is necessary for the everyday life of its inhabitants”  



Samengesteld uit landen en samenlevingen met een verschillende culturele achtergrond, met 

elkaar verbonden via de vitale ruil van goederen en ruwe grondstoffen 

Vormen van wereldsystemen: 

 

Het moderne kapitalistische wereldsysteem of de kapitalistische wereldeconomie  

- Ontstond rond 1500 uit een integratie van kleinere wereldeconomieën in Noord-Italië en 

Noord-West-Europa 

- Het is de eerste stabiele wereldeconomie  

o omwille van de technieken van het moderne kapitalisme 

o omwille van de moderne militaire en transporttechnologie  

- Haar consolidatie volgt op de mislukte poging van de Habsburgers om een 

wereldimperium op te richten 

- Deze kapitalistische wereldeconomie groeit vervolgens  

o in de "breedte" (voortschrijdende commodificatie)  

o in de "diepte" (ruimtelijke arbeidsdeling tussen een kern en een periferie) 

 

De periferie is afhankelijk van de kern (Noord-Amerika, West-Europa, Japan) 

- de voornaamste motor van onderontwikkeling is de expansiebehoefte van het kapitaal in 

de metropolen van de wereldeconomie  

- Deze expansiebehoefte leidt tot de incorporatie van perifere gebieden in de economie 

van de wereldmetropolen omwille van hun grondstoffen en hun goedkope 

arbeidskrachten 

- De penetratie van het kapitalisme in de perifere gebieden vindt plaats via de 

investeringspolitiek van de transnationale ondernemingen, TNC’s)  

- Deze politiek heeft interne en externe gevolgen (zie o.a. Portes1977). Afhankelijkheid  

- Semiperiferie= schemerzone tss kern en periferie  

 



Gevolgen voor de externe maatschappelijke verhoudingen  

- perifere landen worden ondergeschikt of afhankelijk van de kernlanden en de 

buitenlandse investeerders 

o afhankelijk van buitenlands kapitaal voor investeringen 

o afhankelijk van buitenlands kapitaal voor aankoop complexe technologie  

o afhankelijk van één of van enkele exportproducten 

- deze afhankelijkheid vertaalt zich op korte termijn in een exponentiële groei van de 

buitenlandse schuld en een stagnatie van de ontwikkeling in de economische sectoren 

die niet door de TNC’s worden gecontroleerd  

- Deze afhankelijkheid houdt geen koloniale overheersing in, ze wordt vrijwillig opgelegd 

door de nieuwe lokale bourgeoisie  

 

Het kapitalistisch wereldsysteem is geen statisch gegeven, het is voortdurend in evolutie 

- Drie interne contradicties stuwen het systeem vooruit: 

o Vraag(door producenten bepaald) versus aanbod (bepaald door een politieke 

strijd over de verdeling van de koopkracht) 

o Economie (supranationaal) versus politiek (nationaal) 

o Kapitaal versus arbeid: uitbuitingsrelatie 

- en leiden tot drie cycli: 

o economische cyclus: gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod: 

monopolisering –overproductie – crisis 

o politieke cyclus: concurrentie tussen kernstaten: fases van rivaliteit (normale 

situatie) wisselen met fase van hegemonie  

o klassenstrijd  

 



8.3.5 Theorie van sociale hervormingsbeweging  

A BEGRIPSOMSCHRIJVING EN STUDIEVELD  

Sociale hervormingsbewegingen: geheel van niet-geïnstitutionaliseerde praktijken en vertogen 

die tot doel hebben verandering teweeg te brengen in bepaalde deelaspecten/domeinen van de 

samenleving 

Volgende aspecten zijn in de meeste sociale bewegingen aanwezig. Studie ervan staat centraal 

in de biologie 

- Alle sociale bewegingen ontstaan binnen een specifiek geheel van historische,, culturele 

en structurele voorwaarden 

- Wanneer een beweging ontstaat, rijzen een aantal problemen wat de participatie in die 

bewegingen betreft (bv rekruteren van nieuwe leden, opbouwen en in stand houden vd 

betrokkenheid) 

- Elke sociale beweging is in zekere mate georganiseerd: het meest zichtbare aspect zijn 

de Social Movements Organizations (SMO) 

- Door het enkele feit van bestaan hebben sociale bewegingen gevolgen, hoe minimaal die 

ook zijn 

B ONTSTAAN VAN SOCIALE BEWEGINGEN  

In het verleden: negatief: bewegingen ontstonden op het ogenblik dat er snelle sociale 

veranderingen plaatsvonden of wanneer de maatschappelijke verhoudingen onder spanning 

kwamen te staan 

Bv theorie van Blumer: sociale verandering is afhankelijk van sociale 

hervormingsbewegingen -> bewustwording 

Hedendaagse theoretici: positief: sociale bewegingen worden beschouwd als een andere 

manier om aan politiek te doen. Sommige sociale wetenschappers bestuderen de structurele 

kenmerken ve samenleving die aan de basis liggen vd opkomst v sociale bewegingen en het 

succes waarmee ze bepaalde groepen kunnen mobiliseren  

Bv structurele distributie van politieke kansen; verwijst naar de ontvankelijkheid en 

kwetsbaarheid vh politieke systeem voor georganiseerd protest, afwezigheid van 

repressie 

C REVOLUTIES  

= geheel van sociale processen waarbij politieke conflicten en veranderingen in de verhoudingen 

tss sociale klassen centraal staan (leiden bij succes tot algemene (op de totale samenleving 

betrekking hebbende) fundamentele veranderingen)  

≠ rebellie: betrekking op de opstand van ondergeschikte sociale klassen zoals boeren, 

handwerkers. Opstanden zijn meestal gericht op een verbetering vd leef-voorwaarden, maar 

brengen geen totale maatschappelijke verandering teweeg  

≠ staatsgreep: vervangt het leiderschap ve staatsstructuur, maar wijzigt de maatschappelijke 

verhoudingen niet ingrijpend  

 

 



Verklaringen:  

Sociaalpsychologische theorieën: leggen de klemtoon vd verklaring op gemoedsgesteltenissen. 

Men stelt centraal hoe mensen maatschappelijke processen ervaren.  

Sociaal-structurele theorieën: wijzen zowel op het belang van externe, als van interne factoren. 

Benadrukken de relaties tss een staatselite, de groepen die de staatsorganisaties onder controle 

hebben en andere maatschappelijke elites (zoals de economisch-financiële elites). De 

internationale context wordt eveneens niet uit het oog verloren  

Samenvattende theorie: Goldstone 

in elkaar stuiken van staten, verklaart hij a.d.h.v. 3 componenten (die alle 3 aanwezig moeten 

zijn) 

- Fiscale spanning: onmogelijkheid vd staat om de staatsambtenaren en de militairen te 

betalen 

- Conflict tss heersende elites: onmogelijkheid om adequaat te regeren 

- Volksopstand: leidt tot vernietiging vd staat en tot het instellen van nieuwe 

machtscentra  
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