
Hedendaagse sociologische theorie  

Examen: cursus organiseren, woordenboek Ned-Eng/Eng-Ned, (af en toe) vertalingen,... 

Bij elke les hoort een tekst in de tekstenbundel.  

1. Wat is theorie? 
1.1 Theorie? 
= Logisch geordend of geïntegreerd geheel van uitspraken over de sociale werkelijkheid (uitspraken 

hangen op logische manier samen) (hoe werkt ze? Basisstructuur? Etc.) 

Abstract/veralgemeend (abstraherend van specifieke tijd en ruimte) maar tegelijk ook gesitueerd (in 

tijd en ruimte, zie “hedendaagse”). Theorieën vertellen ons hoe we naar de (sociale) werkelijkheid 

kunnen (of moeten) begrijpen, maar die werkelijkheid beïnvloedt ook hoe we erover denken (cf. 

tekst Alexander - Diagram 1.1.) 

 Op algemene manier duidelijk maken hoe sociale leven in elkaar zit (werking, structuur,…).  

Niet gewoon ‘weerspiegeling’ van de werkelijkheid maar eerder de ‘bril’ waardoor sociologen naar 

de maatschappelijke werkelijkheid kijken.  

Leidraad voor onderzoek, bron voor richtinggevende concepten en formulering van hypothesen 

Maar vaak ook systematische poging om de resultaten van het onderzoek te ordenen en te 

interpreteren. 

Theorieën sturen de waarnemingen (van de maatschappelijke werkelijkheid) én de interpretaties van 

die waarnemingen maar worden anderzijds zelf mee beïnvloed door de steeds veranderende 

maatschappelijke omgeving. 

Figuur uit Gestalltpsychologie: Afhankelijk van mentale kader 

(verwachtigingen) zal je verschillende dingen waarnemen of observeren. 

Dit kader is constitutief voor de werkelijkheid die je waarneemt. Het is niet 

zo dat er eerst een bepaalde sociale werkelijkheid is, en dat je die los kan 

observeren. De bril die je opzet bepaald wat je ziet. Je kan de “twee 

brillen” niet op hetzelfde moment bekijken, ofwel zie je het jonge meisjes, 

ofwel zie je het landschap.  

 Concerns: Sommigen zien de vrouw, anderen het berglandschap; 

anderen zien misschien nog iets anders. En dat heeft te maken 

met een verschil in gerichtheid, interesse, tussen elk van ons 

 Internaliteiten/externaliteiten: het is onmogelijk – hoe hard je ook 

probeert - om beide beelden in 1 keer te zien.  

 Compositie: Dubbele aspect:  

o Constructie: je gerichtheid geeft vorm aan/bepaalt wat je kan zien 

o Representatief: je kan niet om het even wat zien 



1.2 Hoe komt theorie tot stand? 
Wordt theorie gemaakt op basis van de empirische feiten? Er zijn twee ideeën:  

 Inductie: theorie is een systematische veralgemening van empirische observaties  

o Veralgemenen van het concrete naar het algemene  

 Generalisatie: logischerwijze nadenken over de structuur van de sociale werkelijkheid, daar 

bepaalde ideeën over formuleren in de vorm van concepten, dat conceptuele raamwerk 

bepaalt hoe de werkelijkheid eruit zal zien voor ons.  

‘Relatieve zelfstandigheid’ van theorie: ze kan niet zonder feiten, maar bepaalt tegelijk hoe die feiten 

geïnterpreteerd moeten worden 

Idee dat we (a-theoretische) feiten kunnen gebruiken om theorieën te testen, klopt dus niet 

helemaal. Empirische feiten kunnen sommige onderdelen van een theorie weerleggen, maar een 

volledige weerlegging is niet mogelijk: 

 De feiten die gebruikt worden om een theorie te testen zijn zelf ook gebaseerd op theorieën 

die niet getest worden 

 Dat sommige onderdelen van de theorie weerlegd worden, betekent niet dat het hele 

theoretische bouwwerk ondergraven is 

1.3 Theorieën worden zowel gevormd door ‘empirische observaties’ 

als door algemene veronderstellingen 

 

Een theorie bevindt zich tussen twee verschillende polen: empirische omgeving (feiten) en 

metafysische omgeving (fenomenen die zich voorbij het fysische/reële bevinden, 

veronderstellingen). Theorieën worden nooit enkel bepaald door empirische omgeving, maar worden 

ook bepaald door metafysische omgeving (of omgekeerd).  

Heel wat sociologen gaan ervan uit dat sociale werkelijkheid bestaat uit individuen. Indien we 

spreken over het “sociale” heeft dit betrekking op het “samenkomen van individuele handelingen die 

op elkaar zijn afgestemd”.  

 Empirisch bewijzen? Neen 

 Metafysisch bewijzen? Ja, dit is een fundamentele veronderstelling of vorm van geloof.  



Maar er zijn ook sociologen die denken dat “individuen een product zijn van iets dat vooraf gaat aan 

het individu”, vb. symbolische systemen, culturen,…. Dit is specifiek voor onze laat-moderne 

maatschappij. Het belangrijkste in het bestuderen van de maatschappij zijn culturen of 

maatschappelijke structuren, deze bepalen al de rest. Dit is opnieuw een veronderstelling die 

grotendeels zal bepalen hoe de theorie eruit zal zien.  

Indien we ons bewegen op de as van diagram 1.2 bewegen we van theorieën (vb. klassieke filosofie) 

naar feiten (vb. inductieve theorieën).   

1.4 Theorie en onderzoek: het praktische nut van theorie ? 
Een theorie is op drie manieren nuttig:  

 Heuristiek  

 Kadering of “framing” 

 Systematisering 

Eigenlijk ontbreekt “verklaren” (theorie om sociale werkelijkheid te verklaren), maar dit begrip wordt 

niet behandeld in dit college. 

1.4.1 Heuristiek (orde in chaos zien)  
Heuristiek helpt ons bij het zien van orde in de chaos, bij het leren herkennen van wat relevant en 

irrelevant is.  

Theoretische kaders, concepten of ideeën zijn belangrijk omdat ze een bepaalde ‘bril’, een manier 

van kijken met zich meebrengen.  Door onze aandacht op bepaalde aspecten van de werkelijkheid te 

richten (het ‘relevante’) en andere te verwaarlozen (‘het irrelevante’), laten ze ons toe om een 

zekere orde of een patroon in onze onderzoeksdata of de werkelijkheid te zien (‘Heuristiek’).  

Zonder concepten of theoretische kaders  (‘frames’), is het soms moeilijk om überhaupt iets  

betekenisvol, patroonmatig in de sociale werkelijkheid te herkennen.  

Civil inattention (Goffman): Zonder theorie slaag je er niet in wat sociologisch relevant en irrelevant 

is te kennen  

‘Civil inattention’ is letterlijk ‘Burgelijke onachtzaanmheid’: aandacht voor elkaar op onachtzame 

wijze, zonder zou er geen structureel georganiseerd sociaal verkeer zijn. Om de anonieme interactie 

met vreemden in een stedelijke setting mogelijk te maken is een geheel aan specifieke gedragscodes 

vereist. Vandaar dat onze moderne, stedelijke cultuur specifieke gedragsnormen en codes heeft 

onwikkeld  om ‘neutrale’ interactie tussen vreemden mogelijk te maken. Goffmann beschrijft deze 

civil inattention als een cruciaal onderdeel van de  "surface character of public order ... individuals 

exert respectful care in regard to the setting and treat others present with civil inattention“ 

vb. Op Meir wandelen: anderen observeren, maar vermijden van fysisch of direct contact  

Civil inattention staat niet gelijk met ‘onverschilligheid’ maar impliceert eerder kort oogcontact (‘niet 

staren’!) en neutraal inschatten van de ander zodat zijn aanwezigheid erkend wordt, maar de 

mogelijkheid van meer persoonlijk en direct contact wordt ontmoedigd. 

Civil inattention is m.a.w. een manier om ‘privacy’ in een openbare ruimte of menigte mogelijk te 

maken (cultureel geaccepteerde vormen van afstand creëren t.a.v. de ander). Het lijkt iets natuurlijks 

en vanzelfsprekend, maar zo’n moderne, burgerlijke gedragscodes zijn aangeleerd en zijn een 

typische onderdeel van de abstracte, onpersoonlijke relaties die vereist zijn in een moderne 

maatschappij.  



Erving Goffman: non-interaction as a social accomplishment  

vb. Wachtkamer dokter: Concepten zijn nodig om onderzoekers te helpen om orde in de chaos te 

scheppen. Als we niet beschikken over zo’n ideeën kom je in de situatie om niets sociologisch 

relevant te herkennen in de werkelijkheid. In de wachtkamer is er sprake van “non interactie”. Deze 

non interactie is niet vanzelfsprekend, het is een social accomplishment (iets dat sociaal 

verwezenlijkt wordt). De basisnorm (non interactie) is geïnternaliseerd bij iedereen, dus wordt door 

iedereen gerespecteerd. Indien iemand toch de norm doorbreekt, kan dit in sommige situaties leiden 

tot ongemakkelijkheid. Je kan rituelen gebruiken om basisnorm te doorbreken, vb. “Kan ik een pen 

gebruiken van jou om het kruiswoordraadsel in te vullen?”. Deze concepten helpen om iets 

interessant te kunnen zien in de sociale werkelijkheid. Zonder het concept “non interaction as a 

social accomplishment” zouden we niets sociologisch kunnen zeggen over deze situatie.  

1.4.2 Kadering of ‘framing’ (analytisch)  
 Onderscheid maken tussen verschillende sociale situaties vb. gewone focussed gatherings 

(situaties waarin verschillende mensen samenkomen en aandacht richten op iets 

gemeenschappelijks), focussed interaction , non-focussed interaction,…  

Een theoretisch kader of ‘frame’ omschrijft een fenomeen in specifieke theoretische termen en 

classificeert het daarmee in een bredere groep, vb. interactievormen in de publieke ruimte, private 

ruimte,… 

De meeste analytische kaders of  theoretische ‘frames’ worden ontleend aan de sociologische 

theorie  

Door theoretische kaders te selecteren, te bediscussiëren en te formaliseren kunnen onderzoekers 

hun werk met dat van anderen verbinden 

Verschillende kaders leiden tot andere ‘kadering’ van  onderzoek, andere onderzoeksvragen, 

andere  gebruik van de data:  

vb.1 Politiek sociologisch onderzoek naar stemintenties wordt anders aangepakt vanuit Rational 

Choice theory (= rationele keuzetheorie, beslissen vanuit een rationale calculus wat voor hem/haar 

het beste is) dan vanuit sociale beïnvloedings-theorie (= alles wat we denken en doen wordt 

beïnvloed door mensen die zich in onze naaste omgeving bevinden). 

1.4.3. Systematisering 
Theorie als systematische poging om de resultaten van het onderzoek te ordenen en te interpreteren 

“Theorie is een veralgemening van het particuliere, een abstrahering van concrete gevallen” (J. 

Alexander, What is Theory?, p.2). Theorie laat toe om van het concrete naar het abstracte te gaan en 

omgekeerd door systematisering.  

 Conflicten werknemer met  bedrijfsmanagement – gezags- en communicatiestructuren in 

organisaties – organisatietheorieën 

 interactie  tussen ‘Jan’ en zijn vader – interactievormen binnen het gezin – 

socialisatietheorieën 

 

 



2. Sociologische theorie  
2.1 Algemene versus specifieke theorie  
Specifieke sociologische theorie: Theorieën over specifiek maatschappelijk domein of specifieke 

dimensie van het sociale leven: 

 Theorieën van ongelijkheid of ‘sociale stratificatie’ (sociologie van ongelijkheid) 

 Theorieën van het politiek systeem (politieke sociologie) 

 Theorie van ziekte en gezondheid (medische sociologie) 

 Theorie van specifieke sociale verbanden (vb. groep, organisatie, macro-instituties) 

Algemene sociologische theorie: theorie die je op verschillende maatschappelijke domeinen kan 

gebruiken, vb. onderwijs, arbeidsmarkt,…  

 Theorie over de maatschappij als eenheid of ‘geheel’  

o “Hoe hangen verschillende domeinen van de maatschappij samen?” 

 Theorie over hoe sociale interactie  - organisaties – macrostructuren zich tot elkaar 

verhouden 

Dit college gaat enkel over algemene sociologische theorie.  

2.2 Sociologische theorie of sociale theorie  
‘Sociale theorie’ ? 

Inbreng en invloed van andere disciplines vb. filosofie, antropologie, linguïstiek, geografie 

‘Sociologische theorie’  

 Sterkere band met sociologisch-empirisch onderzoek 

 Net als in sociale theorie ‘theoretisch pluralisme’: meerdere paradigma’s of theoretische 

kaders: vb. systeemtheorie, conflicttheorie, symbolisch interactionisme 

 Maar gekoppeld aan enkele hoofdvragen van de sociologie (zie hieronder)  

2.3 Hoofdvragen 
Er zijn 3 delen in deze cursus:  

 Deel 1 cursus: Wat ligt aan de grondslag van handelen? (vb. eigenbelang of gerichtheid op 

waarden?) Wat is sociaal handelen (onderlinge afstemming van individuele belangen of 

creatie van gemeenschappelijke definitie van situatie)?  

 Deel 2 cursus: Hoe komt maatschappelijke orde tot stand? Bestaat maatschappelijke leven in 

eerste instantie uit structuren (vb. ‘sociale klassen’) of individueel gedrag? 

 Deel 3 cursus: Wat is sociale verandering? Wat is typisch aan onze ‘moderne’ of hedendaagse 

maatschappij (tijds-diagnose)? 



2.4 Sociologische theorieën, bijvoorbeeld, steunen zelf op een aantal 

basisassumpties 
Hoe ziet men de handelende mens of ‘actor’? Wat ligt aan de grondslag van handelen? Wat is sociaal 

handelen?  

 Individu handelt rationeel en uit eigenbelang (Rational Choice Theory) 

 Individueel handelen wordt gericht door waarden, overtuigingen, normen (‘normatief’ of 

niet-rationeel) 

 Individueel handelen hangt af van de ‘definitie van de situatie’ (situationeel, interpretatief) 

Hoe komt maatschappelijke orde tot stand?  

 Bestaande maatschappelijke structuren (vb. ‘sociale klassen’) bestaan op zichzelf en bepalen 

het gedrag van individuen 

 Individuen maken ‘keuzes’ in het licht van de situatie, hun belangen, hun interpretaties van 

gedrag van anderen, en daaruit emergeren ‘sociale patronen’ en ‘instituties’ 

3. Theorie voor de hedendaagse 
samenleving 
3.1 Drie klassieke auteurs 
Dit vak knoopt aan bij klassieke sociologische theorie: Durkheim, Weber, Marx, Mead.  

Deze auteurs zijn nog relevant omdat ze de juiste vragen hebben gesteld én omdat ze invloedrijke 

antwoorden hebben gegeven op die vragen.  

Toch zijn ze ook irrelevant geworden, want ze formuleerden theorieën in een zeer specifieke context 

(vroege moderniteit dia 38: democratisering, massamaatschappij,…). We leven in een heel andere 

wereld dan de wereld waarin de klassieke sociologen leefden.   

3.3 Klassieke sociologische theorie versus hedendaagse sociologische 

theorie 
 

 

 

 

 

 

 



DEEL I HANDELINGSTHEORIE  

Hoofdvraag die centraal staat in deel 1: Wat ligt aan de grondslag van handelen (vb. eigenbelang of 

gerichtheid op waarden?) Wat is sociaal handelen (onderlinge afstemming van individuele belangen 

of creatie van gemeenschappelijke definitie van situatie)?  

1. Interpretatieve handelingstheorie  
1.1 Handelingstheorie: assumpties  
Centrale vragen: hoe menselijk handelen sociologisch beschrijven? Wat is sociaal handelen? 

Verschillende assumpties: factoren die ons handelen bepalen 

 Handelen is rationeel (beredeneerd) / niet-rationeel  

 Gestuurd van uit eigenbelang  /  gedeelde  normen en waarden 

 Vooral gestuurd van interne factoren / externe factoren (internal versus external reference 

of action) 

Interpretatieve handelingstheorie ( sociaal handelen als “interpretatie”): symbolisch interactionisme, 

ethnomethodologie, sociale dramaturgie (Ervin Goffmann, Randall Collins) 

Utilitaristische handelingstheorie: ruiltheorie, rationele keuzetheorie 

DEEL IA Interpretatieve handelingstheorie  

2. Interpretatieve handelingstheorie: 
Symbolisch interactionisme’ 
(Herbert Blumer, 1937) 

 Nadruk op symbolische karakter van sociaal handelen 

 Nadruk op ‘interactie’: Dit suggereert dat interactionisten zich vooral focussen op face-to-

face interactie, maar dat is niet helemaal waar. Ook veel studies over organisatie. Het 

beslissende onderscheid is veeleer dat sociale verbanden zoals ‘organisaties’, ‘groepen’, etc 

niet zomaar vooraf verondersteld kunnen worden, maar steeds opnieuw gecreëerd moeten 

worden in de sociale interactie.  

2.1 Historische context en voorlopers 
 Max Weber 

 Chicago School  

 George Herbert Mead 



 

2.1.1 Max Weber 
 Interpretatieve of hermeneutische benadering van het sociale:  

o = vorm van interpretatie 

o Komt van Griekse “hermeneutos” dat letterlijk “uitlegkunde” betekent 

 Socioloog moet subjectieve betekenis die actor met zijn handelen verbindt achterhalen 

(hermeneutiek of interpreteren): Indien mensen, organisaties handelen doen ze dat vanuit 

een achterliggende intentie, motivatie of betekenis. De socioloog moet zich dus bezig 

houden met de achterliggende intenties, motieven of betekenissen van het sociale.   

 Sociologisch ‘nominalisme’: sociale verbanden als ‘sociale klasse’, ‘de universiteit’ of ‘de 

staat’ bestaan bij gratie van complex geheel van op elkaar betrokken individuele 

handelingen: Sociale feiten bestaan alleen doordat individuele handelingen op elkaar 

betrokken raken vb. “de staat” is een fictie, bestaat enkel als een complex weefsel van vele 

individuele handelingen die uitgevoerd worden  

2.1.2 Chicago School (1918 – 1940) 
 Tussen 1850 en 1890 evolueerde Chicago van een kleine stad naar een miljoenenstad 

 Robert Park (1864-1944), Louis Wirth (1897-1952), Everett Hughes (1895-1982) 

 Grondleggers van etnografische, kwalitatieve onderzoekstraditie in de sociologie 

 Thomas : “If men define situations as real, they are real in their consequences”: hoe mensen 

in een bepaalde situatie handelen, hangt af van hun begrip, interpretatie van die situatie – en 

dit staat vaak los van hoe een buitenstaander die situatie begrijpt 

2.1.3 George Herbert Mead (1863 – 1920) 
 Lesgever aan universiteit van Chicago  

 Interactieve karakter van menselijke handelen: handelen is altijd samen-handelen of inter-

actie (actie-reactie): Menselijk handelen en bewustzijn kunnen niet beschouwd worden 

vanuit een geïsoleerd individuele subject, want alle handelen en bewustzijn is per definitie 

sociaal. Alles wat we doen of denken, doen we in relatie tot de ander. Sociologen moeten 

zich focussen op wat er gebeurd tussen actoren.  

 
 Sociale oorsprong van het zelfbewustzijn (‘taking the role of the other’): Individuen leren 

denken en zelfbewustzijn doorheen menselijke interactie. Als we geboren worden zijn we 

niet geboren met een kant en klaar handelen en bewustzijn. Het individu moet een 

onderscheid kunnen maken tussen het zelf en de andere, pas dan zullen we onszelf kunnen 

zien door de ogen van de andere. Kinderen leren om naar zichzelf te kijken door de ogen van 

de anderen door “taking the role of other”. Indien het kind beseft “wat men van hem/haar 

verwacht” komt het “Generalised other”. Deze “men” wordt geïnternaliseerd in het 

bewustzijn van het kind zelf. We zijn door en door sociale wezens.  

 

 

 

 



 

vb. Baby leert zichzelf te zien door de ogen van de ander, de baby leert om zichzelf te zien als 

een object.  

vb. Door te spelen leert het kind naar zichzelf kijken vanuit een breder perspectief  

  
 Sociaal handelen als een symbolische act: Het typische aan menselijke handelen is het 

symbolische handelen, dit onderscheidt ons van dieren. Mensen gebruiken symbolen, dit zijn 

objecten die verwijzen naar iets anders. Sociaal handelen is dus gekoppeld aan 

symboolgebruik. vb. Dieren handelen volgens model van stimulus en respons (Behaviorisme: 

Watson). Indien de moeder van kippen een gevaar waarneemt is dit een signaal om 

alarmkreten te communiceren, dit is instinctief voorgeprogrammeerd. De kuikens zullen daar 

automatisch op reageren door naar de moeder toe te lopen, ze hoeven niet aan interpretatie 

te doen. Kinderen reageren niet instinctief op gevaar, ze leren uit interactie met moeder wat 

gevaar is.  

2.2 Herbert Blumer’s formulering van het “symbolisch 

interactionisme” 
Centraal bij symbolisch interactionisme: wederzijdse aanpassen en afstemmen van gedrag, 

individuen worden geboren uit interactie  

2.2.1 Drie veronderstellingen  
 Menselijk handelen is gebaseerd op de betekenis die dingen (uitspraken, handelingen, 

objecten, etc.) voor mensen hebben. Mensen zijn actieve betekenisgevers of 

interpretatoren.: “Humans act toward things on the basis of the meanings they ascribe to 

those things.“ 

vb. Betekenis van de boom is gebaseerd op betekenis die dingen voor mensen hebben: 

andere betekenis volgens dichter, tuinier,… Afhankelijk van de positie die je inneemt in de 

samenleving kan je op een andere manier handelen t.o.v. een boom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Betekenis van dingen (uitspraken, handelingen, objecten, etc.) wordt afgeleid uit de sociale 

interactie tussen mensen: "The meaning of such things is derived from, or arises out of, the 

social interaction that one has with others and the society.“ 

vb. Boksen is niet een reflexmatig antwoorden op reflexen. Een goede bokser is een goede 

interpretator van de intenties van zijn tegenstander, en daar de juiste tegenhandelingen uit 

afleiden.  

 

“Niet-symbolische interactie is het duidelijkst bij reflexmatige reacties, zoals in het geval van een 

bokser die automatisch zijn arm opheft om een vuistslag te pareren. Wanneer de bokser de komende 

vuistslag van zijn tegenstander echter reflexief identificeert als een schijnbeweging bedoeld om hem 

te misleiden, zou hij zich in een symbolische interactie bevinden. In dit geval tracht hij zich te 

vergewissen van de betekenis van de vuistslag – dus van wat de vuistslag betekent binnen de 

voornemens van zijn tegenstander’ (Herbert Blumer) 

 Betekenissen worden gebruikt en gewijzigd door een interpretatief proces: "These 

meanings are handled in, and modified through, an interpretative process used by the 

person in dealing with the things he/she encounters.” 

2.2.2 Focus op symbolisering (indicaties) en betekenisgeving (interpretaties) binnen 

situationele interacties 
 Globale situatie-definitie: Iedere sociale actor moet de situatie waarin hij/zij zich bevindt 

kunnen duiden. De situatie-definitie verschaft ons een sleutel om het type van situatie te 

begrijpen. Deze definitie geeft ons indicaties en interpretaties over de situatie. 

vb. Prof steekt zijn hand omhoog: studenten proberen dit te interpreteren, maar wat deze 

handeling wil zeggen wordt enkel duidelijk door verdere interactie.  

vb. Vrouw met hand in tas: Dit is een indicatie dat vrouw zich klaar maakt om te betalen, 

maar kassierster wacht nog even af tot eindactie van het nemen van de portemonnee.   

 
 “Het symbolisch interactionisme beschouwt groepsleven als een proces waarin mensen, die 

elkaar bejegenen in verschillende situaties, aan elkaar indicaties over hun handelingslijnen 

geven en de door anderen gemaakte indicaties interpreteren” (Blumer) 

 

 



2.2.3 ‘Fitting together’ of wederzijds afstemmen: het afstemmen van handelingslijnen 

en interpretaties 
Samen-handelen of fitting together = proberen afstemmen van wederzijdse handelingslijnen op 

elkaar. We zijn voortdurend bezig om indicaties van handelingslijnen (hoe anderen t.o.v. de situatie 

staan) te verdisconteren in ons eigen handelen, vb. kassierster is nog niet klaar met vorige klant, dus 

je trekt je hand terug uit je tas.  

 “Omdat de deelnemers met de lopende handelingen van elkaar rekening houden, moeten ze 

hun eigen bedoelingen, verlangens, gevoelens en houdingen dempen, herorganiseren of 

aanpassen”(Blumer): sociale leven heeft een voortdurend veranderende vorm 

vb. iemand is kwaad op jou maar je bent je er niet van bewust, dan moet je jezelf op een heel 

korte tijd aanpassen om ervoor te zorgen dat uw handelingslijnen compatibel worden met de 

handelingslijnen van de ander  

 Het innerlijke zelf kan bijgevolg niet “gereduceerd worden tot vaststaande elementen zoals 

attitudes, motieven, gevoelens en ideeën; het moet eerder gezien worden als een proces 

waarbij zulke elementen in het spel worden gebracht en veranderen al naargelang de loop 

van het spel” (Blumer)  

 Levenslang ‘socialisatieproces’ en voortdurend ‘herdefiniëren wie we zijn (en waren) (Anselm 

Strauss)  

vb. Interactie in familie (Ralph Turner) 

 Gedrag van familieleden is niet begrijpelijk als  

o Calculerend, zelf-betrokken gedrag (utilitaristisch) 

o  Gedwee uitvoeren van rollen (normen, verwachtingen) 

 Geen vaste structuren, maar een vloeibaar proces: Familieleden stemmen voortdurend 

gedrag op mekaar af, onderhandelen met elkaar en proberen vaak nieuwe interactievormen 

uit.  

Sociale structuur? 

Sociale verbanden zijn geen stabiele gehelen, maar bestaan uit symbolische handelingen die 

uitgevoerd worden door zeer veel verschillende actoren en voortdurend in verandering zijn. 

“Symbolic interactionism sees society not as a system, whether in the form of a static, 

moving, or whatever kind of equilibrium, but as a vast number of occuring joint actions, 

many closely linked, many not linked at all (…) and all being pursued to serve the purposes of 

the participants and not the requirements of a system” 

2.2.4 Kritiek op symbolisch interactionisme (Howard Becker) 
Twee tekortkomingen 

 Weinig aandacht voor de machtsverschillen tussen de deelnemers aan een interactie 

vb. Interactie in een gezin: Positie van man en vrouw, of kinderen en ouders zijn niet 

evenwaardig, ze zijn ingebed in een sociale structuur met lange geschiedenis die bepaald 

welke betekenis ze aan de situatie kunnen geven en welke handelingsbeslissingen ze kunnen 

maken 

o Vrouw: private sfeer 

o Man: publieke sfeer 

Dit klassieke model is pas enkele tientallen jaren opgeheven, maar bepaald nog altijd wat er 

in de gezinsinteractie gebeurd.  



 Interactie zit ingebed in de structuur van de samenleving 

o Handelingsautonomie gelimiteerd 

o Betekenisgeving: vaak bron van conflict 

vb. Kinderen worden voortdurend geconfronteerd met foto’s van vroeger, deze 

stemmen niet overeen met de eigen interpretatie die kinderen aan zichzelf geven. 

De interactie in een gezin is het voortdurend aftasten van handelingslijnen, de 

snelheid waarmee handelingslijnen veranderen is heel verschillend tussen ouders en 

kinderen wat kan leiden tot conflicten.  

 De symbolisch interactionisten moet beter aantonen hoe en in welke mate de sociale 

structuren door diegenen die handelen, bewust of onbewust, worden geproduceerd of 

verworpen. Op welke manier weten machtige actoren hun definitie van de situatie als 

vanzelfsprekend voor te stellen? 

Becker over “labeling” van afwijkend gedrag 

 Macht = het kunnen opleggen en afdwingen van regels (‘wat men behoort te doen in een 

gegeven situatie) 

 Becker wou vb. ingaan tegen de premisse dat er iets ‘inherent afwijkend’ is in handelingen 

die sociale regels doorbreken of schijnen te doorbreken. Vraag is eerder: welk gedrag wordt 

als ‘deviant’ omschreven en door wie ? Wie kan bepalen wanneer iemand de regels breekt 

en gesanctioneerd moet worden? 

 Bepaalde handelingen als ‘afwijkend’ beschouwen en sanctioneerbaar stellen heeft ook 

effecten, vb. het bijcreëren van deviant gedrag dat delinquent of misdadig kan zijn 

vb. Becker over de sociale creatie van deviant gedrag: Drugsgebruik wordt gelabeld als deviant 

gedrag, dat labelproces heeft bepaalde vormen van extreem deviant gedrag tot gevolg. Criminaliteit 

wordt geproduceerd door de reactie die de maatschappij heeft t.a.v. dat gedrag. Hoe men betekenis 

hecht aan gedrag van anderen heeft reële consequenties, naarmate individuen beginnen te reageren 

die aan hun gedrag worden toegekend.  

“The  drug  addict,  popularly  considered   to  be  a  weak-willed  individual  who  cannot  forego  

the  indecent  pleasures  afforded  him  by  opiates,  is  treated  repressively.  He  is  forbidden  

to  use  drugs.  Since  he  cannot  get  drugs  legally, he must get them illegally. This forces the 

market underground and pushes the price of drugs up far beyond the current legitimate market 

price  

into  a  bracket  that  few  can  afford  on  an  ordinary  salary.  Hence  the  treatment  of  the  

addict’s  deviance  places  him  in  a  position  where  it  will  probably be necessary to resort to 

deceit and crime in order to support his habit.  The  behaviour  is  a  consequence  of  the  public  

reaction  to  the  deviance rather than a consequence of the inherent qualities of the deviant”  

act. (Becker 1966 p. 35)  

 



3. Interpretatieve handelingstheorie: 
dramaturgische perspectief (Goffman, 
Collins) 
3.1 Erving Goffman (1922 – 1982)  
Als jood in een kleine gemeenschap heeft hij zich altijd een outsider gevoeld. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat hij de sociale werkelijkheid op verfijnde wijze kon bestuderen.  

Boeken 

 1959: The Presentation of Self in Everyday Life   

 1961: Asylums : Essays on the social situation of mental patients and other inmates 

 1961: Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction 

 1963 Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings 

 1963: Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity.  

 1967: Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior 

 1969: Strategic Interaction.  

 1971: Relations in Public: Microstudies of the Public Order. 

 1974: Frame analysis: An essay on the organization of experience 

3.1.1 The interaction order 
 Voor Goffman is het startpunt van de sociologische analyse niet het individu, de groep of de 

sociale structuur, maar de gesitueerde interactie-orde. 

 De interactie-orde is de grotendeels onzichtbare en onuitgesproken set van regels en 

rituelen (bvb. begroetingsregels) die worden opgevolgd in face-to-face ontmoetingen 

3.1.2 Dramaturgie: de wereld als een  schouwspel  
Begrippen worden ontleend aan het ‘theater’, podium. Door heel analytisch naar het theater te 

kijken, komen we in het bezit van een aantal belangrijke concepten die Goffman verder uitdenkt.  

In The Presentation of Self in Everyday Life, gebruikt Goffman een dramaturgische (i.e. theater) 

metafoor om het functioneren van de interactie orde te verduidelijken: Individu vertolkt rollen t.o.v. 

een publiek op een stage.  

 Performance (voorstelling), rollen en publiek 

o Roldistantie: juiste afstand te zoeken van een rol, een individu nooit helemaal 

samenvallen met de rollen die hij/zij speelt in het leven 

vb. altijd en overal student zijn is niet wenselijk  

 ‘Scripts’ en ‘rekwisieten’ 

o Script moet gevolgd worden om vervolg van toneelstuk te kunnen beschrijven. 

Individuen volgen allerhande “scripts” op, die vooraf zijn gegeven door de cultuur. 

vb. geloofwaardige voorstelling als vrouw bepaalde vrouwelijke scripts opvolgen 

o Rekwisieten om script vorm te geven, om onze voorstelling geloofwaardig te maken 

vb. dokter: witte doktersjas,… 

 Front and back regions (on-stage, off stage): plaats van voorstelling  



o Frontstage: Individuen kunnen elkaar waarnemen, dit creëert een druk om een 

geloofwaardige voorstelling te presenteren, dit vereist een zekere mate van 

zelfcontrole en alertheid. 

o Back region: Indien individuen elkaar niet meer kunnen waarnemen, kunnen ze 

ontspannen.  

vb. Ober op restaurant moet in fronstage altijd vriendelijk zijn, vanaf het moment dat hij zich 

in de backstage bevindt (vb. in de keuken) kan hij/zij zijn reacties m.b.t. klanten uitdrukken. 

 Dialectiek tussen front- en backstage is belangrijk. Niemand kan zich altijd in de frontstage 

bevinden. Individuen hebben een backstage nodig waarin men kan uitrusten, nadenken, 

anticiperen op communicatie die nog zal volgen,…  

vb. Thuiskomen van werk en andere kledij aandoen, dit markeert duidelijk dat men in de 

backstage terecht is gekomen en dat men zich niet meer in de frontstage bevindt.  

 Presentatie van het zelf en ‘impression management’ 

3.1.2.1 Impression management: ensceneren van indrukken 

 Sociale leven als onderlinge uitwisseling van ‘zelfbeelden’ (expressie van verschillende, min 

of meer voor de situatie relevante aspecten van het ‘zelf’) 

 Rollenspelers = zelfbewuste strategische actoren die geloofwaardige voorstellingen proberen 

te ensceneren door een gericht indrukkenbeheer of ‘impression management’ 

 Dit vereist ‘Expressiebeheersing en dramaturgische discipline’: een zekere alertheid en 

zelfcontrole 

 “In hun hoedanigheid van personen die een voorstelling geven, zullen mensen er voor willen 

zorgen dat bij de andere de indruk blijft bestaan dat zij voldoen aan de vele maatstaven 

waarnaar zijzelf en hun producten beoordeeld worden” (Goffman) 

 Plaats van een voorstelling = frontstage of façadegebied 

o Façade = “dat deel van de voorstelling die het individu geeft (…) dat geregeld een 

algemeen en blijvend houvast vormt voor definities van de situatie ten behoeve van 

degenen die de voorstelling bijwonen. De façade is dus een gestandaardiseerd 

expressief instrumentarium dat (…) door het individu tijdens zijn voorstelling 

gebruikt wordt’ 

3.1.2.2 Frontstage/backstage 

 Front-set: materiële attributen nodig voor de performance 

 Persoonlijke front: nodige individuele kenmerken zoals leeftijd, geslacht, etc. om bepaalde 

indrukken naar anderen te geven 

 ‘Keeping up appearances’ : indrukken (bv. emoties) worden getoond of beheerst in functie 

van de gegeven voorstelling. Je kan je rolbeheersing maar laten vallen in de coulissen of 

backstage. 

 

 

 

 



3.1.2.3 Zelfpresentatie 
Onszelf naar anderen toe projecteren waarvan we hopen/denken dat het geloofwaardig gevonden 

zal worden. Dat geloofwaardig gevonden worden is erg belangrijk voor de mens. Dit wordt daarom 

ook bekrachtigd in een hele set van “interactierituelen”.  

Het gaat hier dus om een beeld van de persoon in kwestie, een beeld dat de anderen ertoe 

brengt hem een bepaald “zelf” toe te schrijven (…)  ‘Het “zelf” dat de leden van het publiek 

aan de figuur op het podium toeschrijven is echter niet de oorzaak maar product van de 

scène die zich voor hun ogen ontvouwt. Het “zelf” als personage dat tijdens een voorstelling 

gestalte krijgt, is dus (…) een dramatisch effect dat via allerlei wegen tot stand komt op basis 

van een gepresenteerde scène, en de belangrijkste kwestie, de meest essentiële zorg waar 

het dit “zelf” betreft, is de vraag of het al dan niet geloofwaardig bevonden zal worden” 

(Goffman) 

Interactierituelen  

 Waar Durkheim rituelen zag als religieuze activiteiten die de cohesie van een groep 

vergroten, conceptualiseert Goffman rituelen als algemene kenmerken van de face-to-face 

interactie.  

 ‘Ceremonies’ of interactierituelen: Handelingen die volgens bepaalde sociale regels en codes 

verlopen, waardoor respect getoond wordt aan de ‘persona’ van de ander. Wie een zelfbeeld 

uitdraagt, wil in dat zelfbeeld ook gerespecteerd en gewaardeerd worden en zal het van 

anderen verkregen respect op rituele wijze omzetten in even groot respect voor anderen  

vb. Iemand die je kent begroeten op straat  

 “One’s face then, is a sacred thing, and the expressive order required to sustain it is therefore 

a ritual one”   

 Goffman gaat hiermee in tegen Weber’s ideeën over de ‘onttovering’ van onze sociale 

werkelijkheid. De sociale werkelijkheid is eerder opgebouwd volgens een reeks kleine mini-

rituelen (zoals groeten, handen schudden, kussen, afscheid nemen) die analoog functioneren 

aan de grote rituelen van  de religie, en geen eerbied betuigen aan ‘God’ maar wel aan het 

‘sacrale’ zelf van de andere persoon  

Frames of kaders 

Elk zelf dat u zal uitdragen aan anderen hangt af van sociale situatie waarin u zich bevindt.  

Centrale idee in Goffman’s werk is ‘situational propriety’ (= elke situatie legt zijn eigen regels op). De 

betekenis van handelingen is afhankelijk van de sociale situatie waarin ze zich voordoen. Als 

deelnemers aan de sociale interactie leren we langzaamaan wat de relevante codes en regels zijn 

voor situaties en hoe we verschillende situaties kunnen herkennen. 

Frames = sociale schema’s, kaders of ‘typificaties’ die door de leden van een gathering gebruikt 

worden om duidelijk te maken (aan zichzelf en aan anderen) in welke typische sociale situatie ze zich 

bevinden. Deze kaders worden niet uitgevonden of gecreëerd door de aanwezigen, maar zijn 

onderdeel van de culturele achtergrondkennis.  

Codes en rituelen verschillen naargelang de situatie 

 (Co-presence): Wederzijdse reflexieve waarneming (i.e. deelnemers weten zich wederzijds 

gezien en bezien). Fundamentele voorwaarde voor elke interactie.  

 Gatherings (‘bijeenkomst’): Weinig of informeel gestructureerde interactiesequentie  

vb. begroeting in de gang 



 Social occasions: Meer geformaliseerde, door regels gestructureerde gathering/bijeenkomst. 

Zo wordt bepaald wie mag deelnemen en wie niet, hoe sterk deelnemers geëngageerd 

moeten zijn, etc. 

vb. feestje, sportwedstrijd, vergadering 

o Unfocused interaction: aanwezigen volgen eigen gedragslijn 

vb. wachtkamer  

o Focused interaction (twee of meer individuen co-ordineren hun handelen, zijn 

betrokken op elkaar of op gemeenschappelijk object): interactiesituaties of 

gatherings waarbij deelnemers wederzijds op elkaar of op een bepaald centrum van 

aandacht betrokken zijn  

vb. danspartij, conversatie, tenniswedstrijd, etc. 

 Encounters (face engagements, ontmoetingen): Waarbij deelnemers op een 

geritualiseerde wijze zelfbeelden of ‘faces’ uitwisselen. Ontmoetingen 

worden vaak routineus, zonder veel reflexiviteit of berekening, afgehandeld 

doordat individuen/rolspelers de ‘vaste nummers’ van hun voorstelling als 

het ware hebben ingestudeerd 

vb. iedereen begroeten bij het samenkomen, wederzijds informeren ‘hoe het 

gaat’, etc. 

 Routines (episodes) 

3.1.3 Totale instituties 
Een specifiek type van sociale interactie dat specifiek gebonden is aan een institutie.   

Een institutie die de allesomvattende greep op het leven van mensen heeft.  

Een totale institutie is een van de buitenwereld afgesloten woon- en werkplaats met een formeel 

regime, waar een groot aantal personen met een vergelijkbare sociale positie aan is onderworpen. 

Dikwijls, maar niet altijd, zijn er fysieke barrières tussen de totale instituties en de samenleving. 

Voorbeelden: ziekenhuizen, sanatoria, psychiatrische instellingen, bejaardentehuizen, kostscholen, 

internaten, kloosters, schepen, kazernes en gevangenissen. Deze verschillende organisaties hebben 

met elkaar gemeenschappelijk – althans in het Noord-Amerika van de jaren ‘60 - dat ze het leven van 

bepaalde burgers totaal omvatten en controleren. Meestal slapen, werken en doen we aan vrije tijd 

op verschillende plekken. Binnen totale instituties is dat niet het geval, het hele leven van de 

‘bewoners’ speelt zich 24 uur per dag en 7 dagen per week binnen de muren van de totale instituties 

af. Hierdoor vermindert of verdwijnt de individualiteit en privacy, terwijl men gebonden is aan het 

regime van de institutie en een beperkte keuzevrijheid heeft. Er zijn dan ook overeenkomsten met 

totalitaire samenlevingen. 

Er zijn ook steeds ‘bewoners’ en personeel. Voor die laatste is een totale institutie niet totaal. Na hun 

dagtaak vertrekken ze gewoon.  

 

 

 

 



3.2 Randall Collins 

3.2.1 Synthese van Goffman en Durkheim 
Idee van conscience collective (Durkheim) wordt gegrondvestigd in interactieritueel (Goffman).  

Uitgangspunt van analyse  is eveneens het interactieritueel (invloed van Goffman): Collins richt zich 

echter vooral op ‘focused interaction’ : 

 Meerdere mensen richten hun aandacht op elkaar  of op een gemeenschappelijk object van 

handelen 

 Ze beseffen dit ook van elkaar en produceren een gemeenschappelijke stemming of emotie  

 Gemeenschappelijke gerichtheid en stemming kan door opéénvolgende ontmoetingen 

intenser worden en het gevoel geven van een gedeelde realiteit, afgegrensd van de 

buitenwereld.  

 De relatie wordt gesymboliseerd door de gemeenschappelijke ervaringen, waar afzonderlijke 

actoren stilzwijgend naar kunnen verwijzen als herinnering aan hun verbondenheid. Er 

ontstaat een groepsgevoel of collectief geheugen.  

 Symbolen die voldoende geladen zijn met gevoelens kunnen het individu door situaties heen 

helpen waar de groep niet bij aanwezig is. Individuen die participeren in ketens van 

interactie-rituelen worden gevuld met emotionele energie afhankelijk van de mate van 

intensiteit van hun interactie. Deze energie laadt hen op om ook buiten de aanwezigheid van 

de groep betrokken te zijn en de symbolen vormen het kapitaal om het individuele denken 

vorm te geven (invloed van Durkheim) 

 Ervaringen in interactierituelen moeten regelmatig opnieuw worden geladen om hun 

betekenis niet te verliezen in een nieuw gesprek of een nieuwe ontmoeting. Daar worden 

ook weer nieuwe symbolen geschapen.  

Samenvatting 

 

 

 

 



3.3 Enkele toepassingen van symbolisch interactionisme, Goffman, 

Collins 

3.3.1 Sociologie van emoties: “emotion of work” 
De expressie van emoties is universeel menselijk gegeven, waarbij emoties vooral worden 

overgedragen via gelaatsexpressie (cf. Goffman’s ‘face’). Hoe dit precies gebeurt, varieert echter 

van situatie tot situatie, cultuur tot cultuur. De Amerikaanse  psycholoog Paul Ekman die emotionele 

expressie bestudeerde a.d.h.v. foto’s over de hele wereld stelde vast dat emoties vooral uitgedrukt 

worden in drie gelaatszones: de mond en het onderste gedeelte van het gelaat; de ogen en het 

voorhoofd. Zo kennen we allemaal de gestandaardiseerde, emotionele betekenissen die uitgedrukt 

kunnen worden door vb. het lachende gelaat met opgekrulde lippen of het gefronste voorhoofd met 

de lippen naar beneden gekeerd. Aangezien het gelaat - en in het bijzonder de mond - relatief 

makkelijk gecontroleerd kunnen worden, is het ook mogelijk om emoties te reguleren of  

‘managen’. Zo leren we allen om onze mondhoeken naar boven te brengen op die sociale 

gelegenheden (‘social occasions’) waar blijdschap en opgewektheid worden verwacht. De 

Amerikaanse sociologe Arlie Hochschild, die bij Goffman studeerde, spreekt daarom over ‘emotie-

werk’.  

In haar bekende boek ‘The Managed Heart’ (1983), legt Hochschild uit hoe emoties vaak actief 

worden ‘vertolkt’ (“theater”) in de plaats van louter passief beleefd. Zo vestigt ze de aandacht op 

bepaalde beroepen of professies die intensief en langdurig getraind worden in het beheersen van 

hun emotionele expressie (stewards en stewardessen, politici, schuldophalers, advocaten, verkopers, 

etc.). Deze mensen ‘werken’ voortdurend aan de eigen zelfpresentatie zodat die emoties 

geprojecteerd worden die in specifieke situaties van hen worden verwacht en die bijdragen aan de 

controle over de andere deelnemers in de interactiesituatie (vb. in een vliegtuig, verkoopzaal of 

rechtbank). Kortom, emoties worden vertolkt op een ‘frontstage’ en zijn een kwestie van 

impression management en dramaturgie. 

Een vaak terugkerende kritiek op Hochschild’s werk is dat het onvoldoende de spontantiteit van 

(bepaalde) emoties erkent, maar dat klopt niet helemaal. Hochschild stelt eerder dat mensen vooral 

aan hun emoties moeten werken in situaties waarin hun spontane emoties niet corresponderen 

met wat er van hen in die situatie wordt verwacht. Er bestaat wel zoiets als een ‘emotionele 

backstage’, waar emoties niet louter ‘spontaan’ zijn, maar onderzocht en bediscussieerd worden met 

oog op de vraag hoe emoties ingezet moeten worden op de ‘frontstage’. Het onderscheiden van een 

front- en backstage binnen het emotie-werk laat overigens toe om een aantal bekende culturele 

stereotypes over emotionaliteit met andere ogen te bekijken. Zo argumenteert Hochschild dat 

mannen ‘emotioneler’ zijn dan vrouwen.  

“At least in their relations towards each other, where men are more powerful, they can 

express what they feel or at least what they lust, while women have more to lose if they let 

their romantic emotions carry them away. Women do more emotion work than men, 

precisely because they talk more about their emotions-- especially in backstage privacy with 

their girlfriends, trying to talk each other into calculating which man is a good choice to let 

one's emotions roam free with. Thus women are considered to be more emotional than men 

but this really means women talk about emotions more, in backstage situations; men talk 

less about their emotions, but simply act on them. The evidence is that men are more likely 

than women to fall in love at first sight.”  

 



“Emotion work” and “feeling rules” 

 Emotion work: Alledaagse werk dat individu verricht om ervoor te zorgen dat emoties 

passen bij situatie, proberen te veranderen van een emotie of een gevoel  

vb. hostessen: studie leert hoe je de juiste front kunt beheersen zodat je altijd vriendelijk 

overkomt, zelfs t.o.v. klanten die vervelend of agressief zijn 

 Feeling rules: Sociaal gedeelde normen die invloed hebben op hoe mensen willen proberen 

om emoties in bepaalde sociale relaties te “voelen” 

3.3.2 Sociologie van geweld 
Anderson, Collins 

 Er bestaat niet zoiets als ‘gewelddadige individuen’. Hoewel je een zekere statistische 

correlatie kan vaststellen tussen vb. leeftijd, etnische achtergrond, opleiding, inkomen 

(armoede), etc. verklaart dit weinig. De meeste leden van die categorieën zijn niet 

gewelddadig.  

 Er is ook ‘legitiem’ en ‘goed geweld’ (politiegeweld, of geweld door ‘goede personen’) dat 

dat men binnen dit model niet kan verklaren.  

 Zelfs zogenaamde ‘gewelddadige personen’ (vb. veroordeelde moordenaars) zijn slechts 

gewelddadig in zeer specifieke omstandigheden  

 Belangrijk om te kijken naar situaties die geweld mogelijk en waarschijnlijk maken. Geweld 

hangt samen met specifieke situaties. We moeten de eigenschappen bestuderen van 

situaties waarop mensen overgaan naar geweld  

“Not violent individuals, but violent situations – this is what a micro-sociological theory is 

about. We seek the contours of situations, which shape the emotions and the acts of the 

individuals who step inside them. It is a false lead to look for violent individuals, constant 

across situations. A huge amount of research has not yielded very strong results here (…) 

Surveys of individuals orient our theories to the characteristics of individuals, packaged in 

terms of standard sociological variables. To move to a sociological theory, not of violent 

individuals, but of violent situations, we need direct observation of violent interaction of 

violence as it is actually performed. Our theories are constrained by having been based on 

statistics assembled after the fact, packaged by the criminal justice system” (Randall Collins) 

 Elijah Anderson: “Code of the street” 

 Impression management.: “It is putting on a public face, don't mess with me”.   

 Het vertolken van de straatcode  kan gezien worden als een poging om geweld te 

vermijden.  

 Twee verschillende strategieën :  

o Vermijden dat men zelf slachtoffer wordt van geweld “by looking tough”.  Deze 

strategie houdt echter  risico in van escalatie (“two men (or two women) can become 

locked into a contest of escalating face-work that leads to violence”)   

o Door kennis van de straatcode te demonstreren, signaleren personen hun 

lidmaatschap van dezelfde groep, zodat ze mogelijke confrontaties kunnen 

vermijden (‘with honor, yet  without violence).  

In Code of the Street (1999) beschrijft Elijah Anderson de impliciete codes en regels van 

interpersoonlijke communicatie in enkele van de meest gewelddadige zones van de zwarte getto’s in 

steden als Philadelphia en Chicago. De straatcode is vooral een kwestie van ‘impression 

management’; het is een manier om jezelf te presenteren, met name als stoer, ontvlambaar, snel 



beledigd en steeds bereid om zichzelf met de vuisten te verdediging. Nochtans toont Anderson, na 

jaren van nauwgezette etnografisch observatie aan dat de meeste mensen in het ghetto zichzelf als 

normale en deftige mensen beschouwen die net als alle andere Amerikanen typische middenklasse-

idealen als goed onderwijs, een job, kinderen, nastreven. De omstandigheden van het getto – zoals 

het complete gebrek aan veiligheid en betrouwbaar politie-toezicht – leiden er echter toe dat 

‘deftige mensen’ steeds klaar moeten staan om zichzelf te verdedigen.  

“"I can go for street, too," they would say, referring to a different category of people who are 

called "street"-- people who are committed to violence and crime as a way of life.  These are 

two different styles of presenting oneself, and most people can code-switch. The switch is 

micro and patently visible: a young man walking on an empty street at the edge of the ghetto 

appears relaxed and happy, but at the sight of another male drops into a hard demeanour, 

muscles tensed, shoulders swinging and torso dancing with a nonverbal message 

emphasizing ownership of his personal space” 

Randall Collins 

 Geweld is moeilijk en onwaarschijnlijk omwille van de angst en spanning die een confrontatie 

met zich meebrengt 

 Geweld gebeurt slechts als één van beide partijen zich ‘emotioneel dominant’ kan opstellen  

  ‘Dramatic performance’: dreigen en tieren met luide stem als een poging om de 

communicatieve ruimte te beheersen en de  ander in een passieve houding te dwingen 

 Geweld is dus aangeleerde vaardigheid (nood aan strategieën die het mogelijk maken om 

jezelf als de dominante partij op te stellen, de andere te verzwakken), manier om micro-

signalen m.b.t. de verhouding tussen het zelf en de ander te controleren     

“In Violence: A Micro-sociological Theory, I argued that violence is difficult, not easy; the 

micro-details of a threatening confrontation show that persons come up against a barrier of 

confrontational tension and fear that makes them hesitant and incompetent even if they 

consciously want to commit violence. This shared emotion will inhibit violence from 

happening, unless one side or the other finds a way to get around the emotional barrier. 

Violence is successfully carried out when one side establishes emotional dominance over 

the other. And this is done chiefly by a dramatic performance; emotional dominance 

precedes physical dominance. A typical way to seek dominance is bluster: threatening, angry 

gestures, loud voice, an attempt to dominate the communicative space. If the two sides are in 

equilibrium, violence does not usually come off. The crucial technique of violent persons, then, 

is violent impression-management: subtle micro-moves in gesture and timing to get the other 

side into a passive, de-energized stance, thereby allowing them to be subjected to violent 

force. Violence is a learned skill, rather than merely a lack of self-control or an outburst of 

past resentments; and what is learned is a specific way to manage the micro-cues of self and 

other in violence-threatening situations.” 

 

 

 

 

 



3.3.3 Sociologie van sociale stratificatie 
Sociale stratificatie = organisatie van sociale ongelijkheid 

 Kritiek op interpretatieve theorieën zoals die van Blumer of Goffman: weinig aandacht voor 

de ongelijke verdeling van macht, inkomen, etc. (en hoe dit de sociale interactie structureert) 

 Er bestaat nochtans theorie van hoe klasse-verschillen worden gemaakt en gereconstrueerd 

doorheen interactiesituaties. 

 Waarom halen sommige leden van de maatschappij meer uit interactiesituaties dan 

anderen?  

 Enkele antwoorden:  

Goffman: hogere klassen zijn beter getraind in  

 Symbolisch grenswerk en communiceren van status-signalen zoals zelfverzekerdheid,  

beleefdheid, en andere interactierituelen die gebruikt worden om een klassegrens  af te 

bakenen. Diegenen die deze interactierituelen niet goed uitvoeren, worden dan niet als lid 

van dezelfde klasse beschouwd.  

 Emotionele expressiebeheersing bij het domineren  van anderen door ‘aggressive use of 

face-work, coolly insulting others in ways that those of lesser sophistication cannot respond 

to except by losing emotional control and damning themselves by their own outbursts’.  

Hogere klassen bevinden zich in een ‘ frontstage cultuur’: Bewegen zich in het centrum van de 

aandacht (frontstage) van grote organisaties en netwerken, waar ze de communicatiethema’s en 

klemtonen kunnen bepalen. Terwijl lagere klassen eerder ‘publieken’ vormen of zich terugtrekken in 

hun eigen backstage vanwaar ze dominante klassen kunnen becommentariëren.  

vb. frontstage cultuur: “diploma-democratie”: In onze parlementen en regeringen is bijna niemand 

aanwezig die geen diploma hoger onderwijs heeft gevolgd. Dit is vreemd, want het parlement 

representeert de bevolking.  

Lauren Rivera “hiring as cultural matching”: arbeidsmarktrecrutering: fitting together 

Waarom worden bepaalde kandidaten gekozen voor hooggewaardeerd en hoogbetaalde jobs (vb. in 

de financiële wereld)? Belangrijk is niet alleen de technische kennis en productiviteit van kandidaten, 

maar ook  culturele gelijkenis met interviewers. Het ‘klikt’ met kandidaten die cultureel gelijkaardig 

zijn inzake de stijl van zelfpresentatie (zelfverzekerdheid, vlotheid, …), kennis, interesses en 

ervaringen, etc.  

Dominant classes are better at rituals, or monopolize the successful rituals; dominated classes are 

weak in ritual resources, because they have no opportunity to assemble for rituals of their own.  

Example: Legal capacities. 

Goffman wrote incisively about techniques like the aggressive use of face-work, coolly insulting 

others in ways that those of lesser sophistication cannot respond to except by losing emotional 

control and damning themselves by their own outbursts. Such techniques are part of the 

interactional skill that make a successful courtroom lawyer.  

 



4 Interpretatieve handelingstheorie: 
etnomethodologie  

 Deelt uitgangspositie van symbolisch interactionisme dat sociale orde resulteert uit 

gedeelde interpretaties van situationeel handelen  

 Focus op de vraag hoe sociale actoren het eigen handelen en dat van anderen betekenis 

geven. Zijn hier welbepaalde patronen of regels in te onderkennen? 

 Term ‘etnomethodologie’ ontwikkelde Harold Garfinkel (1917-2011) naar analogie van 

termen die in de antropologie worden gebruikt, zoals etnomusicologie, etnobotanie of 

ethno-medicine. De toevoeging ‘etno’ verwijst daarbij naar de studie van een bepaalde 

vaardigheid of een geheel van kennis die specifiek is voor een bepaald volk of een bepaalde 

stam. 

 Focus op de alledaagse routines, ‘methoden’ of ‘interpretatieve procedures’ die mensen 

gebruiken om hun handelen en sociale omgeving voor zichzelf en voor anderen begrijpelijk 

en rechtvaardbaar (‘accountable’) te maken 

 Garfinkel ‘Treat social facts as accomplishments’: De leden van éénzelfde sociale situatie 

leren elkaar hoe ze hun gemeenschappelijke wereld moeten zien. De ‘feitelijkheid’ van die 

gedeelde wereld is het resultaat van het ‘werk’ dat ze daartoe verrichten, het gedurig aan 

elkaar ‘uitleggen’ en rechtvaardigen van de situatie en het handelen daarin.  

 Etnomethodologie = wat zijn de regels a.d.h.v. waarvan groepen orde aan hun samenleving 

geven? 

 Grondlegger: Garfinkel  

4.1 Garfinkels ordeverstoring: breaching experiments:  
 Experimenten waarbij de assumpties/procedurele grondslagen van alledaagse ordeningen 

door Garfinkel gedemonstreerd worden door te bedenken en uit te proberen wat gedaan 

kan worden om die orde van een gewone gang van zaken te verstoren 

 “Procedurally it is my preference to start with familiar scenes and ask what can be done to 

make trouble” 

 Soort pedagogisch middel om (o.m. zijn studenten) te laten zien en ervaren wat de betekenis 

en functie is van allerlei impliciete aannames waarvan mensen zich nauwelijks bewust zijn. 

Garfinkel wilde de gewoonlijk “verborgen” grondslagen van alledaagse gewoonheid zichtbaar 

en zo studeerbaar maken.  

 Het verstoren van de orde is een pedagogisch hulpmiddel om te begrijpen wat alledaagse 

veronderstellingen zijn van waaruit we voortdurend vertrekken. Indien we normaliteit 

doorbreken krijgen we inzicht in alledaagse procedures.   

vb. Vroeg zijn studenten thuis een kwartier te doen alsof ze kostgangers waren (zich gedragen als 

een vreemde). Ouders zagen dit als een verstoring van de sociale orde. Doorbreken van de etcetera – 

clausule : ‘wat bedoel je daarmee precies?’. Het verstoren van de orde is een pedagogisch 

hulpmiddel om te begrijpen wat alledaagse veronderstellingen zijn van waaruit we voortdurend 

vertrekken. 

 

 



4.2 Interpretatieve procedures 

Interpretatieve procedures om naar anderen toe handelen duidelijk maken. 

Verschillende interpretatieve procedures 

 ‘Documentaire interpretatie’: in wederzijdse interpretatie van elkaars handelen 

veronderstellen actoren dat doen en laten van de ander een achterliggend patroon 

‘documenteert’ (wat bepaalde persoon in een bepaalde situatie zegt is niet random, maar 

moet je begrijpen onder de vorm van de onderliggende handelslijn). Daarom is het handelen 

van de ander ‘accountable’ of ‘uitlegbaar’.  

o Hermeneutische cirkel: Een woord heeft in de hermeneutiek geen vaste betekenis, 

het is afhankelijk van de context. We zouden om te begrijpen dus alle toepassingen 

moeten kennen, dit is echter een oneindige opgave. De hermeneutische cirkel leidt 

van het algemene naar de specifieke betekenis en weer terug.  

 ‘Et cetera assumptie’: Assumptie dat we ervan uit kunnen gaan dat de ander onze 

uitlatingen op de juiste manier weet aan te vullen. Het is niet nodig om alles tot in de 

puntjes uit te leggen: mensen zeggen minder dan wat ze ‘eigenlijk’ bedoelen en 

veronderstellen dat de ander de rest er wel bijdenkt.  

 ‘’Retrospectieve-prospectieve betekenis van een gebeurtenis’:  

o Prospectieve betekenis: Aangezien we niet alles tot in de kleinste details kunnen 

uitleggen, veronderstellen we dat betekenis van het gesprek later duidelijk zal 

worden.  

o Retrospectieve betekenis: Wat nu wordt gezegd is slechts duidelijk in de zin van het 

vorige gesprek.  

“Routineuze conversatie vereist dat sprekers en toehoorders op latere uitlatingen wachten 

om te beslissen wat eerder werd bedoeld. Sprekers en luisteraars veronderstellen beiden dat 

wat de een tegen de ander zegt resulteert – of in een volgend moment zal resulteren – in de 

opheldering van een op dat moment ambigue uitlating. (…) Het wachten op latere 

mededelingen (die misschien nooit komen) om actuele uitlatingen te verhelderen, of het 

‘ontdekken’ dat eerdere opmerkingen of voorvallen een actuele mededeling inzichtelijk 

maken, verleent continuïteit aan de alledaagse communicatie” (Aaron Cicourel) 

 

 Assumptie of idealisering van de onderlinge inwisselbaarheid van perspectieven’: Ik ga 

ervanuit dat de andere min of meer hetzelfde perspectief heeft van de werkelijkheid als ik 

over het onderwerp waarover we het hebben, waarnaar we kijken,… indien deze assumptie 

er niet is, is het moeilijk om een gesprek te beginnen.  

 Assumptie of idealisering van de congruentie van relevantie: Wanneer we naar de 

werkelijkheid kijken gebruiken we specifieke criteria van relevantie, vb. wat relevant is voor 

mij, is niet persé relevant voor iemand anders. Maar toch gaan we er impliciet vanuit dat we 

allemaal dezelfde dingen belangrijk vinden. Indien we tegenspraak krijgen, wordt deze 

assumptie doorbroken.  

Gebruik van interpretatieve procedures creëert ‘appearance’ (‘schijn’ en ‘verschijning) van 

wederzijds gedeeld begrip. Men veronderstelt wederzijdse overeenstemming over de betekenis van 

de situatie en elkaars handelen daarin 

 



Toepassing 1: De wachtrij als etnomethodolisch object: Er zijn bepaalde procedures en codes die 

iedereen herkent, kent en verwacht bij anderen. Indien je in een winkel komt, herken je meteen het 

gedrag van iemand in de rij. Om die codes zelf tot uitvoering te brengen moet je eerst bij anderen 

herkennen dat ze ook die codes tot uitvoering brengen. Dit is een collectieve prestatie die door de 

leden van de wachtrij telkens hernieuwd wordt.  

 

Garfinkel has frequently illustrated ethnomethodological analysis by means of the illustration 

of service lines.[59] Everyone knows what it is like to stand in a line. Queues are a part of our 

everyday social life; they are something within which we all participate as we carry out our 

everyday affairs. We recognize when someone is waiting in a line and, when we are "doing" 

being a member of a line, we have ways of showing it. In other words, lines may seem 

impromptu and routine, but they exhibit an internal, member-produced embodied structure. 

A line is “witnessably a produced social object;”[60] it is, in Durkheimian terms, a “social 

fact.” Participants' actions as "seeably" what they are (such as occupying a position in a 

queue) depend upon practices that the participant engages in relation to others' practices in 

the proximate vicinity. To recognize someone as in a line, or to be seen as "in line" ourselves 

requires attention to bodily movement and bodily placement in relation to others and to the 

physical environment that those movements also constitute. This is another sense that we 

consider the action to be indexical—it is made meaningful in the ways in which it is tied to the 

situation and the practices of members who produce it. The ethnomethodologist's task 

becomes one of analyzing how members' ongoing conduct is a constituent aspect of this or 

that course of action. Such analysis can be applied to any sort of social matter (e.g., being 

female, following instructions, performing a proof, participating in a conversation). These 

topics are representative of the kinds of inquiry that ethnomethodology was intended to 

undertake. In particular, Garfinkel conducted a famous case study on Agnes, a transsexual in 

1967. "Garfinkel view[ed] sexuality as a practical and ongoing accomplishment of members 

through their practical activities" and focused on how "Agnes 'passed' as a normal female 

despite the continuous risk that she would be revealed as a transsexual."[61] 

Toepassing 2: Conversatie analyse: Op een wetenschappelijke manier nagaan wat de procedures zijn 

om in alledaagse conversaties een indruk op te bouwen van wederzijds begrip. De regels van de 

conversaties geven een basisstructuur aan onze sociale interactie.  

 Nieuwe onderzoeksveld – en methode : Gebruik van tape recorders om exact te registreren 

wat mensen tegen elkaar zeggen in alledaagse, reële situaties en zo een indruk opbouwen 

van wederzijds begrijpen en van onderling afgestemd handelen  

 Harvey Sacks, Emmanuel Schegloff, Deirdre Boden 

 Conversatie of spreken (‘talk, speech, conversation) als het hart van sociale interactie en 

structuur; doordat conversatie ‘methodisch’ werkt, produceert ze orde en wederzijdse 

‘begrijpelijkheid’ (althans, indien de participanten zich aan gedeelde regels houden)   

 



 Achter een conversatie zit een methodologische structuur 

 Systeem van regels m.b.t. beurtwisseling of ‘turntaking’, dat dient voor de distributie en 

allocatie van het schaarse goed ‘talk’ (bvb,  ‘slechts één deelnemer spreekt tegelijk’, 

‘verandering van spreker herhaalt zich’, etc.) 

 Conversatie als ‘recursieve cyclus’ van probleemoplossing (openen van conversatie, 

verstaanbaarheid en legitimatie, beëindiging*)  

o Beëindigen of afsluiten van gesprek is niet makkelijk omdat vraag-antwoord moet 

worden doorbroken, Men kan niet zomaar dag zeggen en wegwezen, daarom vaak 

eerst pre-afsluitingsfase, waarin gemaakte afspraken worden herhaald ‘okay’, ‘ik 

moet nu weg’, ‘ik zal je laten doorgaan met je werk’, etc. 

 ‘Conversatiesysteem’: conversatieprocedures en regels bouwen een zekere normaliteit op en 

brengen sociale ordening aan, al is die breekbaar (bvb. niet teruggroeten, irrelevant 

antwoord geven kan het dagelijkse ‘ritueel’ verstoren) 

S1 Hallo 

S2 Hoi 

S1 Wat ben je aan het doen? 

S2 Blokken 

S1 Wat zeg je? 

S2 Blokken! 

S1 Met dit weer? 

S2 Morgen is het examen  

 

 Toepassing: Garfinkels ordeverstoring: breaching experiment  

E= Experimenter (student of Garfinkel) 

S= Subject 

On Friday night my husband and I were watching television. My husband remarked that he was tired. 

I asked “How are you tired? Physically, mentally, or just bored?’ 

S: ‘I don’t know, I guess physically, mainly’ 

E: ‘You mean that your muscles ache, or your bones?’ 

S: ‘I guess so. Don’t be so technical’ 

S (after more watching) ‘All these old movies have the same kind of old iron bedstead in them’ 

E: What do you mean? Do you mean all old movies, or some of them, or just the ones you have seen? 

S: What’s the matter with you? You know what I mean. 

E: I wish you would be more specific 

S: You know what I mean! Drop dead!  

 Verstoring van etcetera assumptie: We veronderstellen dat als we iets zeggen de andere 

persoon weet wat we bedoelen zonder dat we dit in detail moeten uitleggen. Diegene die dit 

verstoort brengt een vertrouwensbreuk aan in het gevoel van normaliteit.  

 



Experiment illustreert aantal theoretische bevindingen: 

 Alledaagse conversatie en taal is vaag en onbepaald (‘indexicaliteit’: uitingen ontlenen hun 

betekenis aan relatie tot een niet geëxpliciteerde (maar als bekend veronderstelde) 

achtergrond) 

 In alledaagse communicatie veronderstellen we daarom 

o soort overeenstemming m.b.t. wat relevant  is voor de betrokken actoren 

(reciprociteit van perspectieven) 

o Vertrouwen (‘Trust’) in het vermogen van de ander om ons handelen te 

interpreteren volgens  courante interpretatieve procedures en normen 

o Het is dit ‘vertrouwen in de normaliteit van de wereld’ dat geschonden wordt door 

Garfinkels’ experimenten.  

 “Normality is a function of the presuppositions that define the possible events” (Garfinkel) 

Min of meer arbitraire funderingen van de realiteit worden door ordeverstoring blootgelegd. Indruk 

van betekenis en orde kan maar tot stand komen doordat sociale actoren zich houden aan 

stilzwijgende conventies. Wanneer ze dat niet doen schenden ze niet alleen die conventies, maar de 

indruk van ‘orde’ zelf. 

DEEL IB Utilitaristische handelingstheorie 

5 Utilitaristische handelingstheorie: 
rationele keuzetheorie  

 Werkhypothese  van de ‘homo economicus’:  om menselijk gedrag (individueel en sociaal) te 

begrijpen kan je er best  vanuit gaan dat mensen zelfzuchtige of winstmaximaliserende 

actoren zijn (= economische standaardmodel) (rationele keuzes)  

 Spaarzame en eenvoudige  assumptie die echter toelaat om veel verschillende fenomenen te 

beschrijven en voorspellen  

 Model is de laatste decennia verstevigd doordat men allerlei afwijkingen en kritieken in het 

model heeft proberen opnemen, vb. individuen nemen rationele beslissingen 

 Populair omdat het goed aansluit bij de ‘individualisering’ van onze moderne maatschappij 

(=individu is een belangrijke ‘draaischijf’ in de maatschappij; moet zelf beslissingen nemen in 

arbeidsmarkt, onderwijs, gezins-en relatiesfeer, etc.)  

5.1 Geschiedenis en context 
Dit boek gaat over “private vices”, dit idee komt erg op in de 18de eeuw. Als 

je je eigen interesses volgt, komen daar publieke en sociale voordelen uit 

tevoorschijn. De mens ging voor de 18de eeuw ervan uit dat indien 

individuen uitgaan van publieke interesses, dit zal zorgen voor publieke, 

sociale nadelen. Voor de 18de eeuw moest de mens zijn eigen interesses 

onderdrukken.  

 



Sociale orde door eigenbelang  

 Klassieke opvatting (Grieken, ME): een goede samenleving bestaat uit deugdzame burgers 

(belang morele opvoeding) 

 De-moralisering in het denken over ‘sociale orde’ (vanaf 18e Eeuw): ‘ondeugden’ kunnen 

positieve maatschappelijke gevolgen hebben of nastreven van eigen belang kan zorgen voor 

sociale orde 

o Bernard de Mandeville ‘s"Fable of the Bees: or, Private Vices, Public Benefits“ (1714): 

vb. een losbandig persoon handelt uit slechte neigingen, "maar dit levert werk op 

voor kleermakers, dienstknechten, parfumeurs, koks en dames van lichte zeden, die 

op hun beurt weer bakkers, timmerlui enzovoort nodig hebben." De hebzucht van de 

losbandige is dus tot nut van de maatschappij als geheel.  

 Voor de 18de eeuw was dat absolute ketterij. Dit boek was de eerst keer dat 

er over dit soort gedrag werd nagedacht. 

o Adam Smith’s  ‘The Wealth of Nations’ (1776) 

 Economische theorie: Via onzichtbare hand (markt) leidt eigenbelang tot 

sociaal optimale uitkomsten.  

 Maar er zijn wel voorwaarden nodig, zoals the rule of law: sterke hand van 

de staat die een duidelijk regelgevend kader afdwingt bij iedereen.  

 Zie fallacy of composition  

 Men erkent ook van eind 17e E  situaties waarbij nastreven eigenbelang niet automatisch 

leidt tot algemeen belang  (‘fallacy of composition’), vb. Hobbes: mensen mogen hun 

eigenbelang nastreven, maar enkel binnen een bepaald kader.  

Rationele keuzetheorie 

 In de sociologie: ruiltheorie (Homans, Blau) 

 Afgelopen decennia, toenemende populariteit, vooral in de VS 

 Op veel terreinen toegepast: familie- en huwelijksrelaties, criminaliteit, 

arbeidsmarktdiscriminatie, … 

 Wordt gebruikt in de verschillende disciplines van de sociale en gedragswetenschappen, 

maar bestaat in verschillende varianten: speltheorie – theorie van het collectieve handelen – 

publieke keuze … 

5.2 Uitgangspunten  
1. Methodologisch individualisme: “the view that all institutions, behavioral patterns, and 

social processes can in principle be explained in terms of individual actors only; their actions, 

properties and relations” (John Elster): Alle instituties kan je het best begrijpen en verklaren 

in termen van individuele handelingen en actoren.  

a. Methodologisch individualisme ≠ ontologisch individualisme (= sociale werkelijkheid 

bestaat ten gronde uit individuen).   

i. “Ontologisch”: Aard en structuur van sociale werkelijkheid 

b. Indien je een methodologisch individualisme aanhangt hoef je geen ontologisch 

individualisme aan te hangen.  

2. Assumptie van intentionaliteit : handelingen kunnen verklaard worden vanuit hun intentie 

(met de nodige aandacht voor negatieve, niet-geïntendeerde gevolgen van handelen,  

vb. fallacy of composition ‘wat goed is voor mij is niet noodzakelijk goed voor iedereen’) 



3. Assumptie van (doel-)rationaliteit (zie 8.2.1): (Individuele) actoren pogen de zichzelf 

gestelde doeleinden op basis van kosten- en batenafwegingen zo efficiënt mogelijk te 

realiseren. 

4. Onzekerheid en risico’s:  

 Incalculeren van onzekerheid. Wanneer opbrengsten onzeker zijn, verdisconteren mensen 

deze onzekerheid in hun beslissing. Een opbrengst met een kans van optreden van 100 

procent weegt dus ook tien keer zo zwaar mee als een opbrengst met een kans van 10 

procent.  

 Rationeel verdisconteren van de toekomst. Bij de afweging tussen opbrengsten die op de 

korte  termijn en op de lange termijn optreden, verdisconteren mensen de onzekerheid die 

op de  lange termijn kan optreden. Mensen hebben bijvoorbeeld liever 100 euro nu dan 100 

euro over een maand (gebaseerd op een rationele afweging van de te verwachten 

onzekerheid). 

5. Strategische en parametrische keuzes 

 Parametrische keuzes verwijzen naar keuzes die individuen moeten maken in een omgeving 

die onafhankelijk is van die keuze 

 Strategische keuzes hangen ook af van de keuzes van anderen (cf. speltheorie = ‘theorie van 

interdependente beslissingen’ ) vb. tennissen, schaken,…  

5.2.1 Assumptie van (doel-)rationaliteit  

5.2.1.1 Implicaties 
1. Het primaat van de eigen opbrengsten 

 Beslissingen worden voornamelijk genomen op basis van  de gevolgen van de keuze voor de 

eigen opbrengsten. Simpel gezegd: beslissers stellen zich de vragen “wat kost het mij?” en 

“wat levert het  mij op?”  

 

2. ‘assumption of connectedness’: volgorde van preferenties  

 Een individuele actor heeft een volgorde van preferenties, waaruit nutsfunctie kan worden 

afgeleid 

 

3. Maximalisatie.. 

 Bij hun beslissingen streven mensen naar het maximale. Ze maken die keuze waarvan het 

verwachte resultaat maximaal is. Mensen streven dus naar het beste resultaat.  

 

4. Relatief stabiele voorkeuren 

 Een voorkeur voor keuzeopties is stabiel. Wanneer men eerst bijvoorbeeld optie a hoger 

waardeert dan optie b, zal men vervolgens (bijvoorbeeld bij een andere presentatie van de 

beslissing) niet opeens b hoger waarderen dan a 

 

 

 

 

 

 



5.3 Toepassingen (individuele gedragsmodel) 

5.3.1 Democratische verkiezingen en stemgedrag 
Anthony Downs (1957) ‘An Economic Theory of Democracy’: Democratische politieke proces kan het 

best begrepen worden vanuit de assumptie dat individuen beslissingen (vb. op wie stem ik?) nemen 

op basis van eigenbelang.  

Hypothesen 

1. kiezers stemmen op partij die hen meeste baten opleveren, vb. iemand met laag inkomen zal 

stemmen op partijen die herverdeling van hoge naar lage inkomens voorstellen  

2. Ideologie reduceert kosten van informatie-inwinning (anders steekt er teveel tijd in om alle 

partijen te vergelijken) 

3. politici en partijen streven naar maximalisering stemmenaantal  

Twee implicaties 

 Partijpolitieke programma’s worden ontkoppeld van ideologie en gericht op de ‘gemiddelde 

kiezer’ 

o Gaat in tegen hypothese 2  

o Alle partijen “vissen in dezelfde vijver”: partijen mikken op de grote middenmoot van 

het electoraat, dit is rationeel gezien de enige goede oplossing indien politieke 

partijen streven naar maximaliseren van stemmen (meerderheidssysteem in politiek: 

50% + 1 stem).  

 Idee van de ‘rationele kiezer’: de kosten en baten van stemmen 

o De rationele kiezer is de kiezer die niet stemt volgens Downs. Indien de kiezer de 

kosten en baten afweegt, beslist deze om niet te stemmen omdat de effectieve 

kosten van het stemmen niet opwegen tegen de baten van het stemmen. vb. uw 

individuele stem heeft geen invloed op welke partij aan de macht zal komen, want er 

stemmen miljoenen mensen mee.  

Voters are seen as rational agents who vote for politicians only if they advance their interest. 

Ideology plays a major role in making such a decision because it serves as a cost-saving device. Voters 

are regarded as too lazy to collect information which is critical for the right decision, so they rely on 

ideologies to select their electoral choice. 

5.3.2 Menselijke generositeit en giften  
Basisidee: generositeit (iets doen voor anderen, iets geven aan anderen,…) loont  

 Indirect vb. via verhoging sociale status 

 Direct: verwachting van directe wederkerigheid “ik geef de ander iets, omdat ik verwacht dat 

ik in de toekomst de ander nodig zal hebben” 

vb. Bevindingen Nederlands onderzoek naar het geven van geschenken (Komter, 2006):  

 Mensen steunen in eerste instantie familie en verwanten en pas daarna vrienden, buren en 

onbekenden vb. kinderen geven iets aan hun ouders omdat kinderen reeds steunden op 

ouders  

 Mensen met kinderen helpen hun vrienden en de wijdere familiekring minder dan mensen 

zonder kinderen 

 



5.3.3 De waarde of “nut” van kinderen  
 Vruchtbaarheidsgraad of geboorteratio varieert sterk tussen agrarische/premoderne 

maatschappijtypes en moderne maatschappijen. 

o Agrarische maatschappij: hogere vruchtbaarheidsgraad 

o Moderne maatschappij: lagere vruchtbaarheidsgraad  

 Vanuit RCT kan dit worden verklaard door rationele kosten-baten afweging:  

 

“The basic idea behind our theory is that motivations with respect to family size are, to a 

considerable extent, rational: that, on the whole, parents want an extra child if the 

satisfactions to be derived from that child are greater than the ‘costs’ that are involved – 

where costs are to be interpreted rather broadly” (Leibenstein, 1957)  

m.a.w. kosten (economisch, psychologisch,…) en baten (economisch, psychologisch, 

sociologisch,…) worden van elkaar afgewogen  

 

 Ontwikkeling van agrarische/premodern (elk extra kind genereert een extra inkomen, extra 

zekerheid voor oude dag,…) naar moderne maatschappij brengt een aantal veranderingen 

met zich mee, die het ‘nut’ (satisfaction/kosten) van kinderen verlaagd :  

o Erosie van religieuze overtuigingen en verplichtingen m.b.t. vrouw als ‘moeder’ 

o Introductie schoolplicht en afschaffing kinderarbeid 

o Ontwikkeling van gegarandeerde pensioensystemen 

o Stijgend opleidingsniveau en arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (e.g. minder tijd 

voor gezin en hogere aspiratieniveau’s) 

 Hoewel men vandaag niet minder graag ‘kinderen’ ziet dan vroeger (‘psychological and 

sociological satisfaction’), is het ‘nut’ van kinderen afgenomen omdat ze niet langer als 

‘inkomensbron’ (kunnen) fungeren (i.e. ze zijn een economische kost geworden i.p.v. een 

economisch nut): omdat de staat (of markt) de functie van ouderenzorg grotendeels heeft 

overgenomen, de ‘opportuniteitskosten’ van kinderen groter geworden zijn, etc. 

5.3.4 Religie (Stark & Finke) 
Je zou denken dat religie per definitie iets is dat uitgesloten is uit het domein van rationaliteit. Wel, 

als je nadenkt vanuit premissen vanuit rationele keuzetheorie, dan zie je dat er belangrijke evoluties 

in domein van religie zijn die je goed kan beschrijven en verklaren.  

 Invloed van RCT leidde tot één van de belangrijkste vernieuwingen van de laatste decennia in 
sociologie van religie  

 Basisassumpties: Net zoals een kruidenier voedsel verkoopt, proberen religieuze groepen of 
organisaties geloofsovertuiging en ideeën te verkopen. Religie is een product dat op de 
markt van zingeving wordt verkocht aan diegenen die daar behoeften aan hebben.  

 Religieuze organisaties proberen de religieuze  'consument‘ te beïnvloeden om voor hun 
‘product’ te kiezen 

 Twee belangrijke  manieren om gelovigen te werven: moraal en angst 
o Creatie van ‘moral communities’: Religieuze groepen waarin een zeer sterke 

consensus bestaat over morele normen (moraal: ideeën over ‘goed’ en ‘slecht’ 
gedrag), wat sterke sociale controle en sterke cohesie met zich meebrengt.  

o Angst creëren: Religies bieden culturele schema’s om met ambiguïteit en angst om te 
gaan. Religie geeft duidelijke voorschriften die angst oplossen. Ze creëren 
‘vertrouwen’ in de toekomst. 



 Religie functioneert sociaal gezien dus als een markt : interactie tussen geaggregeerde vraag 
naar religie (consumenten) en aanbod van religieuze organisaties die klanten proberen 
aantrekken en te houden.  

 (Religieuze) markten zijn sociale creaties: economische uitwisseling op de markt wordt 
gereguleerd door sociale en politieke factoren.   

 Marktsituatie kan beschreven worden met economische concepten als monopolie, 
staatsinterventie, en (perfecte) competitie.  

 Er bestaan monopolies op de verschillende religieuze markten, vb. België: katholieke kerk. 
Monopolies op de religieuze markt worden volgens RCT enkel mogelijk gemaakt door 
staatsinterventie. Vaak wordt één ‘officiële’ religie van overheidswege  bevoordeeld  (zowel 
financieel, juridisch als cultureel), wat er toe leidt dat religieuze competitie bemoeilijkt  of 
zelfs onmogelijk gemaakt wordt. 
 
“Since participation in a religious monopoly is not as important because the church does not 
have to rely on members for resources they are not forced to provide adequate or marketable 
"religious products", due to lack of competition. The ability of a religious organization to 
monopolize a religious economy is entirely dependent on the extent to which the state 
governs the religious economy. A monopolized religious economy tends to have lower levels 
of participation” (A. Chesnut) m.a.w.: Situaties van religieuze monopolies leiden tot lagere 
kerkelijke participatie, vb. minder moeite doen om “klanten” te werven,... 

 

 In een ‘vrije markt’ daarentegen kunnen religieuze organisaties geen beroep doen op de 
staat voor financiering en andere ‘machtsbronnen’ en moeten ze met andere organisaties 
concurreren voor de gunst van de religieuze consument 

o Dit leidt tot ‘productspecialisatie’ zodat consumenten de verschillende organisaties 
duidelijk kunnen onderscheiden en een echte ‘keuze’ kunnen maken (‘religieus 
pluralisme’). 

o Pluralistische religies werken meer op niveau van de individuele consument (groter 
belang van marketing) i.p.v. in de publieke sfeer vb. proberen werven van klanten,…  

o Een competitieve en pluralistische religieuze economie heeft een positief effect op 
niveau van religieuze participatie (cf. EU vs. USA) 

5.4 Speltheorie (sociale interactie) of Game Theory 
= ‘theorie van interdependente beslissingen’, poging om collectieve resultaten van individueel 

strategisch gedrag te verklaren (toepassingen binnen economie, politieke wetenschappen, 

sociologie, sociale psychologie).  

 Een 'spel' is een (model van) interactie tussen spelers die individueel beslissingen nemen. De 

spelers ontvangen een beloning (payoff) die afhangt van hun eigen beslissingen maar ook 

van die van de anderen. 

 Speltheorie als methode is bij uitstek geschikt om situaties te analyseren waarin handeling 

van actor afhankelijk is van gedrag van andere actoren (= meeste sociale gedrag) 

 Veronderstellingen over motivatie en verwachtingspatronen: actoren streven naar 

individuele nutsmaximalisatie. Speler kiest dus altijd die zet kiest waarvoor de verwachte 

opbrengst maximaal is  

 Strategische interactie: mijn beste keuze hangt af van de acties van anderen (en dus van 

mijn verwachtingen omtrent de acties van anderen), terwijl ik tegelijk weet dat de keuzes en 

acties van anderen afhangen van hun verwachtingen m.b.t. mijn acties (cf. schaakspel) 

 Cruciaal is het patroon van wederzijdse verwachtingen: A weet dat B verwachtingen koestert 

m.b.t. A’s gedrag en B weet dat A dit weet en vice versa 



5.4.1 Verschillende soorten spelen  
In de speltheorie worden vele spelen met een verschillende structuur bestudeerd.  

Spelen kunnen worden geclassificeerd op basis van verschillende criteria zoals het aantal spelers, het 

aantal strategieën (finite games  & infinite games), mogelijkheden voor samenwerking en informatie 

die spelers hebben (cooperative games, non-cooperative games) 

Een belangrijk onderscheid hangt af van de mate van samenwerking of de aard van de 

opbrengstfuncties : 

 Zuiver conflictspel of zero-sum game waarbij de spelers geen enkel belang hebben om 

samen te werken, de som over de spelers van de uitbetalingen is gelijk aan nul (bij twee 

spelers: de een ontvangt wat de ander betaalt – vb. Schaak) 

 conflict 

 Zuivere coördinatiespel of het constante verschil spel (constant difference game), waarbij 

de spelers samen winnen of verliezen, hier moeten de spelers dus samenwerken  

vb. autoverkeer: als iedereen zijn eigen regels gaat nastreven, dan gaat de verkeerssituatie 

heel erg gevaarlijk worden, het is voor iedereen van belang om gemeenschappelijke 

gedragsregels af te spreken  

 coöperatie 

 Gemengde spelen (mixed-motive games) of het algemene niet-nul-som spel (nonzero-sum 

game) waarbij elementen uit beide categorieën aanwezig zijn (= meest geanalyseerde 

categorie) 

 conflict en coöperatie 

 vb. Een voorbeeld van een zuiver coördinatiespel, waarbij een man (Freddy) en een vrouw (Vera) 

moeten besluiten hoe ze hun vrije zondagmiddag doorbrengen: 

 Vera wil graag naar een balletvoorstelling 

 Freddy wil graag naar een voetbalwedstrijd 

 Freddy houdt meer van voetbal, Vera houdt meer van ballet 

(een bezoek aan de voorkeursactiviteit = +1 punt) 

 belangrijker is dat ze liever samen gaan dan gescheiden 

(samen = +1 punt ; gescheiden = 0 punten) 

Hierdoor ontstaat de volgende opbrengstenmatrix  

 

Wat is de meest optimale oplossing? Er zijn 2 optimale uitkomsten: rechterbovenhoek en 

linkeronderhoek. Beiden partijen kunnen hun opbrengst enkel maximaliseren indien ze op voorhand 

communiceren over naar waar ze naartoe gaan.  



Belang van gecoördineerde strategieën: Alleen indien beide partijen eenzelfde keuze maken, zijn 

pay-offs voor beide partijen positief  

Hierin schuilt belangrijke rol voor sociale normen die coördinatie mogelijk maken (vb. ieder mag om 

de beurt kiezen hoe de zondag wordt ingevuld) 

Collectieve-actie problemen: Het gevangenendilemma (prisoner’s dilemma) 

Rationeel gedrag van twee misdadigers (A en B) die in hechtenis zijn genomen wegens het begaan 

van een minder belangrijk misdrijf (wapenbezit), maar die tegelijk ernstig verdacht worden van een 

zeer zwaar misdrijf (gewapende overval), die men echter moeilijk kan bewijzen 

Men doet aan elk afzonderlijk het volgende voorstel: « Als jij, en jij alleen, bekent en dus als 

kroongetuige fungeert, zal jij strafvrij zijn (0), terwijl je medeplichtige dan de hoogste straf krijgt (-

10). Als ook de andere bekent dan vervalt de strafvrijheid maar krijg je beiden een mildere straf (-7). 

Als je daarentegen beiden niet bekent dan word je beiden veroordeeld voor het kleiner delict (-2) » 

(politie vertelt dat de partner hetzelfde voorstel heeft gekregen) 

Het is duidelijk wat voor elk individueel de voorkeursordening is (utility function): 0, -2, -7, -10. Maar 

het beste kan men niet op eigen kracht realiseren, alles hangt af van wat de andere doet (cf. 

nutsmatrix) 

 Verhaal: overval met geweld, 2 personen opgepakt, geen bewijzen 

 Arrestanten apart gehouden en krijgen 3 mogelijkheden: 

o Niemand bekent: wapenbezit (2 jaar cel) 

o Beiden bekennen: gewapende overval maar verzachtende omstandigheden (7 jaar 

cel) 

o Eén bekent, één ontkent: gewapende overval (10 jaar cel) en vrijspraak (0 jaar) 

 Wat zullen de arrestanten kiezen?  

o Indien beide verdachten zouden samenwerken dan is de voordelige en rationele 

keuze “samen ontkennen”. Maar de evt. keuze voor samenwerking wordt bedreigd 

door de verleiding die uitgaat van de mogelijkheid dat de andere wel eens 

‘coöperant’ zou kunnen zijn (en dus ontkent) zodat men dat als ‘free-rider’ (zelf 

bekennen) het individueel beste resultaat zou kunnen behalen. Nu staan beiden aan 

deze verleiding bloot zodat de kans groot is dat ze uitkomen bij de tweede slechtste 

oplossing (elk 7 jaar)  

o De keuze voor samenwerking wordt trouwens niet enkel bedreigd door de verleiding 

van groot gewin maar ook door de angst voor wat de ander zou kunnen doen. Want 

indien men zich coöperatief opstelt en de andere bekent dan komt men tot de 

slechts denkbare oplossing. Het dan ook in dit geval rationeel te bekennen, zodat 

ook hier de uitkomst de tweede slechtste oplossing is. 

 
 

 PD confronteert ons met duidelijk dilemma: of de actoren nu optimistische gokkers zijn die 

volgens het maximax beginsel redeneren (het beste van het beste verhopen of 



‘maximaliseren van het maximum’) of pessimistische verzekeringsnemers die uitgaan van 

maximin beginsel (waarin men zich veilig stelt door het minst slechte te bewerken), men 

komt steeds op hetzelfde suboptimale resultaat. 

 Het is vanuit de uitgangspunten van het PD rationeel om wat de ander ook doet zich niet 

coöperatief op te stellen (= voor elkaar in te staan en niet-bekennen) 

Problemen van collectieve-actie 

 Structuur van het PD vindt men overal terug waar iets gerealiseerd kan worden dat voor alle 

betrokkenen attractief is, maar waar het tegelijk voor ieder van de betrokkenen nog 

aantrekkelijker is om zichzelf geen beperkingen op te leggen maar te profiteren van de 

coöperatieve houding van anderen (= free-riding) 

 Voorbeelden: betalen van belastingen of sociale bijdragen, vervullen van militaire dienst, 

milieuvervuiling, het ontwapeningsprobleem 

vb. Wapenwedloop als een Prisoner’s Dilemma 

 

Sociaal meest optimale oplossing lijkt onmogelijk binnen de parameters van de speltheorie 

Relevante conclusie PD: nastreven ‘eigenbelang’ kan leiden tot maatschappelijk slecht resultaat 

(‘dilemma’: eigenbelang versus algemeen belang) 

vb. Milieu: Picknick op het strand. Mogelijkheden:  

1. Iedereen ruimt op, behalve ikzelf (free-rider)  proper strand en geen inspanning (4 nut) 

2. Iedereen ruimt op, ikzelf inbegrepen (mutual cooperation)  proper strand en inspanning 

ervoor doen (2 nut) 

3. Niemand ruimt op (mutual defection)  vervuild strand en geen inspanning (-1 nut) 

4. Niemand ruimt op, behalve ikzelf (sucker)  vervuild strand en inspanning (-3 nut) 

Rationeel: 1 > 2 > 3 > 4 

 

vb. Autogebruik minderen en files: het is voor iedereen makkelijker om de auto te gebruiken, maar 

het zou voor ons allen veel beter zijn als we minder gebruik zouden maken van de auto (minder 

files,…), toch gebeurd dit niet omdat iedereen in eerste instantie aan zijn individuele belangen denkt. 



Tragedy of the Commons (Hardin)  

Het verhaal is het volgende: er is een dorp met een aantal boeren, die allen schapen houden op een 

groot gemeenschappelijk weiland. Elke boer wil natuurlijk zoveel mogelijk verdienen aan zijn eigen 

schapen en er is een boer die in zijn honger naar winst een extra schaap op de weide laat lopen. 

Hierdoor verdient hij meer. Naarmate iedereen zijn voorbeeld volgt, treedt er echter overbegrazing 

op. Een vergelijkbare situatie als met de gevangenen treedt op, waarbij coöperatie optimaal zou zijn, 

maar instrumenteel-rationeel gezien niet tot stand komt: voor elke boer is het immers voordeliger  

als hij een schaap toevoegt.  

Overbevissing is een bekend voorbeeld. Iedere visser heeft er individueel voordeel aan zijn vangst te 

verhogen, maar als elke visser dat doet zal op termijn de oceaan leeggevist worden 

 De Tragedy Of The Commons is een theorie die zeer vergelijkbaar is met het Prisoner's 

Dilemma.  

 Verhaal: gemeenschapsgrond voor vee 

 Tragedie: individueel rationeel gedrag leidt onvermijdelijk naar  exploitatie en uitputting van 

de ‘commons’ 

Stage 1: the commons  

= gemeenschappelijk goed, in dit geval: weiland 

Stage 2: maximising utility 

Maximaliseren van het nut door een extra schaap op het weiland te zetten  

Stage 3: ruin to all 

Gras krijgt niet de kans om zich te herstellen, het weiland raakt uitgeput waardoor iedereen 

uiteindelijk slechter af is dan in het begin  

 ‘Commons'  =  elk gemeenschappelijk goed dat gedeeld kan worden door een groep mensen 

vb. de  vissen in de oceaan,  het water  in de rivieren,… 

“Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase his 

herd without limit -- in a world that is limited. Ruin is the destination toward which all men 

rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the 

commons. Freedom in a commons brings ruin to all” (Hardin) 

Global warming: the fundamental reason for the lack of progress is the strong incentives for 

“free-riding” in current international climate agreements. Free-riding occurs when a party 

receives the benefits of a public good without contributing to the costs. People free-ride when 

they jump the turnstile on the subway. Nations free-ride in military treaties such as NATO 

when they enjoy the benefits of the strong US military to protect them while doing little to 

pay for the common defense. 

While free-riding is pervasive in many areas, it is particularly pernicious for global public 

goods, or global externalities. There are activities for which both the benefits and negative 

effects are widely and indivisibly dispersed around the globe from the country or countries 

that were originally responsible for them. In addition to climate change, similar global 

externalities are ozone depletion on the negative side and discoveries like antibiotics on the 

positive side. 



De voorwaarden voor het ontstaan van dit dilemma zijn de volgende: 

 gemeenschappelijk gebruik van het goed of de dienst; 

 vrije en ongelimiteerde toegang tot dit goed of deze dienst. 

 

Mogelijke oplossingen voor de 'Tragedy of the commons' zijn:  

 het toekennen van eigendoms – of gebruiksrechten (niet altijd afdoende) 

 Instellen van afdwingbare regels. Noodzakelijk omdat bij vele publieke goederen men niet 

zomaar eigendomsrechten kan verdelen (zoals het verkavelen van grond).  

 Elinor Ostrom toonde aan dat dwangmaatregelen niet altijd noodzakelijk zijn. Door vrijwillige 

onderlinge afspraken te maken kan men eveneens garanderen dat iedereen voldoende heeft 

om te overleven en het goed niet uitgeput raakt 

Problemen van collectieve actie 

Het PD en de ToC tonen aan dat dit niet spel-intern kan gebeuren. Men weet wat beter is, maar ziet 

zich toch rationeel gedwongen de andere oplossing te realiseren omdat men anders nog slechter 

dreigt uit te komen. 

Zo een spel-externe oplossing die de gevolgen van consequent eigenbelang opheft, bieden bvb. 

 Gemeenschappelijke dwangmacht die het houden van afspraken verhindert of (bij 

schending) sanctioneert  

 Collectieve instituties die gemeenschappelijke cultuur, normen  en wederzijdse 

verwachtingen installeert en die voor ‘vertrouwen’ zorgt 

Problemen 

 Wat rationeel is voor iedereen afzonderlijk is niet noodzakelijk rationeel voor iedereen 

(individuele versus collectieve rationaliteit) 

 Meer algemeen doen spelen met een PD-structuur de vraag rijzen: wat kan er gedaan 

worden om de sociaal optimale oplossing te bevorderen?  

 De realisatie van de sociaal optimale coöperatieve oplossing is alleen spel-extern mogelijk, 

d.i. niet vanuit de uitgangspunten van nutsmaximalistie van de speltheorie.  

o Gemeenschappelijke dwangmafcht die het houden van afspraken verhindert of (bij 

schending) sanctioneert  

o Collectieve instituties die gemeenschappelijke cultuur, normen  en ‘vertrouwen’ 

installeert  

Mancur Olson’s ‘The logic of collective action’ (1965) 

Als iedereen zijn eigenbelang nastreeft, stelt Olson, dan komen publieke goederen niet tot stand 

doordat ze ondeelbaar en niet-uitsluitbaar zijn. Met ondeelbaar bedoelden we dat de beschikbare 

hoeveelheid van het goed niet wordt verminderd als iemand het gebruikt. Als iemand bijvoorbeeld 

profiteert van de mobiliteit van het openbaar vervoer, vermindert daardoor de mobiliteit van de 

andere reizigers niet. Met niet uitsluitbaar bedoelde Olson dat mensen niet van het goed kunnen 

worden uitgesloten als het eenmaal tot stand is gekomen. Als het treinnetwerk tot stand is gekomen 

kan niemand worden uitgesloten van de mobiliteit die dat biedt (indien ze althans een ticket betalen) 

Het free-riderprobleem houdt in dat individuele rationaliteit kan leiden tot collectieve irrationaliteit. 

Een individu dat rationeel redeneert zegt: “als ik kan profiteren van het openbaar vervoer ongeacht 



hoeveel een ander ervan profiteert, en als ik niet  kan worden uitgesloten, waarom zou ik er dan voor 

betalen?” De trein rijdt immers ook als een individuele passagier geen kaartje koopt. Maar als 

iedereen zo zou redeneren, dan zou er al snel geen geld meer zijn om het openbaar vervoer in stand 

te houden. Wat voor een individu rationeel is om te doen, blijkt collectief irrationeel te zijn. Zou 

niemand een kaartje kopen, dan kunnen er immers helemaal geen treinen meer rijden, 

Mooie van Olson’s theorie is dat hij probleem zeer scherp stelt: elk rationeel individu dat zijn eigen 

belangen behartigt  zal zich niet inzetten voor collectieve doeleinden, tenzij onder zeer specifieke 

omstandigheden zoals: 

 Indien de  individuele voordelen van participatie opwegen tegen de kosten 

 Indien een individu zijn aandeel in de opbrengst van de collectieve actie groot genoeg zijn om 

de participatiekosten te dekken (een gevolg hiervan is dat kleinere groepen (bvb. met vier 

vrienden beslissen om een tweedehands boot te kopen en op te knappen) makkelijker 

participatie kunnen afdwingen) 

Oplossing: Individuen dwingen d.m.v. sancties of belonen d.m.v. incentives om mensen toch te laten 

bijdragen aan publieke goederen of collectieve rationaliteit (cfr. Rol van de staat)  

Mogelijk kritiek: Als collectieve actie zo onwaarschijnlijk is, waarom puilt onze maatschappij dan uit 

van de partijen, bewegingen, clubs, bonden, … die allemaal collectieve doeleinden nastreven en 

massa’s mensen op de been brengen, zonder echter veel sancties uit te vaardigen tegen free-rider 

gedrag? 

Belang van vertrouwen bij problemen van collectieve actie 

We kunnen geen sociale optimale oplossingen formuleren zonder vertrouwen.  

 Samenwerking wordt niet enkel mogelijk gemaakt door (politieke) dwang, maar 

veronderstelt vaak ook  ‘vertrouwen’, vb.  

o Ik leen mijn auto uit omdat ik er op vertrouw dat die ander voorzichtig zal rijden en 

hem weer op tijd op de juiste plaats zal terugplaatsen 

o Ik ruim het strand op omdat ik er op vertrouw dat anderen dat ook zullen doen  

o Negatief geformuleerd: ‘ik betaal alleen mijn belastingen op een correcte manier als 

ik weet dat anderen dat ook zullen doen’  

 “Vertrouwen is het geloof dat anderen zullen doen wat van hen verwacht kan worden” 

(m.a.w. : komt zelf niet voort uit ‘rationele berekening’) 

 Sociale contingentie: we  kunnen nooit volledig voorspellen welke handelingen anderen 

zullen kiezen: 

o Informeren, monitoren, observeren, etc, kan dit deels oplossen maar wanneer heb je 

genoeg informatie?  

o Vertrouwen: ‘powerful device for saving information and the cost of information’ 

Sociale dilemma’s 

 Gebrek aan vertrouwen of wantrouwen leidt er toe dat mensen weigerachtig zullen zijn om 

bij te dragen aan samenwerking of aan publieke goederen  

 Sociaal dilemma (‘social trap’)= sociale situatie die voor iedereen suboptimaal is, maar 

waarbij geen enkele sociale actor voldoende prikkels heeft om er iets aan te veranderen 

(bvb. corruptie, belastingsontduiking, etc.) 

 Hoewel iedereen erbij zou winnen als men ‘allemaal’ zou ‘samenwerken’ en zich allemaal zou 

houden aan een gemeenschappelijke norm, gebeurt dat niet omdat men er niet op 



vertrouwt dat ‘alle anderen’ hun deel zullen doen/de gemeenschappelijke norm zullen 

navolgen  

5.5 Kritiek op RCT 
 Simplistisch en één dimensioneel? Simplistisch met betrekking tot dat wij als individuen 

gericht zouden zijn op het maximaliseren van onze eigen preferenties, dat we ons gedragen 

als winst- en nut maximaliserende wezens,.... In het dagelijkse leven zit het individu 

ingewikkelder in elkaar. De RCT geeft een te simplistisch beeld van hoe het handelen loopt.  

o Maar de kritiek mist haar doel: Meeste RCT-theoretici  erkennen dat het niet gaat om 

een waarheidsgetrouwe beschrijven van feitelijk gedrag. Het is in eerste instantie 

een modelmatige benadering van individueel en sociaal handelen, waarbij we de 

veronderstelling maken “laten we doen alsof mensen zich alleen laten leiden door de 

rationele afweging van wat in hun nut en voordeel is”. Door zo’n model toe te passen 

kan je heel veel interessante inzichten over het sociale leven formuleren, die je 

zonder het model niet had kunnen verzinnen.  

 Weinig aandacht voor de sociologisch-institutionele context : ‘rationele keuze’ is een 

sociologische variabele, geen constante 

o Mensen zijn niet altijd en in alle omstandigheden “rationeel”. 

o Hun preferenties zijn niet altijd duidelijk, noch ‘individueel’, maar hangen meestal af 

van een specifieke sociale situatie.  

 Overtrokken idee van rationaliteit: “bounded rationality” is realistischer; ‘satisficing’ i.p.v. 

‘maximizing’ (Herbert Simon) 

o We streven niet naar maximalisatie van nut, maar wel naar een min of meer 

aanvaardbare oplossing.  

 Wat met de zelf-beschrijvingen van actoren?“Zelfbeschrijvingen zijn een zelfberekend 

eigenbelang” volgens RCT   

o Geven van ouders aan kinderen kan je beschouwen als een rationele keuze, omdat 

ouders later steun ontvangen van kinderen. Dit is geen liefde van ouders voor 

kinderen, maar het is een zelfberekend eigenbelang  

o Maar houdt geen rekening met manier waarop kinderen dit interpreteren, kinderen 

interpreteren dit niet als eigenbelang,… Kinderen interpreteren dit als “ouders zien 

hun kinderen” graag. De rationele keuzetheorie houdt hier weinig rekening mee. Kan 

je wel een theorie ontwerpen die quasi geen rekening houdt met zelfbeschrijvingen? 

6 Samenvattend 
Hoofdvraag die centraal staat in deel 1: Wat ligt aan de grondslag van handelen (vb. eigenbelang of 

gerichtheid op waarden?) Wat is sociaal handelen (onderlinge afstemming van individuele belangen 

of creatie van gemeenschappelijke definitie van situatie)?  

 

 

 



DEEL 2 FUNCTIONALISME EN 

SYSTEEMTHEORIE 

Hoofdvraag die centraal staat in deel 2: Hoe komt maatschappelijke orde tot stand? Bestaat 

maatschappelijke leven in eerste instantie uit structuren (bvb. ‘sociale klassen’) of individueel 

gedrag? Wat is sociale verandering? Wat is typisch aan onze ‘moderne’ of hedendaagse maatschappij 

(tijds-diagnose)? 

Van handelingen naar sociale structuur/sociale systemen: het zogenaamde ‘micro-macro’ of 

‘structure-agency’ probleem 

Micro-theorie 

 Handelingstheorie of zogenaamde ‘micro-theorie’ bestudeert vooral alledaags gedrag in 

face-to-face interactie: hoe gedragen individuen zich in concrete situaties?  

 Omvat een hele reeks stromingen die “strong on action, weak on institutions” zijn 

(symbolisch interactionisme, ethnomethodologie, RCT, etc) 

 Benadrukt perspectief en ‘knowledgeability’ van actoren of ‘agents’ (nadruk op intenties of 

het ‘waarom’ van handelen), maar op vlak van de analyse van structuur en macht schieten 

deze richtingen vaak tekort 

 Sociale structuur wordt meestal als louter een afgeleide van concreet handelen beschouwd 

Macro-theorie 

 Zogenaamde ‘macro-theorie’  of  ‘systeemtheorie’ bestudeert vooral grootschalige sociale 

systemen, zoals een staat, klasse-structuren, arbeidsmarkt, massamedia, een systeem van 

publieke gezondheid, etc.  

 Gaat ook na hoe deze veranderen/transformeren op langere termijn, vb. in 

modernisatieprocessen (sociale verandering) 

 Primaire interesse in dieperliggende ‘structurering’ of sociale bepaaldheid van concreet 

menselijk gedrag 

 ‘strong on institutions, weak on action’: aandacht voor concreet menselijk handelen 

verdwijnt op de achtergrond: Systeemtheoretici gaan ervanuit dat individuele handelen 

wordt bepaald door onderliggende sociale structuren  

Hedendaagse sociologische theorie: meeste auteurs doen synthesepogingen om micro-macro 

tweespalt te overstijgen 

 Hoewel er bij vele auteurs een zekere voorkeur kan bestaan voor een micro- of macro-

perspectief weigeren vele hedendaagse auteurs om zich te laten vastpinnen op één van 

beiden 

 Belangrijke hedendaagse auteurs zoals Pierre Bourdieu, Anthony Giddens of Niklas Luhmann 

willen handelings- en systeemtheorie, micro- en macro met elkaar integreren  

 

 

 



1 Functionalisme 
1.1 Geschiedenis en context (structureel functionalisme) 

 Dominante stroming in de sociologie van de jaren ‘40 tot en met jaren ’60 

o = periode dat sociologie zich echt ontwikkelde, functionalisme als basisparadigma 

voor elke socioloog 

maar vandaag ‘slechte reputatie’ (vaak ten onrechte) 

 Symbolisch interactionisme, ethnomethodologie, conflictsociologie, etc  als reactie op het 

functionalisme, heeft identiteit van de naoorlogse sociologie bepaald 

 Meest invloedrijke vertegenwoordiger: Talcott Parsons (1902-79), maar intellectuele wortels 

gaan ver terug   

Herbert Spencer: aanzet voor het functionalisme is voornamelijk gegeven door Herbert Spencer  

 ‘Organicisme’: maatschappij moet – naar analogie met de levende natuur – bestudeerd 

worden als organisme of menselijk lichaam 

o Organen, ledematen,… oefenen bepaalde functies uit voor het voortbestaan van het 

individuele lichaam  instituties, subsystemen,… oefenen bepaalde functies uit voor 

het voortbestaan van de maatschappij 

o Systemen analyseren d.m.v. functie de ze leveren aan het geheel (met name de 

maatschappij)  

 Evolutionisme : maatschappij evolueert doorheen ‘differentiatie’: Net zoals de natuur 

evolueert en zich aanpast aan veranderende omstandigheden, zal de maatschappij evolueren 

in samenhang met een bepaalde maatschappelijke omgeving. Naarmate de maatschappij 

complexer wordt, zal de maatschappij zich vertakken in steeds meer organisaties, 

subsystemen, onderdelen,… die elk een eigen functie krijgen.  

 Biologie vormt een belangrijk onderdeel in de sociologie van Spencer (invloed Darwin) 

 Essentie van functionele analyse = Deel-geheel: Wat is de verhouding van de verschillende 

onderdelen van een gestructureerd  sociaal systeem t.o.v. elkaar en t.o.v. het sociaal systeem 

in zijn geheel? 

o Maatschappij vormt een systematisch geheel van verschillende onderdelen die 

specifieke ‘functie’ vervullen in het  voortbestaan van het geheel 

 Geheel zien als optelsom van delen  

o Specifieke sociale instituties, rituelen of handelingen moeten begrepen worden in 

relatie tot hun bijdrage aan de reproductie van de maatschappij/groep 

 Deel zien als onderdeel van geheel  

 Op welke manier draagt een bepaalde handeling, gebruik, overtuiging, 

organisatie,… bij aan de reproductie van de groep/maatschappij als geheel? 

 

 

 

 

 

  



Emile Durkheim: grondlegger van het functionalisme, onderscheid tussen la cause efficace en la 

cause fonction  

La cause efficace : De oorzaak die een bepaalde handeling, ritueel, overtuiging,… in het leven roept 

 weinig interesse voor socioloog 

La cause fonction “De functie van een sociaal feit dient altijd gezocht  te worden in het verband dat 

het heeft met één of ander sociaal doel”: Hoe draagt iets bij tot voortbestaan van sociale institutie? 

Deze functie zal verklaren waarom we een bepaald gebruik in ere houden.  

 interesse voor socioloog 

vb. Hoe het universele voorkomen van religie verklaren? Wat is de sociale functie van religie?  

Gemeenschapsleven is niet alleen de bron (oorzaak of ‘la cause efficiente/efficace’) die religieuze 

geloofsopvattingen en praktijken doet ontstaan, ze verklaart ook het voortbestaan van de religie 

(‘fonction’): de religie moet immers het collectief bewustzijn levendig houden. Door de 

aanhankelijkheid van de leden van de gemeenschap ten aanzien van de centrale waarden en normen 

te versterken , schraagt of ‘herschept’ de religie de samenhang van de gemeenschap (associatie met 

groep, herinnering aan intense groepsgebeuren) 

vb. Schudden van de hand wanneer je iemand tegenkomt  

 La cause efficace: Ontstaan uit middeleeuwen, door de hand te schudden toon je aan dat je 

geen wapens in je handen hebt, je komt in vrede. Om dit te bezegelen schud je elkaars 

handen.   

 Als je wil verklaren waarom we elkaars handen schudden moet je niet zoeken naar la cause 

efficiente, maar wel naar la cause fonction “op welke manier draagt het handen schudden bij 

aan het voortbestaan van de sociale groep?” Functie: sociaal ritueel waarin we eerbied 

betuigen voor de presentatie van het zelf van de andere, door handen te schudden zeggen 

we “u bent een volwaardige gesprekspartner”.  

1.2 Functionalistisch denken: een toepassing 
Klassiek voorbeeld van vroeg-sociologische functionalistische analyse: Davis & Moore’s analyse van 

sociale stratificatie 

Sociale stratificatie = fenomeen dat je in een maatschappij verschillende sociale lagen aantreft  

 Hoe de universele aanwezigheid van ‘sociale stratificatie’ verklaren?  

 Basisantwoord: Maatschappelijke noodzaak om individuen te plaatsen en te motiveren in de 

sociale structuur. Sociale ongelijkheid is een instrument waarmee de samenleving ervoor 

zorgt dat de belangrijkste posities worden ingenomen door de best gekwalificeerde 

individuen 

 Maatschappij heeft beloningen ‘ingebouwd’ in de sociale positie in de vorm van  ‘rechten’ die 

met een positie verbonden zijn, plus de bijkomende ‘voordelen’ die er vaak aan verbonden 

zijn (vb. salaris, prestige, voldoende vrije tijd, etc.).  

 Over het algemeen is de beste beloning verbonden aan 

o Posities die het belangrijkst zijn voor de gemeenschap (‘differentiële functionele 

belang’) en;  

o Het meeste talent of training vragen (‘differentiële personeelsschaarste’) 

 Verklaart maatschappelijke variatie in sociale stratificatie 



Elke gemeenschap moet op één of andere wijze haar leden zien te plaatsen in sociale posities en hen 

ertoe brengen de taken uit te voeren die in deze posities moeten uitgevoerd worden. Ze staat dus 

voor een dubbel motiveringsprobleem: het motiveren van de geschikte individuen om bepaalde 

posities in te nemen (i.e. niet iedereen is even geschikt en niet alle sociale posities zijn even 

aangenaam) en om, eenmaal in deze posities, de daaraan verbonden taken uit te voeren (noodzaak 

aan blijvende motivatie). 

Daarom moet een gemeenschap op de eerste plaats over bepaalde beloningen beschikken die zij kan 

aanwenden als aanmoediging en ten tweede moet zij deze beloningen differentieel zien te verdelen 

al naargelang de posities. De beloningen en hun distributie worden aldus deel van de sociale orde en 

leiden aldus tot stratificatie. 

In zekere zin zijn de beloningen waarover een gemeenschap beschikt ‘ingebouwd’ in de positie: ze 

bestaan namelijk uit de ‘rechten’ die met een positie verbonden zijn, plus de bijkomende voordelen 

die er vaak aan verbonden zijn (bvb, salaris, prestige, voldoende vrije tijd, etc.). Over het algemeen is 

de beste beloning verbonden aan 

 posities die het belangrijkst zijn voor de gemeenschap (‘differentiële functionele belang’) 

 het meeste talent of training vragen (‘differentiële personeelsschaarste’) 

Dit geeft ook een verklaring voor historische en maatschappelijke variatie: posities die belangrijk zijn 

in het ene maatschappelijke systeem, zijn dit niet noodzakelijk in het andere; en bepaalde 

vaardigheden die nodig zijn voor het ene systeem, zijn helemaal niet vereist voor het andere 

Sociale ongelijkheid is dus een instrument waarmee de samenleving ervoor zorgt dat de belangrijkste 

posities worden ingenomen door de best gekwalificeerde individuen 

Kritiek  

 Functionalistische theorie van stratificatie legitimeert simpelweg de gepriviligieerde positie 

van diegenen die al beschikken over macht, prestige en geld 

 Sluit fundamentele sociale verandering naar ‘meer gelijkheid’ op voorhand uit 

 Kritiek op ‘differentiële functionele belang’, wellicht is die bovenmatige vergoeding ook 

bepaald door culturele inschattingen: Zijn ‘vuilophalers’ echt minder belangrijk voor de 

maatschappij dan ‘managers’? 

 Kritiek op ‘differentiële personeelsschaarste’: Is er echt een gebrek aan mensen die ‘high-

level positions’ kunnen invullen? 

Functionalisme: Een theorie van de maatschappelijke status-quo? Dit is een theorie die erop gericht 

is om te verklaren waarom de maatschappij is zoals ze is, en waarom alle leden zich houden aan de 

positie waarin ze terechtgekomen zijn, maar dat sluit voor een groot deel de wenselijkheid van 

sociale verandering uit. 

1.3 Parsons: algemene situering en theorieopvatting 
Algemene situering 

 Meest invloedrijke naoorlogse socioloog, zeker in de VS 

 Vanaf 1927 werkzaam aan Harvard University: vele beroemde medewerkers en leerlingen 

(Merton, Garfinkel, Smelser, Bellah, Shils, Luhmann, Etzioni…) 

 

 



 Systematisering van de sociologische traditie 

o Ideeën van Durkheim en Weber synthetiseren tot een coherent begrippenapparaat, 

dat doorgestroomd is naar het standaard sociologische handboek.  

o Dus kernbegrippen en basisinzichten doorgestroomd naar de sociologische 

handboeken 

 Omstreden figuur: mikpunt van kritiek uit zeer verschillende hoeken (marxisme, symbolisch 

interactionisme, conflictsociologie, etc.) 

Theorieopvatting 

 Theorie als ‘systeem’: logisch, systematisch, met elkaar verbonden netwerk van begrippen 

o Vertrekken vanuit een raamwerk van begrippen die je kan gebruiken om de 

werkelijkheid in stukjes op te delen  

o >< symbolisch interactionisme, ethnomethodologie: vanuit concrete situaties 

observeren hoe mensen zich gedrag  

 ‘Analytisch realisme’ : wetenschapper moet complexiteit van de realiteit simplificeren in een 

‘model’ dat de belangrijkste analytische componenten van de werkelijkheid omvat (cf. 

Weber) 

o = vertrekken vanuit een raamwerk van begrippen die je kan gebruiken om de 

werkelijkheid in stukjes op te delen  

o Nood aan conceptueel raamwerk waarmee je naar de sociale realiteit kan stappen en 

beginnen op te delen  

 Abstracte theorie met universele, allesomvattende ambitie  

o Maar toch ook duidelijk geworteld in de Amerikaanse context; vertrouwen in de VS 

als exemplarisch model van een ‘moderne’ maatschappij 

o Systeemtheorie: zowel toepasbaar op sociale, culturele, psychische, organische 

systemen 

o Theorie is universeel, waardoor het voorbij gaat aan micro- en macrosystemen 

 Focus op het sociale systeem: hoe wordt sociaal handelen geïntegreerd in sociale systemen? 

 Normativistisch: belang van normen, waarden 

1.4 De vroege Parsons: handelingstheorie 
 The structure of Social Action’ (1937): eerste boek waarbij poging om algemeen 

handelingsmodel voor sociale wetenschappen te construeren 

 Centrale vraag: hoe is sociaal geordend handelen (‘sociale orde’) mogelijk? 

 Parsons argumenteert tegen het utilitarisme: met utilitaristische premissen (‘individuele 

nutsmaximalisatie’) kan je volgens Parsons niet verklaren hoe sociale orde tot stand komt 

 De ‘Homo Economicus’ is empirisch en sociologisch onhoudbaar: in navolging van Weber 

onderstreept Parsons belang van culturele waarden, normen en emoties (cf. verschillende 

vormen van rationaliteit) 

 In navolging van Durkheim benadrukt Parsons belang van normatieve, niet-rationele 

beperkingen aan het handelen. Orde kan niet in een sociaal vacuüm tot stand komen. 

Parsons komt uit op een soort omschrijving van sociaal handelen 

 “unit act”= kleinst denkbare sociale systeem waarbinnen individuen kunnen handelen 

 “unit act” omvat:  

o Actor in concrete situatie  

o Doel dat wordt nagestreefd met handeling 



o Situatie die zowel beperkingen oplegt als middelen aanlevert voor de doelrealisatie 

o Normatieve patronen of culturele patronen (normen, waarden overtuigingen) die 

selectie van doelen/middelen bepaalt: bepalen wat we wenselijk, belangrijk,… 

vinden  

 Gaat voorbij het utilitarisme door “normatieve patronen of culturele patronen die selectie 

van doelen/middelen bepaalt” (zien we niet bij vb. RCT)  

 Spanning tussen conditionerende factoren (gelimiteerde middelen, fysieke beperkingen, etc.) 

en normatieve factoren (doelen en middelen die acceptabel en nastrevenswaardig worden 

gezien) 

 Vermijden van ‘positivisme’ zowel als ‘idealisme’   

 

Units of Voluntaristic Action: Actor wordt enerzijds gedreven door bepaalde dingen die hij wilt 

nastreven en anderzijds moet hij rekening houden met de middelen die hij ter beschikking heeft om 

zijn doelen te bereiken. Die spanning die elke concrete sociale handelingssituatie vormgeeft.  

1.5 Parsons als systeemtheoreticus 
= kernstuk van zijn denken, Parsons begint handelingstheorie uit te werken tot volwaardige theorie 

van hoe een maatschappij gestructureerd is. Hoe werken sociale structuren? Op basis van 

handelingen die enerzijds gestuurd worden door normatieve patronen, anderzijds door concrete 

situatie waarin men zich bevindt.  

“A social system consists in a plurality of individual actors interacting with each other in a situation 

which has at least a physical or environmental aspect, actors who are motivated in terms of a 

tendency to the ‘optimization of gratification’ and whose relation to their situations, including each 

other, is defined and mediated in terms of a system of culturally structured and shared symbols” 

(Parsons (1951), ‘The Social System’, p. 5-6) 

Actoren kunnen gericht zijn op nutsmaximalisatie, maar ze doen dit steeds binnen een breder 

cultureel kader dat bepaalt hoe zij bepaalde sociale situaties, zichzelf en de ander interpreteren. Dit 

gebeurd doorheen een systeem van gedeelde symbolen, waaraan wij een bepaalde betekenis geven.  

 

 



Twee problemen met Parsons’ handelingstheorie 

1. Hoe komt het dat sociale actoren hun handelen oriënteren aan gedeelde normen? 

 Oplossing: psychoanalyse: internalisering van normen in het persoonlijkheidssysteem (Freud) 

= reden waarom individuen zo sterk vasthouden aan gedeelde normen: We worden leden 

van de maatschappij omdat we ons identificeren met vader en moeder, de geboden en 

verboden van de vader en moeder staan als symbool voor de geboden en verboden van de 

bredere maatschappij. Door deze identificatie met de vader en moeder beginnen we de 

geboden en verboden te internaliseren tot een deel van onze persoonlijkheid. Doorheen de 

familie wordt de maatschappij in elk individu geprent. Als we bepaalde normen niet volgen 

voelen wij “schuld” (= geweten), dit is het effect van de internalisering van sociale normen in 

ons persoonlijkheidssysteem.  

 

2. Hoe kunnen normatieve patronen richtinggevend zijn voor het sociale handelen? 

 Oplossing: Culturele antropologie (vb. Bowes, Levi Strauss, Malinovski,…): cultuur als aparte, 

sturende realiteit: Culturele werkelijkheid is een systematisch geordend geheel van 

overtuigingen en waarden, die onze kijk op de werkelijkheid vorm geven. De cultuur werkt 

heel sturend, vb. maatschappij vergelijkt verschillende culturen; er zijn heel verschillende 

overtuigingen over mannelijkheid vs. vrouwelijkheid, rol vader in familie, plaats religie in de 

maatschappij,… De culturele overtuigingen sturen hoe individuen in de werkelijkheid staan.   

Gevolg: Parsons herdefinieert sociale ordevraagstuk als een driehoeksverhouding: Basisidee van 

internalisering en institutionalisering vormen samen een driehoeksverhouding. Het sociaal systeem is 

slechts ordelijk or geïntegreerd indien culturele patronen geïnstitutionaliseerd worden in de 

rolpatronen van het sociale systeem enerzijds en geïnternaliseerd worden in 

persoonlijkheidssysteem anderzijds 

 Orde als ‘Normatieve integratie: Onze Vlaamse maatschappij met 6 miljoen verschillende 

leden kan enkel een geïntegreerd karakter verkrijgen indien er een zekere onderlinge 

afstemming is van enerzijds motivationele factoren, anderzijds sociale- en culturele factoren. 

(integratie van motivationele en culturele factoren is ideaaltypische, theoretische assumptie 

(empirisch te testen))  

 « Het probleem van orde, en dus de aard van de integratie van stabiele systemen van sociale 

interactie, d.w.z. van sociale structuur, cirkelt rond de integratie van de motivatie van de 

actoren met de normatieve culturele standaarden die het handelingssysteem integreren (…) 

de stabiliteit van de interactie is afhankelijk van de voorwaarde dat de specifieke handelingen 

(…) van beide partijen zich oriënteren aan gemeenschappelijke standaarden, want enkel in 

termen van zulke standaarden is ‘orde’ in de communicatie en in motivationele contexten 

mogelijk » (Talcott Parsons)  



 

De cultuur vormt een sturende rol in de maatschappij. Enerzijds worden waarden en normen 

geïnternaliseerd in het persoonlijkheidssysteem: doorheen socialisatie leren wij bepaalde waarden 

aan. Anderzijds worden waarden en normen geïnstitutionaliseerd in rolpatronen, dit wil zeggen in 

bepaalde posities die in de maatschappij beschikbaar zijn. Naarmate componenten beter op elkaar 

zijn afgestemd spreken we over “sociale integratie van de maatschappij”. 

Voorbeeld: Moderne maatschappij omschrijven aan de hand van meritocratie of individuele 

prestaties = individuen worden grootgebracht met idee dat individueel succes belangrijk is. Die 

waarde wordt enerzijds geïnternaliseerd doorheen proces van socialisatie in ons 

persoonlijkheidssysteem: individuen worden doordrongen van het idee van meritocratie, zodat we 

de hele tijd het gevoel hebben dat we iets van ons leven moeten maken. Anderzijds wordt die 

waarde geïnstitutionaliseerd op een duurzame manier in onze maatschappij, vb. UA heeft een aantal 

rolpatronen uitgewerkt, zoals rol van student, waaraan bepaalde verwachtingen zijn betrokken, 

hieraan zijn bepaalde belonings- en sanctiesystemen gekoppeld dat de waarde van individuele 

prestatie op duurzame manier weergeeft.  

Een maatschappij kan enkel werken indien er een fit is tussen de motivatie die 

persoonlijkheidssystemen hebben en de manier waarop onze maatschappij feitelijk werkt, dus 

rolpatronen. 

Elke maatschappij kan op deze manier bestudeerd worden, zonder een zekere integratie tussen wat 

mensen belangrijk vinden en hoe de maatschappij werkt zal het niet lukken.  

1.6 De kernbegrippen: institutionalisering, internalisering en 

socialisatie, sociale controle 
Sociale controle en internalisering: sancties, indien we niet doen wat er van ons verwacht wordt 

 Wij verwachten dat meeste mensen zich houden aan enkele waarden en normen, waardoor 

sociale controle (incl. recht) slechts nodig is als ‘second line of defence’/tweede 

reddingsmiddel 

 Elk sociaal systeem moet zekere ‘variëteit’ of ‘deviantie’ kunnen aanvaarden 

 Moderne sociale systemen zijn flexibel en houden vooral vast aan universele, procedurele 

normen 



Parsons’ socialisatietheorie: de internalisering van waardepatronen in persoonlijkheid  

 Socialisatie = Aanleren van rolpatronen (gedragsverwachtingen) en het internaliseren van 

waardenoriëntaties en normen gebeurt doorlopend via proces van socialisatie  

 Doorheen socialisatieproces bouwt men de capaciteit op om rollen te spelen en nieuwe 

rollen aan te leren 

 Gefaseerd, systematisch opgebouwd proces: individu neemt steeds meer rollen op en leert 

zich te bewegen in steeds breder wordende sociale cirkels; deze gedifferentieerde sociale 

inclusie maakt meer individuele autonomie mogelijk 

o Van affectief geladen relaties en ‘toegeschreven’ posities naar affectieve neutraliteit 

en ‘achievement’ (zie infra) 

Moderne socialisatieproces van Parsons 

 Eerste sociale relatie: moeder-kind relatie (= gezin, 1ste primaire socialisatie) 

o Het kind leert bepaalde expliciete of symbolische codes die de communicatie in onze 

samenleving ordenen, vb. kind leert a.d.h.v. de toon van de moeder zijn eigen 

gevoelens te interpreteren als “nu heb ik honger”, “de moeder is kwaad, ik moet 

luisteren” 

o Naarmate het kind leert om verschillende symbolen te interpreteren gaat het zijn 

verwachtingen daarnaar vormen, m.a.w. een kind leert om zijn gedrag te modeleren 

in functie van de verwachtingen van een andere interactiepartner, vb. als ik dit doe 

zal moeder kwaad worden 

o Affectiviteit  

 Gedeelde symbolische cultuur aan de hand waarvan communiceren en aan de hand 

waarvan gedrag van zichzelf en anderen interpreteren 

 

 Tweede sociale relatie: Oedipuscomplex (Freud): vader-kind relatie (= gezin, 1ste primaire 

socialisatie) 

o Innige relatie tussen moeder en kind doorbreken: “ik heb ook een relatie met jouw 

moeder, en jij kan niet de exclusieve aandacht van je moeder krijgen” 

o De vader symboliseert alle bredere waarden, normen, verplichtingen, 

verwachtingen,… die zich buiten de moeder-kind relatie bevinden 

o Kind leert primaire rollen aan, zoals sekse (verschillende verwachtingen van meisjes 

t.o.v. meisjes),… die structurerend zijn in de maatschappij 

o Affectiviteit  

 

 Derde sociale relatie : onderwijs  

o Op een formele manier rollen aanleren, die niet langer gebaseerd zijn op affectiviteit, 

maar die gebaseerd zijn op prestatie of individual achievement  

 Evaluatie en waardering van bepaalde prestaties verschilt tussen individuen 

 Beloningen in functie van individuele prestaties 

Achievement wordt aangeleerd in onderwijs: mensen moeten bepaalde dingen leren 

en kunnen om status te verkrijgen, om vooruit te gaan,… 

 Cognitieve competenties 

 Morele competenties, vb. zin voor nauwkeurigheid, discipline,… 

 

 



o Kind komt in aanraking met “peer group” = vriendengroepen waarmee kind zich 

identificeert 

 Doel: zorgen voor een tegengewicht tegen de prestatiegerichte 

schoolomgeving, aanleren van andere rollen en vaardigheden die niet op 

school worden aangeleerd  

 Overgang van affectieve naar non-affectieve (prestatiegerichte) sfeer 

mogelijk maken: peer groups zijn een buffer tussen gezin en maatschappij  

 Gefaseerd proces:  

o Individuen leren om steeds meer rollen op te nemen 

o Leren om veelheid aan verschillende verwachtingen met elkaar te combineren 

 Rolconflict = Aangezien je verschillende posities opneemt kunnen er 

conflicten ontstaan met betrekking tot verwachtingen tussen twee rollen 

vb. presentatie voorbereiden terwijl je kinderen aandacht vragen  

1.7 Sociale verandering: modernisering als functionele differentiatie 

en culturele generalisatie  
 Naarmate maatschappij complexer (modernisering) wordt, dringt zich toenemende 

arbeidsverdeling en specialisatie op  spiraalbeweging waarbij meer differentiatie meer 

complexiteit met zich meebrengt, wat meer specialisatie vereist 

 Voorbeeld: van de familie als multifunctionele eenheid (Productie, opvoeding, scholing, 

religie, ontspanning, etc.) tot gespecialiseerde gezinsfunctie 

o Premodern: Gezin zowel dominante eenheid van economische productie, opvoeding, 

scholing, religie, ontspanning. Het gezin is een multifunctionele eenheid. 

o Modern: Opvoeding is uitbesteedt aan gespecialiseerde organisaties. Het gezin op 

zich werd een gespecialiseerde eenheid. Functies in de moderne maatschappij 

worden hoe langer hoe meer waargenomen door gespecialiseerde organisaties met 

daartoe opgeleide ‘professionals’.  

 Culturele generalisatie: Toenemende differentiatie zorgt ervoor dat sociale systemen steeds 

meer differentiëren, deze moeten geïntegreerd blijven door een gemeenschappelijke cultuur 

(zie driehoekspyramide). Deze integratie kan door een proces van culturele generalisatie = 

waarden en normen die we nog gemeen hebben, moeten meer algemeen/abstracter zijn dan 

specifieke waarden die in alle verschillende gespecialiseerde instellingen aangetroffen 

worden (= waardengeneralisering) 

vb. Lincoln Memorial in Washington: Een soort tempel (door grootte), in die tempel zit 

Lincoln op de kroon als een God. Waardoor het een soort van religieus monument is.  

vb. Amerikaanse dollar biljet: “In god we trust”: religieuze referentie 

o Toenemende differentiatie gaat gepaard met generalisering van waarden en normen  

(waardengeneralisering) 

 

 Modernisering gaat gepaard met functionele differentiatie en met culturele generalisatie  

Voorbeeld 1 van waardengeneralisering: Robert Bellah’s civil religion  

 Civiele religie (Rousseau) = publieke religie (‘religare = verbinden’) die gedifferentieerd is van 

de conventionele godsdiensten en kerken en een meer algemeen, ultiem zingevingssysteem 

biedt  

o Religie voor burgers in samenleving, iets wat mensen samenbindt 



o Enerzijds is de civiele religie een cultureel systeem dat geïnternaliseerd kan worden 

in ons individueel systeem, anderzijds wordt de civiele religie geïnstitutionaliseerd in 

een aantal rolpatronen 

 Tegenover de functionele differentiatie en verscheidenheid aan ‘rationaliteiten’ in onze 

samenleving biedt zo’n overkoepelend zingevingssysteem eenheid en zin, wat toelaat ‘een 

rode draad’ door het eigen leven te trekken en ‘culturele integratie’ bewerkstelligt 

 vb. ‘American civil religion’: Ondanks individuele godsdienstvrijheid (‘privatisering van 

godsdienst’) zijn er bepaalde ‘religieuze elementen’ die de Amerikanen delen en die een 

gemeenschappelijke, religieuze kleur aan het openbare leven geven.  

vb. volkslied meezingen voor wedstrijd is een vorm van civiele religie  

 Deze publieke religieuze dimensie wordt uitgedrukt in een set van overtuigingen (vb. 

Amerikanen moeten, collectief en individueel, de wil van God op aarde uitvoeren, ‘individual 

achievement’ is een verplichting (indien je hard genoeg je best doet, kom je wel ergens = 

American Dream)), sacrale symbolen (vb. De Amerikaanse vlag, Lincoln memorial), en 

rituelen (vb. de inauguratie van de president met religieuze referenties) 

Voorbeeld 2 van waardengeneralisering: het morele individualisme en mensenrechten  

 Leidt de toenemende arbeidsverdeling, maatschappelijke differentiatie en daaruit 

voortvloeiende individualisering niet tot maatschappelijke desintegratie? 

 In Durkheim’s bekende opstel ‘L’individualisme en les Intellectuels’ (1898) beantwoordt hij 

deze vraag negatief: Idee van de mensenrechten interpreteren als een moderne religie. 

Mensenrechten zijn een reeks van overtuigingen die zo algemeen zijn zodat ze op elke mens 

van toepassing zijn ongeacht geslacht, etniciteit, professie, nationaliteit, religie,… 

o Het moderne individualisme is geen egoïsme, maar een moreel personalisme. Het 

beschouwt de mens als een ‘heilig’ iets, niet zomaar vlees en bloed maar een 

‘persoon’, ‘een doel op zich’ (Kant) 

o «de menselijke persoon (…) wordt beschouwd als heilig in de rituele zin van het 

woord. «  

o  Moderne individuen hebben nog enkel hun mens-zijn gemeen. Uit deze ‘dunne 

verbondenheid’ creëert onze moderne tijd een nieuwe religie: de religie van de 

mensheid (vb. mensenrechten) 

Voorbeeld 3 van waardengeneralisering: invisible’ religion (Thomas Luckmann) 

 Traditionele begrippen zoals ‘zonde’, hemel en hel, verdwijnen langzaamaan. Wat overblijft 

zijn vage universele noties zonder veel consequenties (‘hiernamaals’, een ‘leven na de 

dood’). In plaats van een absolute ethiek (‘zonde’) krijg je een ‘situatie-ethiek’. 

 De godsdienstige cultuur van zelfbeheersing en verplichtingen contrasteert meer en meer 

met de individualistische cultuur van zelf-ontplooiing en individualisme 

 Deze vervaagde, algemene en geneutraliseerde religie is een ‘onzichtbare religie’ omdat zij 

sociologisch niet langer in kerkgedrag en kerklidmaatschappen is waar te nemen én omdat zij 

heel vaag is 

 Veralgemeende, vage religie laat meer plaats voor individuele keuze. (‘Religie a la carte’) 

 



1.8 Normatieve waardepatroon van de moderne maatschappij en 

patroonvariabelen  
Formalisering van normatieve waardepatronen: Parsons’ patroonvariabelen  

= dichotome variabelen waarmee men kan aangeven welke analytische waarde-oriëntaties in het 

geding zijn bij sociale interactie en rolgedrag 

= Keuze-alternatieven omtrent “Wat zijn de waarden die je als sociale actor geacht wordt na te leven 

in een heel concrete situatie?”. De participanten moeten een keuze maken tussen verschillende 

waarden:  

 Affectiviteit versus affectieve neutraliteit  

o Affectiviteit: Expressie van emoties bij sociale interactie, vb. gezinssfeer  

o Affectieve neutraliteit: Gevoelens moeten in toom gehouden worden bij sociale 

interactie, vb. werksfeer  

 Zelf-oriëntatie versus collectieve oriëntatie  

o Zelf-oriëntatie: Richten op eigen belangen 

o Collectieve oriëntatie: Richten op belangen van anderen, solidariteit 

 Particularisme versus universalisme  

o Particularisme : Bij de evaluatie van bepaalde objecten rekening houden met 

specifieke individuele karakter, vb. ouders in noodsituatie: eerst eigen kinderen 

redden voor andere kinderen 

o Universalisme : Bij de evaluatie van bepaalde objecten vasthouden aan 

universalistische, algemene normen die op iedereen van toepassing zij 

vb. neef van prof bij examen: universele beoordeling bij examens  

 Ascription versus achievement 

o Ascription : Sociale interactie moet gestuurd worden door de eigenschappen die aan 

personen worden toegewezen, vb. zoon of dochter van…,  

o Achievement :  Posities die verworven zijn op basis van persoonlijke 

verwezenlijkingen, vb. student op UA 

 Diffuusheid versus functionele specificiteit 

o Diffuusheid : Relaties die niet welomschreven zijn, maar de hele persoon in zijn 

totaliteit omvatten, vb. interactie tussen moeder-kind, vader-kind,…  

o Functionele specificiteit : Relaties die betrekking hebben op zeer welomschreven 

rolverwachtingen, vb. relatie tussen dokter en patiënt, relatie tussen student en prof 

Vaak toegepast om verschil Gemeinschaft/Gesellschaft (Tönnies) of pre-moderne/ moderne 

maatschappijen te beschrijven:  

 Moderne samenlevingen kenmerken zich door een oriëntatie op affectieve neutraliteit, zelf-

oriëntatie, universalisme, achievement en functionele specificiteit. 

 Maar dit is een te simplistische voorstelling, omdat de verschillende waarde oriëntaties in 

elke cultuur aanwezig zijn!  

 Maar patroonvariabelen zijn wel een handig analytisch hulpmiddel om culturen te 

analyseren 

 

 



vb. Grafiek van Hofstede. IBM wou meer zicht krijgen op de verschillende culturen in de branches die 

IBM had over de hele wereld, vb. “waarom werken Duitse bedrijven verschillend als Italiaanse 

bedrijven?”. Hofstede ontwikkelde een model, waar verschillende binaire keuze alternatieven 

geformuleerd zijn. De idee is dat elke cultuur een andere selectie maakt in de verschillende keuze 

alternatieven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Een toepassing van Parsons’ theorie: ziekte en gezondheid 
Gezondheid is biologisch van aard, maar heeft ook een psychische en sociale dimensie 

In elke samenleving circuleren allerlei voorstellingen en normen over wat iemand van zekere leeftijd, 

in een bepaalde maatschappelijke positie moet kunnen en moet willen. Wil hij/zij het wel en kan 

hij/zij het niet, dan begint het zoeken naar een ziekte. Wie ziek is, is niet in staat om aan zijn 

maatschappelijke rolverwachtingen te voldoen (= een vorm van sociale deviantie) 

Ziek zijn wordt echter gelegitimeerd doordat men tijdelijk de ‘ziekenrol’ op zich neemt  

4 kenmerken van de ziekenrol:  

 De patiënt wordt ontheven van zijn dagelijkse taken 

 De patiënt is niet verantwoordelijk voor zijn ziekte 

 De patiënt moet meewerken om weer beter te worden 

 De patiënt moet therapeutische adviezen opvolgen 

Toepassing van de patroonvariabelen op de professionele artsenrol: 

 Collectieve oriëntatie: arts en patiënt moeten samenwerken om genezing te bewerkstelligen 

 Rol van de arts is gebaseerd op specifieke, universalistische kennis: past zijn 

wetenschappelijke, technische competenties toe op de algemene ‘case’ van de patiënt. 

Behandeling is niet gebaseerd op persoonlijke relaties, noch op de ‘diffuse’ kenmerken van 

de patiënt 

 Affectieve neutraliteit: belangrijk voor de bescherming van de persoonlijke intimiteit 

 

 

 

 



1.10 Parsons’ AGIL-schema (niet in detail kennen!)  
Parsons gebruikt AGIL schema om sociologie in te bedden in een bredere theorie van de realiteit. Het 

AGIL schema is toepasbaar op elk systeem, vb. sociale systeem, psychologische systeem,…. Het 

schema wordt toegepast op de moderne maatschappij om te beschrijven hoe de moderne 

maatschappij geïntegreerd wordt.  

 Handelen is alleen mogelijk als systeem 

 Systeem: selectieve ordening van onderling gerelateerde elementen die kunnen worden 

onderscheiden van de omgeving 

 Organische, psychische, sociale, culturele, etc. systemen 

 Systeem en omgeving staan in wisselwerking 

 Subsysteem: deelsysteem van een meer omvattend systeem, waaraan deelsysteem bepaalde 

bijdrage of ‘functie’ levert 

 AGIL-schema: 4 voorwaarden of ‘functionele vereisten’ die bij elk handelingssysteem 

vervuld moeten zijn 

o Adoptation: Functie adaptatie, elk systeem moet in staat zijn zich aan te passen aan 

de externe omgeving, vb. energie opnemen uit externe omgeving zodat het systeem 

handelingen kan verrichten  functionele vereiste wordt waargenomen door 

gedragssysteem/lichaam 

o Goal attainment: Binnen elk systeem moeten beslissingen worden genomen over de 

doelen die bereikt dienen te worden  functionele vereiste wordt waargenomen 

door persoonlijkheidssystemen, want zorgen voor motivationele gerichtheid  

o Integration: Verschillende componenten van een handelingssysteem moeten op een 

bepaalde manier afgestemd zijn op elkaar  functionele vereiste wordt 

waargenomen door sociaal systeem 

o Latent pattern maintenance: Latente patronen moeten behouden en overgeleverd 

worden  functionele vereiste wordt waargenomen door cultureel systeem  

 

Volgens Parsons zal elk systeem zich specialiseren door bepaalde functies uit te splitsen die zich 

richten op één van de 4 functies: ontstaan van van verschillende instituties, zoals economie, politiek, 

gemeenschap en vertrouwenssysteem.  

 

 



Steeds verder uitwerken door Parsons, waardoor blokjes in blokjes.  

 

1.11 Kritiek  
Kritiek 1: Is functionalisme niet te simplistisch en mechanisch? Idee dat wij als sociale wezens 

voortdurend in de pas lopen van wat de cultuur voor specifieke situaties voorschrijft, het is alsof we 

de hele tijd bezig zijn om allerhande rolverwachtingen die door maatschappijen zijn 

geïnstitutionaliseerd en geïnternaliseerd na te volgen. Dit is het beeld van de homo sociologicus = 

regelgeleid wezen, iemand die de hele tijd georiënteerd is aan sociale conventies, regels, waarden, 

normen,… die voor geformuleerd zijn door elke cultuur. (Mechanisch en simplifiërend - weinig ruimte 

voor creativiteit en ‘agency’: actoren zijn geen ‘cultural dopes’.) 

Kritiek van Denner Wrong: Parsons theorie = “Theory of the cultural dope” = het is alsof we slaafs 

volgen wat de cultuur in bepaalde situaties voorschrijft. Uiteraard is dit te simplistisch: mensen zijn 

reflexieve wezens die zich op een actieve manier kunnen verhouden tot bepaalde verwachtingen. Wij 

weten wat er zich in een bepaalde situatie van ons verwacht wordt, maar dat wil niet zeggen dat wij 

dat op een slaafse manier uitvoeren.  

  Goffman: Role distancing = distantiëren van de rol die van je verwacht wordt in een bepaalde 

situatie (zeggen dat je weet dat je een bepaalde regel moet volgen, maar het toch niet doen). Role 

distancing zorgt voor sociale verandering: De maatschappij wordt niet altijd gereproduceerd op 

dezelfde manier, mensen vullen bepaalde verwachtingen in op een andere manier  

 er is nood aan ruimte voor individuele interpretatie van normen: Role making = zelf rollen maken 

door individuele en collectieve acties  

Kritiek 2: Functionalisme geeft statisch beeld van onze maatschappij. Als alles erop gericht is om 

mensen in de pas te laten lopen, als alles functioneel moet zijn voor de reproductie van de groep,… 

dan krijg je een statische maatschappij die voortdurend hetzelfde reproduceert. Daardoor is het 

moeilijk om sociale verandering echt te zien, want je hebt niet de mogelijkheid om sociale 

veranderingen te zien, tenzij in termen van waardengeneralisering (= voorschriften en normen 

moeten steeds algemener worden om tegemoet te komen aan toenemende differentiatie).   

 diepgaande sociale verandering wordt uitgesloten doordat alle componenten van het sociale 

systeem meewerken aan de reproductie ervan 

Kritiek 3: Weinig aandacht voor conflict, erg gericht op (waarden-)consensus  

Basisidee van Parsons: maatschappij kan enkel integreren door gedeelde oriëntatie op gedeelde 

waarden en normen. Bijgevolg wordt conflict in de functionalistische theorie heel negatief bekeken, 

vb. schadelijk voor reproductie van maatschappij. In elke maatschappij moet er ruimte zijn voor 

consensus, maar er moet ook ruimte zijn voor conflict en onenigheid.  

 

 



Lewis Coser/George Simmel: de positieve functies van het conflict 

Conflict is niet altijd schadelijk of disfunctioneel voor de samenleving, groep of relatie waarin het 

conflict zich voordoet. Integendeel, een conflict is vaak noodzakelijk voor het behoud van een sociale 

groep, relatie, etc. 

Enkele positieve functies van het conflict: 

1. Conflict als veiligheidsklep: een stabiliserende werking doordat spanningen zich kunnen 

ontladen 

 Conflict is niet altijd schadelijk, maar vaak noodzakelijk voor het behoud van een relatie 

 Ventileren van opgekropte gevoelens zorgt ervoor dat spanningen tussen personen, 

subgroepen, etc. aan intensiteit minderen   

 Hoe sterker en stabieler een relatie hoe meer conflicten ze kan verdragen 

 Wanneer er geen mogelijkheid meer is tot het uiten van vijandigheid, gaan groepsleden zich 

terugtrekken uit de groep  relatie verdwijnt 

 Sociale systemen bevatten instituten waar vijandige gevoelens kunnen wegvloeien: ‘savety-

valve’ instituten 

 Helpen het systeem te behouden, andere conflicten voorkomen of ontwrichtend effect te 

verminderen 

 

2. Integrerende werking van conflict 

 Concurrentie en conflict hebben groot integrerend of samenbindende kracht  

 Schept vele sociologische draden, doordat men zich op hetzelfde doel en op handelingen van 

andere individuen in de groep concentreert 

 Als een relatie intiemer wordt verhoogt de intensiteit van het conflict (cf. intieme relaties) 

 vb. competitie  

 

3. Het vergroten van samenhorigheid binnen elk van de partijen 

 Groepsbindende functie van conflict 

 Conflict zorgt voor toekenning en behoud van de identiteit 

 Ingenestelde vijandigheden en wederzijdse tegenstellingen houden sociale systemen in stand 

doordat ze evenwicht creëren tussen subgroepen en zo verdwijning van de grenzen 

voorkomen 

 

4. Het ontstaan van bepaalde regels waaraan de strijdende partijen zich houden 

5. De grenzen van de groep duidelijker afbakenen, ook sterkere centralisering binnen elk van 

de partijen 

Conflict en democratie  

 “Consensual agreement” : open conflictsfeer die niet ontwrichtend van aard is en waarin niet 

de hele persoonlijkheid betrokken is (open, democratische maatschappijen) 

 Veelheid aan conflicten zorgt er voor dat de volledige aandacht niet op één conflict gericht is; 

dat zou ontwrichtend werken omdat het de samenleving in twee kampen opdeelt 

 

 



Kritiek 4: Epistemologische kritiek op overdreven ‘teleologische’ karakter van functionalisme 

(opvatting dat ‘de maatschappij bepaalde’ doelen of noden heeft en om die te bereiken 

specifiekeinstituties of subsystemen in het leven roept)  

Robert Merton’s epistemologische kritiek op het functionalisme 

Concept van sociale functie (‘observeerbare objectieve consequenties’ ) is nuttig, maar enkele 

algemene postulaten/veronderstellingen van het vroege functionalisme zijn overbodig  

1. Kritiek op postulaat van functionele eenheid (elke maatschappij vormt een geïntegreerd 

geheel (idee van normatieve integratie Parsons), specifiëren van eenheid waarvoor de 

functie vervuld wordt): Maatschappijen kunnen enkel werken bij voldoende integratie. 

Merton vindt dit een problematische veronderstellingen: geen enkele groep zal 

gedesintegreerd zijn, maar dat betekent niet dat alle normen, instituties,… functioneel zijn 

voor het geheel. Het is vaak dat bepaalde fenomeen functioneel zijn voor bepaalde groepen 

en eerder disfunctioneel zijn voor andere groepen. Als je het hebt over een bepaalde sociale 

functie moet je specifiëren voor wie het fenomeen dan wel functioneel en disfunctioneel is.  

vb. werkloosheid is disfunctioneel voor financiering werkloosheidsverzekering, werkloosheid 

is functioneel omdat dit de “arbeidsmarkt smeert” (frictiewerkloosheid, niet geschikt voor 

bepaalde functie,…)  

 

2. Kritiek op postulaat van universeel functionalisme (erken ook niet-functionele 

consequenties): De mate van integratie van een sociaal systeem is empirisch variabel. De 

samenleving moet een zekere mate van integratie bereiken, maar geen enkele samenleving 

is zodanig geïntegreerd dat iedere culturele praktijk of overtuiging functioneel is voor de 

samenleving als geheel én evenzeer functioneel voor alle leden, groepen, instituties van die 

samenleving. Sociale fenomenen, gebruiken of gevoelens kunnen functioneel zijn voor 

sommige groepen of organisaties en disfunctioneel voor andere (bv. werkloosheid, religie, 

etc.) Wanneer van een gegeven sociale of culturele institutie, praktijk of overtuiging gezegd 

wordt dat het functioneel is, moet gespecifieerd worden voor wie het dat is. 

 

3. Kritiek op postulaat v.d. onmisbaarheid (concept van ‘functionele alternatieven’ of 

‘functionele equivalenten’): Het postulaat van onmisbaarheid omvat twee stellingen. 

Functies wijzen op behoeften, noden die in de maatschappij sowieso vervuld moeten 

worden. Onderscheid maken tussen 2 verschillende vormen van “onmisbare” functies. 

a. Zekere functies zijn onmisbaar in de zin dat de samenleving (of de groep of het 

individu) niet zal overleven indien deze functies niet vervuld worden. Deze 

veronderstelling leidt tot het concept ‘functionele vereisten’, ‘sacrale vereisten’, 

‘culturele vorm’ of ‘functioneel noodzakelijke precondities’ van een samenleving. 

 

b. Zekere culturele of sociale vormen zijn onmisbaar om elk van deze functies te 

vervullen vb. functie ouderenzorg.  

Merton gaat in tegen allesomvattende theoriemodel van en verwacht meer van ‘theorieën van 

beperkte reikwijdte’ (‘theories of the middle range’ of theorieën met beperkte reikwijdte) die zich op 

lager abstractieniveau bevinden 

 



2 Niklas Luhmann 
2.1 Algemene situering 

 Opleiding als jurist, vroege carrière als ambtenaar 

 Studeerde op latere leeftijd bij Parsons 

 Uitzonderlijk productief en veelzijdig auteur (vijftigtal boeken, ca. 500 artikels) 

 Luhmann’s werk kent 3 zwaartepunten: 

o Algemene systeemtheorie (vb. ‘Soziale Systeme’, 1984): Algemene theoretische 

kader van waaruit Luhmann vertrekt. Dit is toepasbaar op verschillende domeinen. 

o Maatschappijtheorie (vb. ‘Die Gesellschaft der Gesellschaft,  1997): Het meest 

overkoepelende sociale systeem is volgens Luhmann de maatschappij. De 

maatschappij omvat alle andere sociale systemen 

o Sociologisch-historische studies (‘Gesellschaftssstruktur und Semantik), die in detail 

beschrijven op welke manier onze maatschappij een moderne maatschappij 

geworden is.  

2.2 Werkwijze en theorieopvatting 
 Poging om de hele sociologische – en filosofische – traditie te herdenken 

o Luhmann komt met een volledig nieuw denkkader  

o Verschil met Parsons: Luhmann heeft hogere ambitie  

 A-humanisme: mens of  handelende actor is niet centrum van de socialiteit 

o Vertrekt niet vanuit idee dat de maatschappij bestaat en gebouwd is op mensen  

o Mensen bevinden zich in de omgeving van sociale systemen. Mensen zijn nodig om 

maatschappijen te organiseren, maar idee dat je sociale orde kan creëren tussen 7 

miljard verschillende individuen is onmogelijk.  

o Met veronderstelling “idee dat sociologie een menswetenschap” is Luhmann het niet 

eens 

 Interdisciplinair gericht: Nieuw denkkader van Luhmann is geïnspireerd door sociologie, 

maar ook bij andere disciplines zoals filosofie, linguistiek,…  

 ‘Grand Theory’ of ‘supertheorie’ (cf. Parsons): Ambitie om alle wat zich in de maatschappij 

afspeelt te kunnen beschrijven met dezelfde theorie  

 Samengaan van ‘universalisme’ met ‘constructivisme’ 

o Constructivisme: Wat zichtbaar wordt binnenin de theoretische kaders is een 

projectie of constructie van de theorie zelf. Hoewel de theorie probeert een 

verklaring te geven voor de hele maatschappelijke realiteit, zegt de theorie ook dat 

deze verklaring slechts één mogelijke beschrijving is van de realiteit.  

o Universalisme: De manier waarop de maatschappij wordt beschreven zie je zelden 

terug bij andere theorieën.  

 Flexibel en ‘centrumloos’: Er is geen centrum in de maatschappij  

 Zelf-referentiële theorie (cf. Luhmann’s kaartenbak) van abstracte concepten (>< alledaagse 

taalgebruik): Alle termen die gebruikt worden bij de theorie refereren aan andere termen, en 

kunnen enkel begrepen worden indien je weet hoe de termen verbonden zijn.   

 



2.3 Algemene systeemtheorie (eerste zwaarpunt)  
 Contingentie: 

o Wat is, zou ook anders kunnen zijn 

o Alles wat wij denken, doen,… zou ook anders kunnen zijn  

o Gaat in tegen idee van determinisme: alles is vooraf gedetermineerd 

 Equivalentie-functionalisme (cf. Merton’s kritiek op Parsons): functioneel equivalent, 

gelijkwaardig aan elkaar in termen van oplossen van een bepaald fenomeen 

vb. ouderenzorg kan je organiseren door ouderen op te nemen in familie of door 

ouderenzorg te professionaliseren  

 Systeem = selectief met elkaar verbonden elementen die zich onderscheiden van omgeving. 

Er zit een duidelijke vorm van structurering in de maatschappij, er zijn relaties tussen 

verschillende gebeurtenissen in de maatschappij. Een systeem is een vorm van ordering, dus 

je hebt bepaalde relaties tussen bepaalde elementen die zich duidelijk onderscheiden van 

bredere werkelijkheid.  

o Systeemvorming = complexiteitsreductie of geordende complexiteit (systemen als 

‘eilanden van gereduceerde complexiteit in een overcomplexe wereld’). Een systeem 

is een reductie van complexiteit van de buitenwerkelijkheid, door complexiteit te 

reduceren tot een ordering krijg je een systeem dat zich afzondert van de 

werkelijkheid.  

o Soorten systemen: organismen, psychische systemen, sociale systemen 

 Sociale systemen zijn communicatiesystemen 

 Psychische en sociale systemen zijn zin- of betekenissystemen 

vb. De maatschappij werkt aan de hand van de betekenis, ons 

bewustzijnssysteem werkt aan de hand van betekenis. We kunnen ons geen 

voorstellingen maken die betekenisloos. Alles wat we denken heeft een 

bepaalde betekenis.  

 Zin = selectie uit een horizon van mogelijkheden, de niet 

geselecteerde elementen worden op  de achtergrond bijgehouden 

(actualiteit/potentialiteit)  

o Actualiteit: deze mogelijkheid, deze interpretatie  

o Potentialiteit: de andere mogelijkheden of interpretaties 

2.3.1 Sociale systemen als communicatiesystemen 
Sociale systemen zijn communicatiesystemen: het sociale is alle communicatie die plaatsvindt 

 Communicaties (en niet: individuen, sociale posities, handelingen, etc.) vormen de 

basiselementen van sociale systemen 

 Communicatie is een i: Communicatieproces: communicaties ontstaan en vergaan en creëren 

de ruimte voor en behoefte aan steeds nieuwe communicaties (getemporaliseerde 

complexiteit) 

 ‘Autopoiesis’ (Maturana & Varela): Communicatiesysteem maakt zijn eigen elementen aan 

m.b.v. zijn eigen elementen (vgl. psychisch systeem). Nieuwe elementen produceren aan de 

hand van systeemelementen 

o > auto: zelf, poieses: maken  letterlijk: zelfproductie  

o vb. psychisch systeem of bewustzijn: nieuwe gedachten, emoties,… worden 

aangemaakt door het bewustzijn zelf 



 ‘Operatieve geslotenheid’: door gedurig op elkaar aan te sluiten grenzen specifieke 

communicaties zich af van hun omgeving, vb. communicatie tussen twee personen in 

discotheek sluit hen af van andere communicaties in discotheek 

 ‘Zelf-referentialiteit’: Elk communicatiesysteem is zelf-referentieel. Het refereert niet alleen 

naar buitenwereld, maar het refereert ook altijd naar zichzelf, vb. met vrienden spreken: 

datgene wat je zegt refereert naar datgene dat voorheen is gezegd 

o Basale zelf-referentie: communicaties verwijzen altijd (impliciet) naar vorige 

communicaties 

o Reflexiviteit: communicatie over communicatie, vb. in een gesprek terug verwijzen 

naar wat 5 minuten geleden gezegd is  

o Zelf-reflectie: sociaal systeem dat over zichzelf reflecteert en communicatieve 

identiteit of ‘zelfbeschrijving’ aanmaakt, vb. “wij zijn toch een toffe groep hé” 

Communicatiebegrip Luhmann 

 Communicatie ≠ overdragen boodschap, niet Zender  Boodschap  Ontvanger 

 Communicatie is 

o Contingent (of ‘onwaarschijnlijk’) 

o Selectief (‘synthese van drie selecties’): in elke communicatie zie je selecties 

 selectie van informatie (wat wel? Wat niet?) 

vb. les gaat over Luhmann, er werd een selectie gemaakt in informatie 

 Selectie van mededeling (hoe?): wijze waarop die informatie meegedeeld 

wordt aan anderen is selectief 

vb. iets op een vragende manier zeggen, iets printen, via mailen,… 

 Selectie van begrip (hoe begrepijp?): meegedeelde informatie wordt 

geïnterpreteerd 

o Betekenis van een communicatie wordt vastgelegd door een volgende 

communicatie 

o Succesvol of niet (fungeert als aanname voor volgende communicatie) = 

succesmedia  

 Abstract communicatiebegrip (≠ taal) : omvat ook bv. betalingen (medium ‘geld’), 

kunstwerken, etc. 

Samenvattend: Communicatie is als een drieéénheid/drievoudige selectie: 

 HOE wordt iets gezegd? (selectie van informatie) 

 WAT wordt gezegd? (selectie van mededeling) 

 BEGRIP: hoe wordt er gereageerd? (selectie van begrip/interpretatie)  

Het is de aansluitende communicatie die betekenis geeft aan de eerste boodschap. Wat er gezegd 

wordt, wordt enkel duidelijk door communicatieve aansluiting. Betekenis wordt gecreëerd door 

selectieve begrip  

Toepassing: Communicatie als drievoudige selectie 

  ‘Hou je van mij?’  ‘ja, heel veel’ 

 ‘Hou je van mij?’  ‘wat voor een vraag is dat nu weer?’ 

 ‘Hou je van mij?’  ‘Hou JIJ van mij?’ 

 ‘Hou je van mij?’  ‘kan je me het zout eens doorgeven?’ 

 ‘Hou je van mij?’  ‘ja, heel veel’ – ‘dat zeg je zomaar’ - … 



 ‘Hou je van mij?’  ‘wat voor een vraag is dat nu weer?’ 

‘jij stelt ook altijd      stomme vragen’ -   …. 

“Ja heel veel” sluit aan bij vorige communicatie en is selectief, drukt een specifiek begrip uit wat in 

eerste communicatie wordt uitgedrukt: er werd een serieuze vraag gesteld 

“Wat voor een vraag is dat nu waar” legt betekenis vast van voorgaande communicatie 

2.3.2 Verhouding psychische en sociale systemen 
Wat is de verhouding tussen bewustzijn en communicatie?  

 Communicatie als ‘emergent’ fenomeen: Communicatie heeft gedachten in haar omgeving 

nodig om te kunnen bestaan, maar communicatie valt nooit puur te herleiden tot 

bewustzijn! 

 ‘Der mensch kan nicht kommunizieren, nur die kommunikation kan kommunizieren” 

(Luhmann): communicatie is een autonoom proces 

 Pyschische en sociale systemen (bewustzijn en communicatie) zijn beiden ‘operatief’ 

gesloten: Communicatie en bewustzijn hebben een andere orde, en zijn dus operatief 

gesloten 

 Maar zijn ook duurzaam op elkaar aangewezen = structurele koppeling 

 Taal als koppelingsmechanisme  

“Communicatief” begrijpen en “psychisch” begrijpen  

“Het zou voor communicatieprocessen onbegonnen werk zijn voortdurend te controleren of en hoe 

de deelnemers de meegedeelde informatie voor zichzelf begrijpen, met welke andere 

bewustzijnsinhouden de informatie wordt verknoopt, wat daarbij wordt uitgesloten. Wat door de 

aansluitende communicatie wordt vastgelegd is dus niet de belevingsstroom van een deelnemer, 

maar het lot dat een mededeling in het verdere verloop van de communicatie is beschoren – welke 

interpretatie die verkrijgt, welk communicatief belang er aan wordt gehecht en welke communicaties 

het uitlokt” (N. Luhmann) 

2.4 Maatschappijtheorie  
Algemene systeemtheorie = Wat begrijpen we onder systemen en specifieke vormen van systemen, 

namelijk sociale systemen? Sociale systemen bestaan uit communicatie, dit is een synthese van 3 

selecties: Informatie, Mededeling en Begrip. We maakten de overstap naar maatschappijtheorie: 

meest omvattende systeem, dat binnenin zichzelf voortdurend andere systemen differentieert, vb. 

interacties, organisaties,… 

2.4.1 Types sociale systemen 
Binnenin familie van sociale systemen, die bestaat uit communicatie, zijn er verschillende types:   

 Interactiesystemen:  

o Worden gevormd doordat aanwezige deelnemers elkaar wederzijds waarnemen, vb. 

taxi-rit, gezamenlijke maaltijd, vergadering 

o Lage complexiteit: kan moeilijk meerdere thema’s tegelijk behandelen 

o Maatschappij koppelt zich steeds meer los van loutere interactiesystemen, en 

maatschappij begint gebruik te maken van anderen sociale systemen (zie hieronder) 

 Organisaties: 

o Toegang tot systeem is aan lidmaatschapscriteria gebonden 

o Interne rol-en taakverdeling 



o Autopoietische systemen die ‘beslissingen’ communiceren op basis van eerdere 

‘beslissingen’ 

o Gebruik van ‘schrift’ 

 De maatschappij is het overkoepelende communicatiesysteem dat alle andere sociale 

systemen insluit en als zodanig geen sociale omgeving heeft (wel een biologische, 

psychische, chemische, etc.). Moderne maatschappij is per definitie een wereldmaatschappij 

Drie grote typen in maatschappijen op basis van evolutie communicatie  

Theorie van Luhmann is een universalistische theorie: Theorie heeft ambitie om elke maatschappij, 

op welk tijdstip, in welke regio,… te kunnen vatten met conceptuele begrippen. Doorheen de 

evolutie van de maatschappij vinden we eenvoudig gesteld 3 verschillende types van 

maatschappijen.  

In het hart van Luhmanns theorie staan drie vormen van maatschappelijke differentiatie: de 

segmentaire, de stratificatorische en de functionele 

 

 

 

Archaïsche maatschappij 

 Relatief simpel, aan begin van maatschappelijke revolutie 

 Relatief kleine groepen, want geen schrift 

o Maatschappijen moeten zichzelf reproduceren aan de hand van face-to-face 

interactie of aanwezigheid. Interactie is nodig om vb. religieuze mythen, collectieve 

overtuigingen,… door te vertellen en iedereen te socialiseren.  

 Vandaag nog terug te vinden, maar erg zeldzaam  

 Segmentaire differentiatie 

 Weinig sociale ongelijkheid, gemeenschappelijke cultuur (zelfde voor top- en onderlagen) 

 

Regionale Hoogculturen  

 Meest succesvol 

 Verticale organisering, standenmaatschappijen 

o Bovenaan heerser 

evolutie 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maatschappelijke_differentiatie&action=edit&redlink=1


o Daaronder verschillenden standen, die in sociaal stratificatie of piramidaal systeem 

zijn geordend  

 Hoogculturen werden mogelijk gemaakt door introductie schrift  

o Geschrift ontstaan in Mesopotamië: Op een bepaald moment werden 

nederzettingen aan Eufraat en Tigris erg groot, omdat het een erg vruchtbaar gebied 

was waarbij regelmatige overstromingen ontstonden die zorgden voor slib. Dit 

maakte een hoge landbouwproductiviteit nodig, en dus een voedseloverschot. Dit 

overschot werd opgeslagen in grote schuren. In die steden ontstond er zoiets als 

politiek gezag dat zich onderscheidde van gewone volk. Eén van de bekommernissen 

van politiek gezag was voedselzekerheid verschaffen aan bevolking, dit is cruciaal 

voor een stabiliteit en orde. Voor hen was het belangrijk om na te gaan hoeveel 

voedselvoorraden in die graanschuren bestonden, dit deed men door streepjes te 

trekken op een kleitablet. Daar vermoedt men dat daar één van de belangrijkste 

bronnen van het spijkerschrift ligt. 

o Evolutionair voordeel van schrift: Maatschappij organiseren en reproduceren zonder 

dat iedereen aanwezig moet zijn, zonder beroep te doen op face-to-face interactie. 

Dit maakt grootschalige vormen van politiek mogelijk,  

vb1. Bepaalde decreten en wetten door de heerser laten afkondigen, die vervolgens 

neerschrijven en verspreiden, zodat iedereen op de hoogte is van de wet 

vb2. Grammaticaboeken, atlassen,… voor opleiding 

o Gevolg: Sociale ongelijkheid in samenleving tussen diegenen die kunnen schrijven,… 

en diegenen die niet kunnen schrijven,… 

 “Hoogculturen” verwijst naar feit dat dominante cultuur in zo’n maatschappijen afkomstig is 

van bovenste laag van maatschappij, anderen spiegelen zich hieraan 

 Stratificatorische differentiatie wordt vaak gekoppeld aan centrum-periferie differentiatie 

o vb. In Romeins keizerrijk vond je maatschappelijke bovenlaag terug in Rome, dus 

Rome begrijpt zichzelf als het centrum van de wereld, de rest is periferie. 

Moderne maatschappij  

 Modernisering wordt aangedreven door twee evoluties  

o Communicatiemedia veranderende: vanaf 16de eeuw drukpers, mogelijk om 

gestandaardiseerde communicatie aan massapubliek te verspreiden 

o Functionele differentiatie  

2.6.2 Vormen van systeemdifferentiatie  
Segmentaire differentiatie 

 Gelijke deelsystemen of segmenten (clans, dorpen, families, staten, …): kleine groepen die 

allemaal een eigen cultuur vormen 

 Individuen is lid van één van de clans, het is in principe onmogelijk om lid te zijn van twee 

clans 

 Na verloop van tijd kan verdichting optreden (centrum – periferie) 

vb. stam aan waterloop wordt steeds groter en complexer, ontstaan markten, 

voedseloverschotten verhandelen, nood regels,… = nood aan nieuw communicatiemedium 

schrift waardoor overgang naar rang- of standdifferentatie!  

 

 



Rang-, stand- of stratificatorische differentiatie: verticale organisering ∆ 

 Gelijkheid binnen de rang of stand, maar ongelijkheid tussen de standen 

vb. feodale West-Europa: vorst – adel – burgerij – boeren 

o Merendeel bevolking in laagste straten  

 Maatschappelijke coördinatie via bovenlaag (‘Hochkultur’) 

 Totale inclusie: Individu wordt totaal ingesloten in slechts één stand en wordt een stabiele 

identiteit geleverd omdat individu plaats vindt in één groep, dat wordt bepaald door “loterij 

van geboorte” = afhankelijk van familie waarin je bent geboren, opklimmen op de 

maatschappelijke ladder is in principe niet mogelijk  

vb1 geboren als boer, blijft boer 

vb2 trouwen met iemand van eigen stand 

 Na verloop van tijd is er één stand die zich langzaamaan begint te emanciperen uit rigide 

stratificatorische systeem, namelijk de burgerij. Burgerij doet dit door de geldeconomie te 

starten: handelen en verhandelen. Doordat heel wat handelaars in burgerij geld vergaren 

door ontstaan van wereldhandel, beginnen zij de adel te overvleugelen. Adel had zijn rijkdom 

traditioneel niet uit handel, maar wel uit grondbezit. Grond begint steeds minder op te 

brengen. Burgerij begint ook aan wetenschap te doen, bepaalde posities innemen in recht, 

bepaalde politieke posities innemen,… Adel en koning voelen hun macht steeds meer 

wegglippen. Deze emancipatie is geofficialiseerd in revoluties van 18de eeuw, vb. Franse 

revolutie. Bij deze revoluties is er vrijheid en gelijkheid voor iedereen aangekondigd. Door 

emancipatie van burgerij overgang naar functionele differentiatie! 

Ook centrum-periferie differentiatie!  

Functionele differentiatie: horizontale organisering (gelijkwaardigheid!) 

 Gelijkwaardige, autonome functiesystemen die zich uitkristalliseren rond de voornaamste 

maatschappelijke functies of referentieproblemen 

vb. Economie is gebaseerd op eigen logica, op eigen communicatiemedium = geld (vb. naar winkel 

gaan en €50 afgeven aan kassier = een mededeling van informatie). Economie is systeem dat zich 

specialiseert in een referentieprobleem/maatschappelijke functie: probleem van schaarste (weinig 

beschikbaar goederen die we graag zouden hebben en veel vragers) 

vb. Politiek, referentieprobleem/maatschappelijke functie = collectief bindende beslissingen nemen  

vb. Onderwijs, referentieprobleem/maatschappelijke functie = opvoeding nieuwkomers 

 Niet langer oriëntatie aan ‘stand’ of ‘rang’ maar aan systeemspecifieke logica of ‘code’ 

 Individu moet aan alle functiesystemen kunnen participeren (‘Exclusie’ en ‘partiële inclusie’) 

o Belangrijkste verschil met segmentaire- en rangdifferentiatie: Individu is niet meer 

ingesloten in maatschappij, maar uitgesloten 

o Natuurlijk moeten we als individu ook binnen in maatschappij zitten. Dus exclusie 

schept noodzaak tot partiële inclusie in alle verschillende systemen. Individuen 

moeten op de een of andere manier worden ingesloten in vb. economie (mensen 

kunnen niet overleven zonder geld, mensen worden ingesloten als consument). 

o Elk systeem voorziet enkele inclusierollen, deze rollen zijn opnieuw gedifferentieerd:  

 Beroepsrollen: ontstaan van moderne arbeidsmarkt  

vb. economie: producent 

vb. politiek: verkozenen van volk 



vb. onderwijs: docent 

vb. recht: juristen, advocaten, rechters 

 Publieksrollen 

vb. economie: consument  

vb. politiek: kiezers 

vb. onderwijs: leerling  

vb. recht: rechtszoekenden  

o Uiteraard wordt niet iedereen ingesloten, want maatschappelijke exclusie  

 Dubbele systeem van beroepsrollen en publieksrollen zorgt voor insluiting van individu in alle 

functiesystemen 

 Verschillende functiesystemen zijn niet meer regionaal gebonden, maar zijn systemen met 

een mondiale kracht, vb. wetenschap; sociologie is niet beperkt tot Vlaanderen of Europa, 

maar is kennis die gedeeld wordt door de hele wereld.  

Individuen moeten toegang hebben tot alle systemen en moeten zelf kunnen beslissen over toegang 

tot systemen. Heel idee van moderne maatschappijen wordt symbolisch samengevat onder: vrijheid 

en gelijkheid. Dit zijn twee basiswaarden van het moderne systeem:  

 Vrijheid: individu staat buiten maatschappij en kan zelf beslissen met wie hij trouwt, welke 

job hij kiest, welke opleiding hij doet, welke g&d hij koopt,… 

 Gelijkheid: mensenrechten, voor elke persoon wordt beslist “iedereen heeft het recht op 

politieke opinie, menswaardig inkomen,…”. Hiermee worden inclusierechten geofficialiseerd 

in mensenrechten die iedereen toekomen.  

Algemeen: vormen van systeemdifferentiatie  

Er zijn historisch ‘dominante’ vormen van maatschappijdifferentiatie, maar de andere vormen 

verdwijnen niet zomaar, vb. Functiesysteem politiek 

Systeemdifferentiatie is een algemene term die van toepassing is op elk systeem,  

vb. Organisaties kunnen zich ook differentiëren in verschillende departementen, zoals marketing. In 

elk systeem differentiëren zich andere systemen uit, vb. marketing is onderdeel van bedrijf en is 

tegelijkertijd een apart systeem dat anders kijkt naar omgeving.  

2.6.2.1 Functionele differentiatie: algemeen 

 Heterarchische/geen hiërarchische structuur: maatschappelijke gelijkheid tussen 

functiesystemen 

o Elk functiesysteem heeft uniek referentieprobleem 

o Belangrijke en minder belangrijke functiesystemen 

o Overgangsrol van de ‘nationale staat’ in uitbouw functiesystemen: Specifieke 

natiestaten hebben differentiatie van bepaalde systemen mogelijk gemaakt en 

versterkt 

 vb. Model moderne wetenschap. Wetenschap is tot stand gekomen in 

Duitsland in een onderzoeksuniversiteit waar eerste wetenschappelijke 

disciplines ontstaan zijn, nadien is deze structuur overgenomen door andere 

landen.  

Dus nationale staat heeft belangrijke rol in uitbouw van functiesystemen.  

 Hoewel elk systeem zich specialiseert in één specifieke functie, gaat functionele autonomie 

toch gepaard met hoge mate van afhankelijkheid van andere systemen (FUNCTIONELE 

AUTONOMIE EN ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID)  



vb. Onderwijssysteem valt weg, dit leidt op LT tot een enorme crisis voor de reproductie van 

de maatschappij (mensen leren niet meer schrijven, rekenen,…)  

vb. Enkel onderwijs bieden omdat er economische betalingen zijn die het onderwijs 

financieren, enkel onderwijs bieden omdat er politieke beslissingen genomen zijn, 

wetenschap levert kennis aan onderwijs,… 

o “Functie” : maatschappij als referentiepunt  

o “Prestatie”: omringende deelsystemen als referentiepunt 

o “Reflectie of zelf-observatie”: eigen systeem als referentiepunt  

vb. Politiek staat in voor collectief bindende beslissingen (maatschappelijke functie), maar is 

daarvoor afhankelijk van prestaties die geleverd worden door omringende systemen. Politiek kan 

enkel functioneren omdat er een juridische kader is waarbinnen politiek functioneert, dus twee 

systemen zijn gekoppeld in de vorm van de rechtsstaat en de grondwet. In politiek systeem worden 

er politieke beslissingen genomen die leiden tot wetten, deze wetten hebben een politieke 

betekenis. De wet geeft ook aanleiding tot communicatie in het recht. Alle verschillende functie 

systemen zijn auto poëtische communicatiesystemen: reproduceren specifieke communicatie 

a.d.h.v. anderen vb. juridische communicatie wordt geproduceerd a.d.h.v. andere juridische 

communicatie. Functiesystemen zijn zichzelf producerende systemen die operatief gesloten zijn t.o.v. 

omgeving, vb. in politieke systeem draait communicatie rond macht (gaat deze beslissing mijn 

machtspositie versterken of verzwakken?), vb. in rechtssysteem draait communicatie rond recht 

(legaal, niet-legaal?). Alle systemen bekijken zich aan de hand van observatie, waarbij het eigen 

systeem als referentiepunt wordt genomen, vb. recht reflecteert over zichzelf in termen van 

“rechtvaardigheid”. 

 Samenhang tussen functionele differentiatie en positie-en roldifferentiatie: uitdifferentiatie 

van beroepsrollen én daaraan complementaire publieksrollen (cf. docent – student) 

2.6.2.2 Functionele differentiatie van de moderne maatschappij: enkele voorbeelden 
Economie  

Tot 18e/middeleeuwen: gezin  

 Familiale huishouden als economische actor  

o vb. Oudgriekse οἶκος = huishouden of economie, meervoud: οἶκοι 

o vb. middeleeuwse gilden: juridische toestemming om bepaalde zaken te produceren 

die aan een aantal families werd afgeleverd  

o Huishoud als eenheid voor materiële reproductie van goederen en diensten 

 Vanaf late 18e differentiatie gezin en economische productie, waardoor huishouden als 

economische actor niet meer goed werkt, komt door  

o Explosie van handel: handel wordt belangrijker dan productie 

o Explosie van geldeconomie 

 Economische verhoudingen maken zich los uit het gezin 

Einde kinderarbeid (schoolplicht – differentiatie economie/gezin/onderwijs): Kinderen mogen niet 

meer worden ingezet in het gezin voor economische productie, maar worden verplicht om naar 

school te gaan. Dit heeft te maken met het complexer worden van productie die scholing vereist.  

Gevolg: Differentiatie tussen 

 Gezin: toeleggen op intimiteit, verlenen van een stabiele identiteit aan personen 

 Onderwijs: toelegging op scholing 



 Economie: toelegging op handel, geld,… 

Gevolg: Recht moet veranderen, want differentiatie tussen eigendom familie en eigendom bedrijf, 

vb. Investeringen in bedrijf worden losgemaakt van persoonlijk bezit en eigendom 

vb. Ontstaan van het management vanaf ca. 1830/1840: familiaal eigendom van een bedrijf 

impliceert niet dat zij ook de zaakvoerders zijn van datzelfde bedrijf  

Vanaf die periode begint men ook over „de economie“ in het enkelvoud te spreken, als iets dat 

losstaat van de maatschappij  

Veralgemening van geldeconomie (macro-economie: stromen van kapitaal) en ontstaan van 

tegenstelling ‘arbeid’ en ‘kapitaal’ 

Veralgemeende inclusie van ‘consumenten’ (=publieksrollen; staat tegenover beroepsrollen als 

‘producent’, ‘entrepreneur’, ‘werknemer’ etc.)  

Sport 

We spreken over “sport” in enkelvoud. Sport maakt het mogelijk om het menselijke lichaam ook in te 

sluiten in een speciaal systeem dat zich specialiseert in het opdrijven van de capaciteiten van het 

menselijk lichaam. 

19e : convergentie van drie verschillende tradities in moderne, éénheidsidee van ‘sport’ 

 ‘Atletiek’ (Oud-Griekse / Latijnse achtergrond, voornamelijk boksen en worstelen – pas later 

werd ‘atletiek’ in de huidige betekenis toegevoegd), twee duizend jaar oud, heel competitief 

en gewelddadig, voornamelijk gericht op een publiek dat ‘spektakel’ wil zien 

 ‘Gymnastiek’ (Scandinavische en Duitse achterrond, maar ook Oudgriekse voorlopers), niet-

competitieve training van het lichaam, zeer sterk geïnspireerd door ideeën over gezondheid, 

schoonheid en lichaamscultuur 

 ‘Sport’ (term uit de lage Middeleeuwen), gekoppeld aan het tijdsverdrijf van de vroeg-

moderne Europese adel, nauwe link met paarden en honden (jagen, paardensport,), later 

ook sporten als tennis, cricket, voetbal, etc. 

 Samengevoegd onder eenheidsnoemer “Sport” 

 Het lichaam heeft geen grote rol in andere functionele systemen, vb. onderwijs gaat over 

cognitieve prestaties,…  

Langzaam verzelfstandingsproces van sport gericht op menselijk-lichamelijke prestaties en 

lichaamservaring, als tegengewicht tegen gefragmenteerde, grotendeels van het lichaam 

losgekoppelde inclusie in andere systemen. 

Kunst  

Tot 18e gebonden aan andere domeinen zoals religie, politiek en wetenschap (artes liberales, artes 

mechanicae, beaux arts, arts and sciences) 

Vanaf eind 18e: Convergentie van muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur tot één idee 

van ‘de Kunst’ (Winckelmann, 1764)/kunst verzelfstandigd zichzelf tot één idee van ‘de Kunst’. 

Ontstaan van “l‘art pour l‘art‘”, abstrakte Kunst, etc. 

2.6.2.3 Functionele differentiatie: codering  

 Binaire codering: Functionele systemen zijn auto poëtische systemen, die communicatie van 

hun eigen soort reproduceren. Hoe herkent vb. de politiek dat het gaat om politieke 



communicatie? Wel, om alle maatschappelijke communicatie te differentiëren en toe te 

wijzen aan één specifiek functiesysteem, heeft elk functiesysteem een specifieke code die 

bepaalt hoe communicatie verloopt 

vb. in het recht: recht/onrecht of legaal/niet-legaal 

vb. in de economie: betalen/niet-betalen 

vb. in de politiek: regering/oppositie  

 Code garandeert operationele geslotenheid (≠ informationele geslotenheid): Door code kan 

vb. juridische communicatie zich afschermen van andere functiesystemen.  

 Functiesystemen hebben tegelijkertijd een totaliserende en selectieve relatie/bril tot de 

omgeving 

o Totaal: op alles toepassing wat in de werkelijkheid gebeurd kan je vb. vaststellen of 

het juridisch legaal of juridisch niet legaal is 

o Selectief: vb. nagaan of Glysofaat of giftig is voor menselijk lichaam of niet, voor 

antwoord kan je alleen maar terecht  bij de wetenschap, en kan je niet terecht bij de 

economie  

 Programmering nodig van code: Concrete beslissingsregels over de toerekening van 

informatie tot één van de codewaarden. 

vb. Hoe gaan juristen na of iets legaal is? Ze doen dit door te kijken naar de huidige 

wetgeving, die wetgeving is programma 

vb. Hoe gaan wetenschapper na wat waar is? Ze doen dit door te kijken naar theorieën, die 

theorieën zijn programma’s   

o Programma’s passen zich voortdurend aan aan de codes, zodat het mogelijk wordt in 

te spelen op de veranderingen in de omgeving 

2.6.2.4 Luhmann’s diagnose van functioneel gedifferentieerde (wereld)maatschappij  

 Polycentrisme/polycontexturaliteit: Moderne maatschappij heeft geen centrum meer, 

verschillende systeemspecifieke werelden bestaan naast elkaar  

o Gaat in tegen Marx: Economie is hét centrum, alle andere systemen moeten worden 

gereduceerd tot economische onderbouw 

o Gaat in tegen idee dat politiek hét centrum vormt. Individuen zijn opgevoed met de 

idee dat de politiek het leidende systeem is in de maatschappij dat bepaald hoe 

andere systemen eruit zien. Dit is natuurlijk een simplificatie: je kan andere systemen 

niet zomaar programmeren vanuit politiek, vb. werkloosheid oplossen vanuit politiek  

o …  

 Geen overkoepelende beschrijving van de maatschappij en waardenconsensus mogelijk 

o Omdat maatschappij er anders uitziet vanuit het systeem waaruit je observeert 

vb. vanuit recht spreek je over een andere maatschappij, dan vanuit economie 

o Omdat maatschappij bestaat uit met elkaar concurrerende waarde, al die waarden 

kunnen niet worden samengevoegd tot een soort “superwaarde”. Al naargelang je je 

in een andere systeem bevindt, zal je andere waarden nastreven. 

vb. solidariteit kan belangrijk zijn in de politiek, maar dit kan je niet als centrale 

waarde vooropstellen in de economie (zou leiden tot faillissement)  

 Multiplicatie van de maatschappij: Gebeurtenis kan tot verschillende systemen tegelijk 

behoren 

vb. Vliegtuigcrash zet auto poëtische communicatie in gang in allerlei systemen volgens 

specifieke code: politieke communicatie (nagaan wie politiek verantwoordelijk is voor 

vliegtuigcrash), wetenschappelijke communicatie (bestuderen wat fout is gegaan in 



vliegtuig), juridische communicatie (nagaan wie verantwoordelijk is voor vliegtuigcrash, wie 

zal schadevergoeding betalen aan nabestaanden van slachtoffers, juridische rechten,…),…  

 Functiesystemen zijn in hoge mate van elkaar afhankelijk. Nochtans is er geen stabiele 

coördinatie, noch gerichte of gestuurde ordening van bovenaf mogelijk (vb. politiek kan 

niet zomaar zeggen aan rechtssysteem wat juridisch is toegestaan en wat juridisch niet is 

toegestaan) = democratisch, open 

 Probleem 1: Eén maal dat de inclusie in een systeem moeilijk wordt, zal dit effecten hebben 

op inclusie in andere systemen. 

vb. Sociale ongelijkheid en exclusie is een effect van functionele differentiatie. Verschillende 

mensen worden ingesloten in het onderwijssysteem: halen een diploma dat hen toegang 

verleent tot goed betaalde job in economie (=inclusie). Verschillende mensen worden 

uitgesloten in onderwijssysteem: halen geen diploma, slecht betaalde job, slechte 

gezondheid, machteloos op politiek vlak,… (= exclusie).  

 Probleem 2: ‘Georganiseerde onverantwoordelijkheid’: Systemen wentelen de gevolgen van 

wat ze doen af op de rest van de maatschappij. Problemen in het ene systeem worden 

doorgeschoven van het ene systeem naar het andere systeem. Voor dit soort problemen is 

niemand verantwoordelijk, je kan deze enkel oplossen door het probleem te verdelen over 

verschillende functiesystemen  

vb. De economie produceert goederen en onttrekt daardoor heel wat fossiele brandstoffen 

aan de aarde die terug in de lucht wordt gestuurd, wat klimaatopwarming op gang brengt. 

De economie zal zeggen “het is niet ons probleem dat consumenten veel auto’s kopen, het is 

aan de politiek om ervoor te zorgen dat de uitstootcriterium verminderen”.  

 Probleem 3: Stijgende wederzijdse ‘irritaties’: Systemen beginnen elkaar te irriteren, ze 

beginnen allerlei problemen voor andere systemen te produceren 

vb. Economie produceert enorm veel problemen zoals sociale ongelijkheid die moet worden 

opgelost via andere systemen.  

Voor de grote uitdagingen en problemen zijn er geen kant-en-klare problemen  

Opmerking: Het bestaan van functionele differentiatie sluit niet uit dat er nog segmentaire en 

stratificatorische differentiatie blijft bestaan!  

vb. Het politieke systeem is functioneel gespecialiseerd, maar is intern segmentair gedifferentieerd. 

De wereldpolitiek is gedifferentieerd in de vorm van 208 natiestaten, binnen natiestaten is er 

centrum-periferie differentiatie. … 

Extra toelichting van functionele differentiatie en voorbeeld functiesysteem ‘liefde’ : interview 

Niklas Luhmann op Bb 

 

 

 

 

 



DEEL 3 TIJDSDIAGNOSE – THEORIEËN VAN 

DE HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ 

Tijdsdiagnose: “Wat is er typisch aan onze hedendaagse maatschappij? En hoe kunnen we alle 

verschillende fenomenen in hedendaagse maatschappij op een systematische, sociologische manier 

begrijpen?” Enkele theorieën die we vorige lessen hebben gezien bevatten ook een deel 

tijdsdiagnose, vb. functionele differentiatie. 

1 Kritische theorie: een analyse van het 
hedendaagse kapitalisme 
We bouwen voort op het denken van Marx en Weber. Hun denken wordt geactualiseerd in het licht 

van de hedendaagse condities.  

 Kritische theorie: een lezing van Marx en Weber 

1.1 Kritische maatschappijtheorie 
 Mogelijkheid van een kritische analyse van de moderne maatschappij als eenheid of 

totaliteit?  

o vb. Nikklas Luhman: Functionele differentiatie heeft als gevolg dat we idee hebben 

van overkoepelde maatschappij. Dit is een weinig nuttig idee geworden, want 

maatschappij ziet er anders uit vanuit vb. recht, economie, politiek,… Deze logica’s 

zijn incompatibel met elkaar. 

o vb. Marx gaat ervan uit dat maatschappij een kapitalistische maatschappij is. Deze 

maatschappij wordt van boven tot beneden beïnvloedt door totalitaire invloed van 

kapitalisme. Indien je iets wilt begrijpen van de maatschappij (vb. gezin) dan kan dit 

niet zonder de logica van kapitalistische systeem te begrijpen. 

 Paradox van de ‘rede’ of ‘rationaliteit’ in een ‘onredelijke’ maatschappij (Adorno): 

‘utopische’ dimensie van de kritische theorie 

o Breuk met vorige les: Idee van dé rationaliteit in onze maatschappij is niet houdbaar. 

Er is niet één rationaliteit, er zijn verschillende (economische, doelrationele, kunst, 

wetenschap,…) soorten rationaliteit in de maatschappij. Deze verschillende logica’s 

zijn niet tot elkaar herleidbaar.  

o Paradox in kritische maatschappijtheorie: Je moet blijven vasthouden aan het 

potentieel dat de menselijke rede ons plots kan oplichten. We beschikken alleen over 

redelijke premissen, premissen waarvan wij zouden willen dat iedereen deze 

nastreeft. Onze maatschappij zou moeten worden vormgegeven worden door 

principes van algemene menselijke redelijkheid, vb. vrijheid, gelijkheid, 

broederlijkheid,… Tegelijk weten we dat onze reële maatschappij niet altijd rekening 

houdt met deze algemene menselijke redelijkheden. In de 20ste eeuw hebben we een 

maatschappij zien ontwikkelen die op vele vlakken het tegengestelde is van idealen 

van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid (vb. Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2). Dus 

vreemd genoeg gaat onze redelijkheid en toenemend vermogen om de 



maatschappij te organiseren gepaard met een gelijktijdige toename van 

irrationaliteit en onredelijkheid (= paradox).  

 Hoe is het mogelijk  dat de mensheid op moment dat ze inzicht van 

redelijkheid heeft gekregen en rationaliteit heeft afgekondigd, terecht komt 

in een maatschappij die irrationeel is? 

Dus kritische maatschappijtheorie heeft een utopische dimensie: Empirisch 

bestaande maatschappij moeten worden afgemeten aan idealen en principes die 

door universele menselijkheid en redelijkheid zijn afgekondigd.  

 De ‘Kritische Theorie’  verwerpt de assumptie (pretentie?) van waardevrijheid van de 

positivistische methode 

o De kritische maatschappijtheorie is in strijd met het centrale wetenschapsdenken 

van de moderne wetenschappen, namelijk: sociologen moeten waardevrij oordelen. 

In het wetenschapsdenken moeten sociologen zo goed en accuraat mogelijk 

beschrijven wat er zich in de maatschappij afspeelt maar ze moeten zich onthouden 

van politieke en normatieve oordelen.  

o De kritische maatschappijtheorie zegt dat de socioloog dit niet dient te doen! 

Sociologen zouden zo de fout maken van bestaande orde die niet in 

overeenstemming is met ons vermogen om de maatschappij op een gelijke, vrije en 

redelijk manier te organiseren. De sociologen zouden de fout maken om die 

bestaande orde te legitimeren en dus goed te praten.   

Sociologie als studie van het kapitalisme (Streeck) 

Voorbeeld van hoe je vandaag de dag een kritische maatschappijtheorie uitbouwt: Cf. ‘How to Study 

Contemporary Capitalism?’ Wolfgang Streeck. Illustreert hoe je van kritische uitgangspunten naar de 

maatschappij kan kijken.  

Uitgangspunten  

 Hedendaagse maatschappij kan niet adequaat begrepen worden zonder de structuren van 

onze kapitalistische economie mee in rekening te brengen (idee van totaliteit, zie 1.1) 

 ‘Kapitalisme’ verwijst zowel naar ‘de economie’ (economie) als naar een specifieke 

‘maatschappij’ (sociologie): de studie ervan vereist dus een theoretisch kader dat ze niet los 

van elkaar ziet 

 ‘Economie’ wordt gezien als een domein dat sociaal en politiek geconstrueerd is 

o cf. traditie ‘politieke economie’ uit de 19e Eeuw: In de 19de eeuw zijn er denkers zoals 

Karl Marx, Adam Smith,… Deze denkers bestuurden het sociale, politieke en 

economische leven als één totaliteit, vandaag is dit niet meer zo populair. In de 

kritische maatschappijtheorie pleit men om dit opnieuw in te voeren (idee van 

totaliteit, zie 1.1). Volgens de kritische theorie moeten we de economie zien als een 

onderdeel van een bredere ordening, de kapitalistische ordening. Dit systeem is 

geproduceerd door specifieke maatschappelijke instituties.  

o Gaat in tegen assumpties die gehanteerd worden in economie en RCT: Sociaal leven 

bestuderen als een vorm van rationeel keuzegedrag. Je kan de verschillende 

maatschappelijke domeinen (vb. religie, arbeidsmarkt,…) begrijpen als verschillende 

soorten markten of spelen waar economisch georiënteerde actoren zich ten opzichte 

van elkaar verhouden.  

 



 Economie is niet ‘noodzakelijk’ het belangrijkste of determinerende ‘subsysteem’ ( 

economische onderbouw/niet-economische bovenbouw vb. politiek, recht,…), maar zonder 

politiek-juridische regulering is er steeds het gevaar dat het andere maatschappelijke 

domeinen onderwerpt of ‘koloniseert’ (Habermas)    

o Bovenbouw moet gereduceerd worden tot onderbouw: In het denken van Marx 

treffen we een sterk economisch determinisme aan. In het hedendaagse denken 

wordt idee dat economie andere sferen van maatschappij koloniseert iets minder 

sterk geformuleerd, d.w.z. economie is niet noodzakelijk het belangrijkste 

subsysteem maar is een expansief systeem dat voortdurend probeert om andere 

domeinen van de maatschappij in zijn greep te krijgen om potentiële winst te 

bekomen en die kan reorganiseren als markten. Dus voortdurend politieke orde 

nodig van economie, anders dreigen we terecht te komen in een situatie waarbij 

alles zich zou moeten onderschikken aan wetten van kapitaal.  

1.2 De erfenis van Marx: kritische analyse van het kapitalistische 

bestel 
“The philosphers have only interpreted the world in various ways – the point however is to change 

it”: Filosofen proberen te de wereld te verklaren, maar hebben geen poging gedaan om de wereld te 

veranderen. De wereld veranderen is net dé bedoeling. Theorie is enkel zinvol indien zij helpt om de 

maatschappij/wereld in de richting van een klasseloze maatschappij te sturen (vrijheid en gelijkheid). 

Maatschappijtheorie als kritiek van de bestaande orde en ‘vroedvrouw’ van een revolutionair 

project (revolutionaire overgang in leven roepen). 

Doctrinair marxisme of revisionisme? 

 Na de dood van Marx raakt internationale socialistische beweging verscheurd tussen eerder 

hervormingsgezinde (revisionisme) en meer radicale vleugel (doctrinair marxisme)  

 Schisma/breuk wordt officieel in 1919 met de oprichting van de Derde Internationale of 

Komintern 

 Ondertussen hadden Marx’ denkbeelden al invloed in de sociologie, vb. Max Adler, leidende 

figuur van tweede internationale 

 Binnen de Komintern ging daarentegen al snel een dogmatische versie (doctrinair 

marxisme) van het Marxisme de boventoon voeren, zeker na de machtsovername in de 

Sovjet-Unie door Stalin   

 Vele jonge intellectuelen met linkse sympathieën verzetten zich tegen officiële versimpeling 

van Marx’ gedachtengoed = De Kritische Theorie  

De Kritische Theorie: revisionistische versie van het Marxisme  

 Vele beoefenaars van de zogenaamde ‘Kritische Theorie’  zoals Theodor Adorno, Max 

Horkheimer,  Herbert Marcuse,  Ernst Bloch, e.a. bedreven weliswaar een of andere vorm 

van marxistische wetenschapsbeoefening maar waren niet gelieerd aan marxistische 

politieke bewegingen of partijen 

 De zogenaamde ‘Frankfurter Schule’, opgericht in 1923 als ‘Institüt für Sozialforschung’ was 

een onafhankelijk centrum voor marxistische of neomarxistische wetenschapsbeoefening 

 Hoewel Marx’ denken inspireerde, werd het niet volledig omarmd. Eerder kritische toetsing 

aan veranderende maatschappelijke context (jaren ’30 en ’40 in Nazi-Duitsland) 

 

 



Ontstaan Kritische Theorie: Institüt für Sozialforschung 

 Twee belangrijke motieven lagen ten grondslag aan de onderzoeksprojecten van het 

instituut:  

o Een bevredigende verklaring leveren voor het achterwege blijven van een door 

Marxisten verwachte revolutie:  

 Materialistische dialectiek: Ontwikkelingswetten van het kapitaal, deze gaan 

gepaard met een toenemende klassentegenstelling tussen kapitalisten 

(kapitaal accumuleren) en proletariaat (verdere verarming). 1% van 

bevolking monopoliseert het kapitaal en 99% wordt uitgebuit. Het 

proletariaat zal uiteindelijk de productiemiddelen overnemen van de 

kapitalisten. Dit is onvermijdelijk, vloeit nu eenmaal voort uit 

ontwikkelingswetten van kapitaal! 

 Maar voorspelling is niet uitgekomen! De toenemende tegenstelling tussen 

arbeiders en kapitalisten hebben geleid tot bescherming van arbeiders, vb. 

welvaartsstaat (situatie arbeidskrachten goed houden) 

 Aanhangers van kritische theorie wilden een verklaring geven voor het 

uitblijven van de revolutie. 

o Overtuigend alternatief ontwikkelen voor dominante stijl en methode van de 

sociale wetenschappen, nl.  het ‘positivisme’  

 Probleem van sociale wetenschappen: Hoe moeten sociale wetenschappen 

eruit zien zodat ze echt kunnen dienen als een vroedvrouw voor 

revolutionair project? 

 Het instituut stelde zich tot doel om via een herinterpretatie van het marxisme een kritische 

analyse van het kapitalistische bestel door te voeren.  

 Onorthodoxe voortzetting van het marxisme in combinatie met andere inzichten, 

waaronder de moderniteitstheorie van Weber en de psychoanalyse van Sigmund Freud 

 In 1937 introduceerde Max HORKHEIMER, toenmalig directeur van het instituut, de term 

‘kritische theorie’ en zorgde voor de systematisering van haar ideeën   

Institut in 1924 door Felix Weil gesticht; stond in zijn eerste jaren onder de leiding van Carl Grünberg. 

In 1932, onder de leiding van Max Horkheimer (die de leiding overnam vanaf 1931, nadat Grünberg 

door ziekte getroffen werd), ontstond het Zeitschrift für Sozialforschung als theoretische orgaan van 

het instituut. In dit tijdschrift formuleerden de leden van het instituut ideeën en hielden ze discussies 

rond wat later bekend zou staan als de "Kritische Theorie".  

Max Horkheimer en de crisis van de marxistische maatschappijkritiek  

 Theoretische problemen in marxisme: opvatting van wetenschap 

o Blind vertrouwen in de politiek-economische wetmatigheden die moesten leiden tot 

de opheffing van het kapitalisme.  

o De kritische theorie verwerpt veronderstelling van ‘noodzakelijk’  en ‘rationeel’ 

verloop van  geschiedenis en mogelijkheid om de maatschappelijke en historische 

feiten neutraal te registeren. Marx houdt onvoldoende rekening met de openheid 

van de geschiedenis. In de maatschappij bestaat er niet zoiets als een historisch 

materialisme, we zien niet onderworpen aan wetten. Mensen zijn actoren die 

reageren op maatschappelijke verhoudingen, mensen maken geschiedenis, dus 

geschiedenis is open. Mensen moeten het begrip van de maatschappij afstemmen op 

de vraag “hoe kunnen we een meer rechtvaardige, betere, meer gelijke maatschappij 



realiseren?”. Idee dat je van buitenaf het verloop van de maatschappelijke 

ontwikkeling kan registreren klopt helemaal niet! 

 Praktische problemen in marxisme: opvatting van de revolutionaire rol van het proletariaat 

o Marx: Proletariaat wordt geacht om overgang naar meer rechtvaardige klasseloze 

maatschappij tewerk te stellen.  

o Horkheimer’s onderzoek naar de politieke opvattingen van de Duitse arbeiders 

(fascisme): Arbeiders zijn helemaal niet politiek progressief gezind. Het overgrote 

deel van de arbeiders hebben rechtse politieke voorstellingen, ze zijn erg gekant 

tegen communistische sociale bewegingen. Horkheimer vonden dit heel bizar: die 

klasse die het grootste voordeel en belang had bij de transitie naar meer gelijke 

verdeling, zijn net diegenen die het hevigst verzet tonen tegen deze transitie. Zoveel 

arbeiders stemmen op rechtse politieke beweging die arbeidswetten willen 

afbouwen en die minder herverdeling willen organiseren in de samenleving. Dit heeft 

in Duitsland geleid tot de opkomst van het fascisme!  

o Autoritaire ontwikkelingen in Rusland van de jaren ’30 

Horkheimer: “Kritische theorie” 

Vraag hoe kritiek als politieke stellingname mogelijk is moet opnieuw gesteld worden 

 Verlaten van idee dat wetenschap één geheel vormt met politieke krachten: noodzaak van 

‘kritiek’ vanuit normen als vrijheid, gelijkheid, democratie (cfr. theoretisch probleem)  

 Verlaten van idee van rationele geschiedenis en proletariaat als dragers van de geschiedenis: 

eerder verklaren hoe het mogelijk is dat mensen een systeem in stand houden dat hun 

emancipatie in de weg staat (cfr. praktisch probleem) 

“De samenleving moet worden afgemeten aan het idee van een toekomstige maatschappij als de 

gemeenschap van vrije mensen, zoals die op grond van de beschikbare technische middelen mogelijk 

is” - Max Horkheimer in ‘Traditionelle und Kritische Theorie’ 

Citaat van Horkheim waarin programma van kritische theorie wordt ontwikkeld. De samenleving 

moet worden afgemeten aan een maatschappij die we kunnen realiseren (beschikken over de juiste 

middelen voor toekomstige maatschappij). Het kritisch denken is utopisch, want ontwikkeld kritiek 

op basis van een ideaal dat nog niet gerealiseerd. Tegelijk is het geen utopisch programma, want zou 

nooit gerealiseerd kunnen worden.  

Jürgen Habermas: 3 kennisbelangen  

Habermas heeft zinvolle dingen geschreven over de positie van wetenschap als kritische theorie in 

onze maatschappij 

 Kennisbelang : inherent verband tussen bepaalde wetenschappelijke kennisvormen en de 

menselijke belangen en normen die deze kennis sturen (verhouding tussen theorie en 

praxis/doel). Habermas onderscheidt 3 verschillende kennisbelangen: 

1. Technische belang van de empirisch analytische wetenschappen dat gericht is op het 

technisch gebruik van de natuur, psyche of maatschappij en de controleerbaarheid van de 

kennis hieromtrent: Wetenschappen zijn gericht op kennis van hoe de werkelijkheid 

werkt, door die kennis kan je controle verkrijgen over de werkelijkheid, vb. door inzicht 

in menselijk lichaam kan je geneeskundige interventies in het leven roepen. Inzicht 

verkrijgen om controle over een fenomeen te verkrijgen.  

2. Praktische belang van de historisch hermeneutische wetenschappen dat de mens 

oriënteert in het sociale leven; het doel van de kennis is begrijpen als ‘verstehen’: Inzicht 



verkrijgen in menselijke betekenisgeving om te verstehen (= inzicht verkrijgen in bredere 

betekenis).  

3. Emancipatorische belang van de kritisch theoretische wetenschap dat de bevrijding van 

de mens nastreeft; de kritische kennis beoogt hierbij zelf reflectief inzicht gericht op 

maatschappelijke verandering. 

 Tweevoudige opdracht voor de kritische theorie: formuleren van een kritiek van 

samenleving en kennis, evenals het uittekenen van de weg naar een ideale maatschappij 

HABERMAS schetst hiermee vanuit epistemologisch perspectief een kritische theorie waarin 

wetenschap niet verengd kan worden tot enkel technisch controleerbare kennis (zoals dat binnen het 

positivisme wordt voorgesteld). Wetenschap is volgens hem net als iedere andere vorm van kennen 

hoe dan ook verankerd in normatieve menselijke belangen.  

Dit geldt in het bijzonder voor de sociale wetenschappen (cf. volgende slide). Het specifieke 

probleem van de sociale wetenschappen ligt in het feit dat de onderzoeker met zijn activiteiten zelf 

deel uitmaakt van de werkelijkheid die hij gaat onderzoeken. Daarom kan het onderzoek niet 

neutraal of belangeloos zijn. Kennis en belang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan 

bepaalde wetenschappen of groepen van wetenschappen liggen volgens Habermas specifieke 

belangen ten grondslag. Op dit punt sluit hij gedeeltelijk aan bij Marx om diens inzichten vervolgens 

aan te vullen. Marx kent slechts het technische handelen dat zich manifesteert in de arbeid. Het 

kennisbelang van dit handelen willen weten hoe de dingen in elkaar zitten om ze te kunnen 

bewerken (vormt de grondslag van de empirisch-analytische wetenschappen). Daarnaast is er een 

praktisch kennisbelang, dat op "SinnVerstehen" binnen de intersubjectieve communicatie is gericht. 

Dit kennisbelang behoort bij' de hermeneutisch-historische wetenschappen. Een derde groep 

wetenschappen, door Habermas "systematische handelingswetenschappen" genoemd, gaat terug op 

het emancipatoire kennisbelang. Hierbij horen (idealiter) economie, sociologie en politieke 

wetenschappen, Deze wetenschappen beperken zich niet, zoals de natuurwetenschappen, tot het 

formuleren van wetmatige samenhangen. Voor zover sociale wetenschappen zich richten naar een 

beperkend natuurwetenschappelijk perspectief, loochenen hun eigenheid, aldus de kritische theorie. 

Door middel van de ideologiekritiek kan duidelijk worden gemaakt, dat de positivistische kennis 

binnen de sociale wetenschappen ertoe dient de bestaande maatschappelijke en politieke orde te 

bevestigen. Het emancipatoire kennisbelang manifesteert zich dus in de zelfreflectie van de sociale 

wetenschappen. Door te reflecteren op hun eigen maatschappelijke positie en kennisbelang kunnen 

deze wetenschappen een "kritisch georiënteerde wetenschap“ worden, 

De specifieke positie van sociale wetenschappen  

 Het specifieke probleem van de sociale wetenschappen ligt in het feit dat 

sociaalwetenschappelijk (sociologisch, economisch, historisch, etc;) onderzoek  (en 

onderzoeker) zelf deel uitmaakt van de werkelijkheid die het gaat onderzoeken. Daarom 

kan het onderzoek niet neutraal of belangeloos zijn. Kennis en belang zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 

 Sociale wetenschappen beperken zich niet, zoals de natuurwetenschappen, tot het 

observeren en formuleren van wetmatige samenhangen, ze interveniëren ook in de 

werkelijkheid 

 Economische theorieën, mathematische formules en statistische conventies zijn niet louter 

‘representaties’, maar interveniëren in de maatschappelijke werkelijkheid (vb, self-fullfilling 

prophecy en ‘performativiteit)   

o Toepassing op economie: Economie probeert economische werkelijkheid te 

bestuderen. Doordat economisten inzicht verkrijgen in de structuren van de 



economische werkelijkheid, kunnen economisten inzicht krijgen in de economie. 

Meeste economen modeleren hun wetenschappelijke rapporten naar een 

natuurwetenschappelijk model, vb. model met econometrische formule. Natuurlijk 

klopt idee niet dat economie buiten de maatschappij staat en daar een representatie 

van ontwikkeld. Economen interveniëren voortdurend in maatschappelijke 

werkelijkheid. vb. NB doet voorspelling over toekomstige economie, die voorspelling 

zal gevolgen hebben in reële werkelijkheid (bedrijven herzien investeringsplannen, 

gezinnen consumeren minderen,…). De voorspelling intervenieert in de economische 

werkelijkheid, wat ervoor zorgt dat economische voorspelling meteen gedateerd is 

omdat ze geen rekening houdt met effecten die ze zelf genereert. Economie kan hier 

geen rekening mee houden omdat economie veronderstelt dat ze buiten de 

maatschappij bestaat, in plaats van er een onderdeel van te zijn.  

o Door de sociale wetenschappen te begrijpen als iets dat zich buiten de maatschappij 

bevindt, misken je dat de sociale wetenschappen altijd al interveniëren in de 

maatschappij.  

 vb. Theorie over  winstgerelateerde beloningsstructuren van managers (Michael Jensen)   

Tot in de jaren zeventig werd het topmanagement bijna uitsluitend vergoed op basis van een vaste 

wedde. Dit creëerde twee problemen. 

Ten eerste leidde het tot een situatie waarin de belangen van de aandeelhouders botsten met die 

van het topmanagement. Voor de aandeelhouders moeten de huidige en de toekomstige winsten 

gemaximaliseerd worden, zodat hoge dividenden uitbetaald kunnen worden. Voor de topmanager 

met een vaste wedde is winstgevend zijn niet het eerste doel, want die winst wordt voor een groot 

deel uitgekeerd aan aandeelhouders en verlaat dus het bedrijf. De topmanager zal proberen zoveel 

mogelijk de toegevoegde waarde in de onderneming te houden. Hij heeft daar dan controle over. Dit 

kan tot verspilzucht en prestigeprojecten leiden die de manager ten goede komen, niet de 

aandeelhouder. 

 

Een tweede probleem: een vaste wedde geeft het topmanagement onvoldoende prikkels om zich ten 

volle in te zetten voor het bedrijf. De ceo wordt een functionaris. 

 

Beide problemen hebben eerst in de VS en later bij ons tot een aandeelhoudersrevolutie geleid. 

Hieruit is de bonuscultuur ontstaan. Door het topmanagement bonussen te verlenen die in verband 

staan met de winstgevendheid van het bedrijf, werden de belangen van de aandeelhouders en het 

topmanagement met elkaar verzoend: voortaan zou winstmaximalisatie voorop staan en het 

topmanagement zou fors geprikkeld worden om zich honderd procent in te zetten voor het bedrijf. 

 

Niet alleen de ceo's en de aandeelhouders waren onder de indruk van deze aanpak, de overheid was 

dat ook. Zowat overal gingen overheden fiscale regimes ontwikkelen om deze bonuscultuur te 

bevorderen. 

 Sociale wetenschappen, en varianten van sociale wetenschappen, zijn belangrijke actoren in 

maatschappelijke veranderingen zelf. Ze maken deel uit van de maatschappij die ze 

bestuderen en hebben daar transformationele effecten op.  

 

 

 



Theodor Adorno 

 Enerzijds gaat hij mee met Marxistische kritiek op kapitalisme: produktiewijze is gebaseerd 

op onteigening van meerwaarde en werkt uitbuiting en uitsluiting in de hand 

 Anderzijds constanteert hij dat de opheffing van deze produktiewijze problematisch is 

geworden: kritiekpunten 

o Staat garandeert stabiliteit van het (monopolie-)kapitalisme: Theorieën ontwikkelen 

over verzorgingsstaat als een instrument voor de reproductie van het kapitalisme. 

Voor sociologen is dit een raar idee: Is verzorgingsstaat niet juist een correctie op het 

kapitalisme en de tegenstellingen tussen arbeid en kapitaal? Het kapitalisme bestaat 

uit mensen met kapitaal, die alle macht in handen heeft tegenover proletariaat die 

haar arbeid moet verkopen.  

o Door de uitbouw van welvaartsstaat en consumptiesamenleving worden de 

arbeiders in het kapitalistische bestel ingekapseld: arbeiders leggen zich neer bij hun 

onrechtvaardige sociale positie, vb. deel van economische meerwaarde herverdelen 

aan grootste deel van bevolking kan je iedereen in kapitalistische maatschappij 

behouden en sociale stabiliteit behouden. De staat is een handlanger in reproductie 

van kapitalisme, staat heeft geprivilegieerde contactlijnen met de bedrijfswereld. 

Een groot deel van collectieve beslissingen worden genomen in functie van de 

belangen van de bedrijfswereld. Die belangen lopen niet congruent met belangen 

van bevolking! 

o Daarom spreekt Adorno van een ‘totalitaire’ of ‘autoritaire’ maatschappij 

Adorno & Horkheimer: Boek “Dialectiek van de verlichting” 

 Terwijl WOII en de genocide op de Joden voortwoedde, maken Horkheimer en Adorno de 

balans op van enkele eeuwen ‘verlichting’. Adorno en Horkheimer vragen zich af wat er 

gebeurd is met idealen van de verlichting (gebruik rede!). 

 De balans is eenduidig en onomwonden negatief: de belofte van de verlichting, de belofte 

van menselijke vrijheid en autonomie, was omgeslagen in zijn tegendeel (vandaar 

‘dialectiek’ these  antithese) 

 De totale, verlichte wereld bleek een wereld van onderdrukking, totale controle en 

beheersing van al die zogeheten bevrijde individuen 

 De rede wordt gereduceerd tot een methode om de verschillende domeinen van de 

werkelijkheid zo in te delen en te formaliseren dat de werkelijkheid binnen het domein van 

controle en manipulatie komt 

 De rede, het instrument van de verlichting, was irrationeel geworden: de calculerende, 

instrumentele, op beheersing gerichte rationaliteit wordt zelf vereerd op een irrationele, 

quasi-magische wijze en alles wat niet in de logica van de ruilwaarde en de calculerende 

rationaliteit wordt als ‘irrationeel’ afgedaan (vb. alles wat niet in geld uitgedrukt kan worden) 

Om te begrijpen hoe die dialectiek is kunnen ontstaan, moeten we rekening houden met enkele 

dimensies 

a) De filosofische dimensie: identiteitsdenken  

Het potentieel van de menselijke rede is niet goed begrepen in de filosofie, doordat men de rede 

heeft gereduceerd tot een methode om de werkelijkheid zo goed mogelijk te leren kennen met oog 

op een zo groot mogelijke controle van de werkelijkheid. Het is zelf een instrument geworden om 

zaken te controleren, het is zelf onredelijk geworden (beantwoord niet aan principes aan vrijheid, 



autonomie,…). We beginnen een soort irrationele verering van de rede te ontwikkelen, alles wat niet 

meer past in redelijkheid wordt als irrationeel afgedaan vb. argumenten in politiek debat: alles wat 

niet in cijfers uitgedrukt kan worden, wordt afgedaan als een niet zo belangrijk argument.  

 Kapitalistische warenmaatschappij onderdrukt door elke menselijke relatie te reduceren tot 

een handelsrelatie (van gebruikswaarde naar ruilwaarde) 

 Net als het kapitalistische productiesysteem was elk totalitarisme, om gesmeerd te verlopen, 

gebaat bij het wegwerken van verschillen. 

 Identiteitsdenken: een denken bepaald door reeds gekende begrippen, waarin men al wat 

men waarneemt probeert onder te brengen als een specifiek exemplaar van een algemene 

soort 

 Primaat van de herkenbaarheid  en van ‘wat nu eenmaal bestaat’: wat niet herkenbaar in 

een categorie past, heeft geen bestaansrecht. Geloof in samenvallen  van het ‘denken’ en de 

‘realiteit’ leidt tot kritiekloze aanvaarding daarvan  

 Het theoretische verzet van Adorno lag in zijn ontwikkeling van een ‘niet-identiteitsdenken’ 

of ‘negatieve dialectiek’  Deze visie houdt er rekening mee dat elk fenomeen, elk mens een 

‘rest’ in zich draagt die niet terug te brengen valt tot een concept of een categorie. 

o Argument: Begrip van de rede is totalitair omdat wij alles wat niet uitgedrukt kan 

worden in categorieën van eigen denken, beschouwen we in principe niet als 

werkelijk, als irreëel. We kunnen enkel onze maatschappij inrichten door premissen 

die door de wetenschap, vb. economie, als waar aanvaard worden.   

 

b) De politiek-psychologische dimensie: “The Authoritarian personality” 

= Persoonlijkheid die nood heeft aan autoriteit, dit gaat in tegen basisidee van Verlichting (“Durf zelf 

te denken, durf gebruik te maken van instrument van de rede”).  

 Immanuel Kant (1724-1804) ‘Wat is Verlichting?’ = zelf kunnen denken, autonomie gebruiken. 

Kant had idee van psychologische afhankelijkheid van autoriteit 

 Freud’s psychoanalyse: ambivalente ‘verering  van’ en ‘vrees voor’ autoriteit 

 Studie ‘The authoritarian personality’ (Adorno, e,a,, 1950): onderzoek naar de specifieke 

psychologische en sociologische dimensies van vrijwillige onderwerping en afhankelijkheid  

In zijn beroemde essay “wat is verlichting?”, stelde Kant dat een gebrek aan individuele autonomie te 

wijten is aan luiheid en lafheid. Dit veroorzaakte de algemene aanvaarding van de regels van de Kerk 

en de adel. Kant stelde dat het comfortabeler was om afhankelijk en niet autonoom te zijn. Dit maakte 

het mogelijk voor iemand, stelde Kant, om de druk te ontwijken dat een individu zijn eigen geest 

moet gebruiken. Kant vermeldde eigenlijk voor de eerste keer het principe van de autoritaire reactie. 

Individuen werden zo aangepast aan hun afhankelijke staat dat die afhankelijkheid bijna een deel 

begon uit te maken van hun natuur. Deze individuen begonnen zelfs te houden van hun staat van 

afhankelijkheid. Het gevolg van deze staat van afhankelijkheid, besloot Kant, was het onvermogen om 

te rebelleren tegen onrechtmatige controle. Kant voegde zelfs toe wanneer de banden van deze 

afhankelijkheid verlicht werden, deze individuen geen gebruik zouden maken van het voordeel dat 

hen geboden werd door hun nieuwe vrijheid. Dit idee van psychologische afhankelijkheid van 

autoriteit werd verder ontwikkeld door Adorno, e.a. 

Invloed Freud: mondelinge uitleg 

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam systematisch onderzoek naar de specifieke psychologische 

en sociologische dimensies van vrijwillige onderwerping en afhankelijkheid in opgang. Het 



onderzoeksteam van ‘The authoritarian personality’ onderwierp 2000 respondenten aan een 

vragenlijst over persoonlijkheid en attitude en besloten dat het ‘niet moeilijk’ was om 

onderzoekspersonen te vinden waarvan bleek dat ze het fascisme zouden aanvaarden indien dit een 

sociaal aanvaarde en respectabele ideologie zou zijn. 

 

Er werden vier schalen ontworpen. Drie van deze schalen waren ontwikkeld om antisemitisme (AS), 

etnocentrisme (E), politiek en economische conservatisme (PEC) te meten. De vierde schaal moest dan 

het potentieel voor fascisme meten (= F schaal), gebaseerd op een aantal items vb. “moet je kinderen 

respect voor autoriteit bijbrengen?”,… Dit zijn allen specifieke persoonlijkheidsstructuren die in de 

hand worden gewerkt door het kapitalistische systeem.   

c) De culturele dimensie van onderwerping: cultuurindustrie 

Cultuur wordt geaffecteerd door het kapitalisme zelf  

 Klassiek-marxistische visie op cultuur is te simplistisch, want tweevoudige reductie 

o elk religieus, ideëel of cultureel fenomeen/probleem wordt radicaal herleid tot een 

historisch, sociaal fenomeen  

o alle historische, sociale fenomenen worden zelf herleid tot hun sociaal-economische 

grondstructuur  

 Net als in het functionalisme (structuur/cultuur) wordt de functie van de bovenbouw primair 

begrepen in termen van (culturele) integratie 

o Functies die aan cultuur wordt toegeschreven is volgens Marx (Marxisme) en Parsons 

(functionalisme) niet zo heel verschillend, want cultuur dient (bij kapitalisme en 

functionalisme) ertoe om sociale integratie in te maatschappij te bewerkstelligen (fit 

tussen denkbeelden en sociale structuren/rollen) 

o Het grote verschil tussen functionalisme (Parsons) en marxisme (Marx) 

 Functionalisme: Cultuur als een consensueel iets 

 Bij het functionalisme staat de cultuur echter in het teken van een 

onherleidbaar antagonisme/tegenstelling (klassetegenstellingen).  

Collectieve voorstellingen hebben als functie om het reële 

antagonisme te verhullen en het zo te reproduceren = ideologie 

 



 Marxisme: Cultuur als een ideologische constructie die een dieperliggende 

tegenstelling (kapitaal <-> arbeid) probeert te verduisteren, dus cultuur is 

altijd ideologie. Het heeft altijd te maken met het rechtvaardigen, 

verduisteren van zeer ongelijke krachtsverhoudingen. De taak van de 

marxistische cultuurtheoretici bestaat erin om culturele, morele,… 

voorspellingen te herleiden tot wat ze eigenlijk zijn, namelijk mystificaties 

van reëel bestaande onrechtvaardige klassenverhoudingen, 

productieverhoudingen,… 

 Cultuur en ideologie hebben iets met elkaar te maken binnen 

marxisme  

 Het is de taak van theorie om aan te duiden hoe die kapitalistische logica  in de cultuur zelf 

sluipt   

Cultuurindustrie  

 Het moderne cultuurbedrijf wordt door Adorno een ‘cultuurindustrie’ genoemd, omdat het 

precies de kenmerken vertoonde van de kapitalistische productievorm: niveau van cultuur 

ontsnapt niet aan de kapitalistische logica. Betekenis in de vorm van producten (vb. boeken, 

mediaberichtgeving,…) zijn onderhevig aan dezelfde kenmerken die vast te stellen zijn bij 

andere producten (worden geproduceerd door iemand die er kapitaal in heeft geïnvesteerd, 

wil ROI,…). Alles wat we zien, lezen,… is geaffecteerd door het kapitalisme. Het kapitalisme 

tast de vorm van onze collectieve voorstellingen aan  

 Standaardisering impliceert inwisselbaarheid van cultuur of in traditioneel marxistische 

termen: de reductie van gebruikswaarde tot ruilwaarde. De intrinsieke waarde, de 

gebruikswaarde die dingen uniciteit verleende, wordt uitgeschakeld.  

o Producten worden op grote schaal gemaakt zodat ze in een massa verspreid en 

geconsumeerd kunnen worden Hetzelfde geld voor de cultuur. Dit betekent dat het 

niet gaat om de intrinsieke/gebruikswaarde van cultuurproducten (= kwaliteit), maar 

wel om de ruilwaarde (= kwantiteit, wat ervoor betalen?) 

vb. je koopt geen CD van een beroemde dirigent omdat dat de beste uitvoering is, je 

koopt het omwille van de ruilwaarde en dus het prestige van die dirigent. 

 De cultuurindustrie produceert slechts herkenbare beelden, verhalen en identiteiten, 

gebaseerd op formules en herhaling. Enkel de mogelijke ruiltransactie die ermee kan worden 

verricht telt  

 Packaging: cultuur wordt geproduceerd en aangeboden als een in details uitgedokterd 

pakket, en de ‘cultuurconsument’ kan zelf elke eigen inspanning achterwege laten: Cultuur 

wordt aangeboden als een kant en klaar product 

 Cultuurindustrie schept zo een cultuur van verstrooiing, afleiding en massa van ‘passieve 

consumenten’: Cultuur is een vorm van uitgedokterde pakketjes, waarvan de makers op 

voorhand weten wat het effect zal zijn. De inspanning langs de kant van de lezer, kijker,… 

wordt voor een groot stuk weggelaten. Het belang van de cultuur gaat volgens Adorno en 

Horkheimer verloren, want belang is dat individu zich begint te verhouden tot dingen die ze 

zelf niet zijn niet kennen. Via het vb. lezen van een boek of kijken van een film heb je een 

ontmoeting met een andersheid, die je mee kan vormen (= idee van Bilding). We moeten als 

mensen aan onze eigen mensheid werken, dit gebeurd doorheen voortdurende interactie 

met ervaringen van dingen of anderheidsheid die in cultuur terug te vinden zijn. Dit is een 

element die volledig verloren gaat in gestandaardiseerde cultuur industrie! Dit zorgt ervoor 

dat cultuur bij Adorno en Horkheimer in het teken komt te staan van functionele aanpassing.  

 



 Door de groeiende standaardisering en industrialisering van de cultuur wordt de confrontatie 

met het ‘andere’ of ‘unheimliche’ uitgebannen. 

 Het protestpotentieel en het verlangen naar andere maatschappelijke verhoudingen die 

cultuurproducten kunnen bevatten, geraakt volledig verloren doordat (zelfs) kunstwerken 

behandeld werden als verruilbare, verrekenbare koopwaren.  

Cultuurindustrie als instrument van ‘aanpassing’ en ‘volgzaamheid’ 

Cultuurindustrie helpt subjecten om zich snel en zonder morren aan het bestaande, kapitalistische 

systeem aan te passen 

 Vorming van individuele consumenten (bvb. Reclame, marketing), wezens die  functioneel zijn 

voor kapitalistische orde (wezens van consumptiebehoeften) met eigen smaken die 

functioneel zijn voor de reproductie van het kapitalisme 

 Consumptie is een proces waarin je naast goederen of diensten ook een bepaalde ‘identiteit’ 

koopt (goederen hebben namelijk een ‘tekenwaarde’, die een identiteit oplevert voor de 

gebruiker) 

 Cultuurmedia voorzien in ‘informatie’ die het individuen mogelijk maakt hun gedragingen 

probleemloos aan te passen aan het geregelde leven en voorziet in ‘esthetisering’ en 

‘ontspanning’.  

o Adorno stelt bvb. dat de jazz- en rockmuziek de seriële ritmes van de industrie en 

productieband esthetiseert, zodat deze opnieuw als leefomgeving ‘herkend’ en 

‘aanvaard’ wordt. Naast ‘verpozing’ biedt de moderne cultuurindustrie dus ook een 

cognitieve en affectieve orde aan die ervoor zorgt dat het individu zich ‘herkent’ in de 

hem toegewezen sociale plaats: Ritmes van de machines worden geësthetiseerd in de 

rockmuziek, zodat dit herkenbaar is, waardoor het individu zich in de muziek kan 

herkennen 

Adorno onderzocht dit alles vooral aan de evolutie van de muziek. Onder het kapitalisme is de 

‘fetisjisering’ of het behandelen van muziek als koopwaar bijna totaal (arrangementen i.p.v. 

composities; herhaling van herkenbare deuntjes; wilde ritmes; nostalgisch terugkomen op vroegere, 

herkenbare muzikale stijlen; belang van ‘sterren’; etc.) 

Juist vanwege de absolute clichématigheid en nietzeggendheid van de gestandaardiseerde cultuur 

zochten Horkheimer en Adorno hun toevlucht in de bevrijdende betekenisloosheid van een kunst die 

alle banden met de dominante cultuur had verbroken – een kunst die zich niet langer ‘uitsprak’ maar 

in haar absolute andersheid zweeg   

In de muziek vestigde Adorno zijn hoop op de avant-garde muziek die in Duitsland en Oostenrijk is 

ontwikkeld. Het is een atonale muziek, dit muziek die breekt met het klassieke stelsel, waarbij je 

grondtonen hebt die samenklinken. In de jaren ’30 en ’40 brengt dit een hoop constillatie met zich 

mee. Deze soort van muziek dwingt mensen om na te denken over de structuur van de compositie zelf.  

 Kunst, vooral kunst die breekt met traditionele kunst, wordt heel erg belangrijk  

Gelijkaardige trend bij Arnold Schönberg/Samuel Beckett: Adorno dient niet gezien te worden als een 

culturele conservatief die klassieke muziek simpelweg op een sokkel plaatst en al de rest afkeurt. Zijn 

vergelijkende analyse tussen Schönberg en Stravinsky biedt een interessant voorbeeld. Schönbergs 

muziek blijkt zowel qua vorm (onvoorspelbaar) als klank (a- of pantonaal) en dus ook qua ‘effect’ 

verruimend, waar Stravinsky gepolijste motieven in gestandaardiseerde vormen drukt. Enkele 

specifieke kritieken: Stravinsky’s muziek ‘disengaged the mind’ (DeNora, 2003, p.18) door via de 



exotische ritmepartijen te duidelijk op lichamelijke ervaringen te mikken; algemeen te sterk op ‘direct 

musical effect’ uit te zijn in plaats van de delen hun betekenis te laten krijgen in relatie tot het geheel, 

gebruikt muziek als een ‘pseudomorfisme van schilderen’ (dus afbeelden) en ontkent daardoor de 

specifieke waarde die muziek kan hebben, namelijk het ontplooien in de tijd, etc. DeNora vat deze 

Adorniaanse vergelijking bondig samen: “Stravinsky installed on the ‘high’ cultural stage the same, 

regressive, musical compositional procedures that could be found in the popular realm” (DeNora, 

2003, p.18). 

1.3 De erfenis van Weber: de dwang en ‘irrationaliteit’ van 

doorgedreven rationalisering 
Modernisering als rationalisatie  

Neiging van kapitalisme om alles te willen berekeken, calculeren, om te zetten in geld en dus om de 

hele wereld te beheersen door middel van een kooi door berekening ondersteund door rechtsregel. 

Er ontstaat een totale voorspelbaarheid en een maximalisering van efficiëntie (= dominant worden 

van doelrationaliteit en formele rationaliteit) 

’Modern worden’ van samenleving  =  dominant worden van een specifieke vorm van ‘rationaliteit’ 

(cf 3.1.3) 

Enerzijds doelrationaliteit 

 weloverwogen of berekenende omgang met middelen in functie van een geïntendeerd doel 

(beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten) 

 staat tegenover waarderationaliteit  

Anderzijds formele rationaliteit 

 Formeel rationeel handelen = handelen dat 'berekenbaar' is, en dus voorspelbaar in zijn 

afloop - ofwel omdat de handelende procedures volgt (bijvoorbeeld in rechtszaken) ofwel 

omdat hij, gegeven een vooropgezet doel, zijn middelen efficiënt gebruikt (dus doelrationeel 

handelt). Wie formeel rationeel handelt, stelt zich geen vragen bij de zin of de waarde van de 

doelstellingen die men nastreeft of de procedures die men volgt 

 Staat tegenover materiële (of substantiële) rationaliteit:  

Volgens Weber werd in het moderne Westen de materiële rationaliteit overwoekerd door 

doel/middel rationaliteit of procedurele rationaliteit. Dit ziet men bvb. in de bureaucratie 

* handelen vanuit het geloof in de intrinsieke waarde van dit handelen; bvb. handelen uit plicht, 

religieuze of morele overtuiging) 

**handelen dat intrinsiek waardevol is (zoals ieder waarderationeel handelen), of waarbij de waarde 

(of de zin) van handelingsdoeleinden voortdurend voor ogen worden gehouden.  

“De puritein wilde beroepsmens zijn, - wij moeten het zijn (…) het kapitalisme bepaalt vandaag de 

levensstijl van allen die in dit drijfwerk worden geboren” (Weber, 1904) 

Toepassing: Verabsolutering van efficiëntie, berekenbaarheid, voorspelbaarheid en controle 

(Ritzer)  

Typevoorbeeld voor kapitalistische maatschappij: McDonalds 



Zo voorspelbaar, efficiënt als mogelijk produceren, waardoor de intrinsieke betekenis van eten wordt 

overvleugeld wordt door de logica van berekening  

1.4 Michel Foucault: rationalisering, disciplinering en controle  
Modernisering als disciplinering  

 Werk van Foucault kan gelezen worden als een kritische aanvulling op Weber  

 Rationalisering is niet zozeer automatisch proces, maar wordt afgedwongen in bedrijven, 

scholen, ziekenhuizen = Disciplinering 

Surveiller et punir (1976) of Discipline, toezicht en straf = belangrijkste werk  

Transformatie in mate waarin macht werd uitgeoefend met de komst van modernisering: Macht 

wordt in moderne samenlevingen op een fundamenteel andere manier uitgeoefend dan in 

premoderne samenlevingen. Waarom werd gevangenis vanaf begin negentiende de dominante 

manier van straffen in moderne maatschappijen? 

 Case moderne gevangenis: Het opsluiten van mensen die een misdaad hebben gepleegd in 

een aparte, afgesloten ruimte van de samenleving begint in de loop van de 19de eeuw andere 

manieren van vroegere straffen aan de kant te ruimen  

o Vroegere vorm van straffen = soevereine macht: Er is een bepaalde soeverein, vorst 

of koning, die alle macht bij hem concentreert, die volledig soeverein kan beslissen 

wie als vijand kan beschouw worden,… die persoon wordt fysiek gestraft op een 

openbare plaats.  

 Foucault: gevangeniswezen belichaamt op exemplarische wijze de moderne disciplinaire 

macht, die de oude soevereine of vorstelijke macht afloste 

 In de loop van de 18e, 19e eeuw worden een heleboel technieken ontwikkeld om greep te 

krijgen op het menselijk lichaam, om dat te temmen, te controleren of te ‘disciplineren’ 

(scholen, bedrijven, ziekenhuizen, etc.) = “humanisering van strafrecht” 

 Heel veel verschillende domeinen zoals gezondheidszorg, onderwijs, media,… hebben in de 

loop van de 19de eeuw eenzelfde evolutie gevolgd als gevangenis (zie Panopticon) : 

permanente, individuele toezicht op subjecten, met het oog op controle. Gevolg: 

disciplinering = idee dat mensen zichzelf beginnen controleren 

Moderne maatschappij als Panopticon 

 Panopticon letterlijk (Grieks) = “alles zien” 

 Panopticon (Jeremy Bentham) staat symbool voor  de toezichtsmaatschappij: een 

samenleving waarin we als het ware ‘gevangen’ zitten in een fijnmazig controlenetwerk  

 Vanuit centrale wachttoren kunnen bewakers alle gevangen surveilleren, maar de gevangen 

weten niet of er een zich een toezichter bevindt in die centrale bewakingstoren 

(afgeschermd, enkel kijkgaten in toren). Doordat je niet weet als gevangen of er 

daadwerkelijk een bewaker is, kan de macht hier automatisch functioneren. De architectuur 

functioneert als een machttechnologie 

o In vergelijking met soevereine macht: Macht is in panopticon anoniem, gebonden 

aan technologie, werkt op geïndividualiseerde manier (gevangene weet dat hij op elk 

moment kan gesurveilleerd kan worden), toezicht internaliseert zich (omdat je weet 

dat je altijd geobserveerd te worden, begin je jezelf te bewaken).  

Dwang & zelfdwang: de paradox van de vrijheid (Verlichting) 



 

 

Macht van het getal: tellen is controleren  

 De opkomst van de statistiek 

 Sturen van gedrag aan de hand van nieuwe technologieën: systematisch tellen van 

bevolkingen (populaties, individuen), waardoor veel makkelijker en op een meer anomieme 

manier invloed te krijgen op gedrag van individu 

o vb. Gezondheid van mensen vanuit de overheid in de gaten te houden, zorgt ervoor 

dat je ook een beleid kan ontwikkelen om alledaagse gedrag met betrekking tot 

gezondheid te beginnen sturen  

Getal als middel van disciplinering – onderwijs  

In onderwijs worden getallen gebruikt om leerlingen te disciplineren. Getallen kunnen gebruikt 

worden om competitie tussen werknemers of studenten aan te moedigen, dit zorgt voor een sturing 

van gedrag waardoor het uitoefenen van andere machtsmiddelen minder nodig is.  

1.5 Het kapitalisme als een historisch en cultureel systeem 
 Kapitalisme wilt uitbreiden naar andere domeinen: expansie kapitalisme 

o Commercialisering = bepaald domein van leven wordt onderwerpen aan wetten van 

commerce 

o Commodificatie = bepaalde dingen worden tot koopwaar gemaakt 

vb. nier kopen  

o Liberalisering, neoliberalisering  

 MAAR na-oorlogse internationale wereldorde staat bekend als ‘embedded liberalism’ =  

systeem van liberale, vrije markt is in naoorlogse periode ingebed in collectieve instituties die 

een rem en beperking hebben gezet op de inherente expansieve dynamiek van het 

kapitalisme 

o vb. Er zijn bepaalde dingen die niet als koopwaar worden behandeld, zoals onderwijs 

en gezondheidszorg. Deze zijn expliciet buiten de markt gehouden.  

 Onderwijs is een basisrecht van eenieder dat niet afhankelijk wordt gemaakt 

van koopmarkt.  

 Gezondheidszorg: zie verzorgingsstaat 

= duidelijke grenzen aan kapitalistisch systeem  

 Dahl & Lindblom ‘Politics, Economics and Welfare’ (1953): looking for “right blend of state, 

market and democratic institutions to guarantee peace, inclusion, well-being, and stability” 

o In moderne maatschappijen gaat het erom om de juiste mix te vinden tussen staat, 

markt en democratische instituties op bredere maatschappelijke doelstellingen zoals 

vrede, welzijn,… Om deze doelstellingen te liberaliseren is er nood aan een beperking 

van het kapitalisme.  

 Bretton Woods systeem: invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen; aanmoediging 

van vrije handel, maar geen ongecontroleerde, wereldwijde circulatie van kapitaal 

o Gevolg: staten kunnen waarde van munt aanpassen aan niveau van economische 

productiviteit, staten konden zo hun openbare, op sociale en op inclusie gerichte 

instituten toch financieren vb. Spanje weinig competitief, dus devaluatie waardoor 

meer competitief in internationale markt  

 



 

Het systeem van Bretton Woods was een financieel-economisch akkoord dat in 1944 tussen 44 

landen werd gesloten en dat in Bretton Woods in het Amerikaanse New Hampshire getekend werd. 

Het systeem van Bretton Woods voorzag in de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen. 

Bijzonder was dat alleen de dollar tegen een vaste hoeveelheid goud kon worden ingewisseld bij de 

Amerikaanse Centrale Bank. Voor alle andere valuta werd wel een vaste wisselkoers met de dollar 

bepaald, maar zij waren echter niet direct inwisselbaar tegen goud. Indirect betekende het systeem 

van Bretton Woods de herinvoering van de goudstandaard. 

 Gedeelde overtuiging dat staat rol te spelen heeft in garanderen van economische groei, 

‘volledige tewerkstelling’ en de individuele welvaart van burgers (Keynesiaans) 

 Europa: “Les Trentes Glorieses’ (1945-1973) : sociaal compromis tussen ‘kapitaal’ en ‘arbeid’ 

 Vanaf begin jaren 70: erosie van ‘embedded liberalism’ 

 Val Bretton Woods-systeem (’71) en Oliecrisis (‘73) 

o Gevolg Oliecrisis  

 Erg hoge kosten voor bedrijven 

 Om competitief te blijven moeten bedrijven mensen ontslagen 

 Mensen toelaten in systemen zoals brugpensioen,… 

 Explosie staatsschuld   

o Gevolg Bretton Woods 

 Staten komen onder druk te staan om competitief te blijven op de 

internationale markt 

 Jaren ‘70: neo-corporatisme en grootscheepse staatsinterventie: druk om publieke uitgaven 

naar beneden te halen  

 Vanaf jaren ‘80 : neo-liberalisering  

(dia 28 niet kennen)  

Kapitalisme als maatschappelijk en cultureel gegeven  

 “A capitalist society is a society that instituted its economy in a capitalist manner, in that it 

has coupled materialist provision to the private accumulation of capital, measured in units of 

money, through free contractual exchange in markets driven by individual calculations of 

utility (Streeck, p,2) 

 “Progressive subsumption of social life under the organizing principle of a capitalist 

economy” (Streeck) (commodificatie, ‘border-crossing’): bvb. commodificatie van ‘biologisch 

leven’ en ‘mentale arbeid’  

1.6 Enkele kritische analyses van het hedendaagse kapitalistische 

bestel 

1.6.1 Foucault’s analyse van het neo-liberalisme 
 Neo-liberalisme is meer dan een specifieke staatsideologie (weinig staatsinterventie, etc.) 

 Eerder een specifieke vorm van ‘rationaliteit’ (Weberiaans) waarbij economische waarden, 

praktijken en evaluaties veralgemeend worden naar elke dimensie van het menselijke leven 

 Economische denken heeft grote impact op de manier waarop we de samenleving en de 

overheid organiseren  



 Veralgemening van de economische logica: heilzame werking die uitgaat van de vrije 

concurrentie en het nastreven van eigenbelang, moet niet beperkt worden tot de louter 

economische sfeer.  

Neoliberalisme 

 Poging om alle sferen van het leven zo vorm te geven dat ze vatbaar worden voor 

economische berekening (‘economisering’) 

 Marktisme (Walter Weyns): het model van de markt wordt uitgebreid naar alle 

maatschappelijke systemen; allocatie van overheidsmiddelen quasi overal op basis van het 

principe van ‘vrije concurrentie’ 

 Verschilpunten met klassieke liberalisme: 

o Klassieke liberalisme hamerde op sterke scheiding economie/overheid 

o Aan eigenbelang worden geen grenzen meer gesteld: we zijn overal homo 

oeconomicus, clienten of consumenten, ook in relaties met anderen, de overheid en 

in zaken waar het algemeen belang op het spel staat (economisering van 

burgerschap: relatie met overheid verschuift van politieke naar economische relatie) 

Prestatiemaximalisering 

 Maximaliseren van prestaties (economische productiekracht) = “bio politiek” = politiek of 

beheer van moderne maatschappij staat in teken van maximaliseren van onze 

lichaamskrachten (individueel en collectief) 

o In lijn van Weber wijst Foucault ook op het doelrationele, berekende beheer van 

prestatiemaximalisering (zowel van individuen als van hele bevolking), de 

zogenaamde ‘Biomacht’ 

 Wij beschouwen onszelf meer en meer in termen van ‘human capital’, zowel individueel als 

collectief: human capital = in een neoliberale samenleving moeten we leren om onszelf  

herdefiniëren als investeringen (= economisering)  

 Wordt versterkt door de mogelijkheden van ICT en gecomputeriseerd databeheer: 

numerieke prestatie- en beoordelingsindexen, indicatoren, targets, etc. 

 Samengaan van ‘individuele vrijheid / verantwoordelijkheid’ en ‘permanente controle en 

beoordeling’   

Zie dia 34: Systeem van toezicht dat je moet hanteren als je in de dienstensector wordt 

tewerkgesteld. Time sheets = noteren wat je elke dag hebt gedaan. Waarom? Noodzakelijk om te 

factureren aan klanten. Dit is een instrument voor controle en toezicht, dit maakt het mogelijk om de 

prestaties van werknemers vast te stellen, analyseren en vergelijken. Werknemers weten dat ze als 

ze niet volgens een bepaalde benchmark produceren, weten ze dat ze ontslagen kunnen worden. 

Conclusie: Time sheets zijn een vorm van automatische gedecentraliseerde controle.  

Such densification of labor, to use labor scholar Ursula Huws’ term, is possible because 

workers are carrying scanners that can be tracked and supervisors constantly monitor 

warehouse workmen. It’s Taylor’s scientific management on steroids. 

Toepassing: Getal als middel van zelfdwang: voeding  

Vandaag is gezondheid, sport en voeding onderhevig aan geïnternaliseerd toezicht door ICT 

systemen, dit gebeurd met maximalisatie van biokapitaal/menselijk kapitaal.  

The quantified self 



Activiteiten van individu wordt gemonitord door een ICT systeem. Deze systemen kunnen gekoppeld 

worden aan commerciële doelstellingen, vb. verzekeringsmaatschappijen geven kortingen aan 

mensen die een app gebruiken en kunnen aanduiden dat ze een gezonde levensstijl aanhouden.  

Er bestaan al lang geruchten dat Apple bezig is met Healthbook, een app die baanbrekend is op het 

gebied van gezondheid- en fitnesstracking. Langzaam maar zeker wordt er steeds meer duidelijk. De 

laatste informatie en screenshots onthullen Apples ambitieuze plannen voor de app. 

Healthbook is in staat je vitale statistieken bij te houden, waaronder je hartslag, bloeddruk, gewicht, 

zuurstofverzadiging, ademhaling en bloedsuikers. Daarnaast houdt het ook je bloed, vochtgehalte, 

fysieke activiteiten, voeding en slaap bij. 

Gewicht en voeding 

In de gewichtsfunctie kun je je lengte en gewicht invullen om je BMI (body mass index) en 

vetpercentage te berekenen. Deze gegevens worden opgeslagen zodat je het verloop kunt zien, 

bijvoorbeeld als onderdeel van een dieet. 

De voedingsfunctie is in staat alles bij te houden wat je eet. Dit voer je in en de app laat weten hoe 

goed je je aan je dieet houdt. 

Patronen 

Tevens is Healthbook in staat je bloeddruk en hartslag te monitoren en op te slaan. Het houdt je 

zuurstoflevels in de gaten om de kwaliteit van je ademhaling te meten. Ook je bloedsuikers worden 

in de gaten gehouden, erg belangrijk in het bepalen of je diabetes hebt. Als je wil wordt zelfs je 

slaappatroon vastgelegd. 

Andere apps en apparaten bieden enkele van deze functies aan, maar Healthbook combineert ze 

allemaal in één interface. Het is nog onduidelijk waar de benodigde data precies vandaan komen: 

direct vanaf je iPhone of een ander apparaat, of evt. van ‘wearable technology’ 

The internet of things 

The Internet of Things will connect every thing with everyone in an integrated global network. 

People, machines, natural resources, production lines, logistics networks, consumption habits, 

recycling flows, and virtually every other aspect of economic and social life will be linked via sensors 

and software to the IoT platform, continually feeding Big Data to every node—businesses, homes, 

vehicles—moment to moment, in real time. Big Data, in turn, will be processed with advanced 

analytics, transformed into predictive algorithms, and programmed into automated systems to 

improve thermodynamic efficiencies, dramatically increase productivity, and reduce the marginal 

cost of producing and delivering a full range of goods and services to near zero across the entire 

economy. “ Jeremy Rifkin 

 

 

 

 

 



2 Globalisering, post-kolonialisme  
2.1 Globalisering: ontstaan van een wereldmaatschappij en 

wereldcultuur 

2.1.1 Term ‘globalisering’ als tijdsdiagnose 
 Term ‘globalisering’ (Frans: ‘mondialisation’) is lang enkel gebruikt geweest door economen 

 Vanaf jaren ’90 door het grote publiek omarmd als een adequate beschrijving van de 

hedendaagse maatschappij 

o Opvolger van o.a. ‘atomic age’ (‘50) – ‘industrial society’ (’60 – ‘70) – ‘post-industrial 

society’ of  ‘post-modern society’ (‘80) – ‘risk society’ (begin jaren ’90) 

 Term vat een heel breed spectrum van hedendaagse fenomenen en ervaringen samen: 

o Einde van het communisme en de tweedeling van de wereld (’89): In 1989 was er de 

val van het Ijzeren Gordijn (oude communistische staten). Dit was een periode van 

ongekende optimisme in de sociale en politieke wetenschappen, vb. bekend boek 

“The end of history and the last man” = in de ontwikkeling van de moderne 

ontwikkeling zijn we in een afgerond stadium terecht gekomen, de schrijver ziet dit 

als samengaan van vrijheid en gelijkheid voor iedereen (val van communistische 

systeem, convergeren van wereld in idee van rechtsstaat, vrije markteconomie). De 

dominante consensus begin jaren ’90 is dat we in een wereld terecht zijn gekomen 

waarin grote ideologische verschillen niet meer van tel zijn, we komen terecht in een 

wereld met verschillende staten die allemaal dezelfde principes qua democratie, 

mensenrechten,… hebben.  

o Wereldwijde liberalisering van markten en technologische ICT-innovatie: Eenwording 

van de hele wereld dankzij de komst van het Internet. Fysieke grenzen worden 

minder belangrijk in een geglobaliseerde wereld.  

o Mondialsering van cultuur en life-style: de meer welstellende consumenten vinden 

vandaag de hele wereld in hun stad, supermarkt,  etc. 

Een krimpende wereld: “Time space compression” en “de-territorialisering” 

Time space compression = Tijd en ruimte worden op elkaar gedrukt, de wereld wordt letterlijk 

kleiner, zodanig dat territoriale fysieke grenzen minder en minder belangrijk worden (zie dia 7). 

vb. stoomschepen, elektronische media,… zorgen voor een inkrimping van afstand tussen 

verschillende delen van de wereld 

2.1.2 Het ‘methodologisch nationalisme’ van de sociale wetenschappen  
Belang van globalisering voor sociale wetenschappen: Tendens naar een wereldmaatschappij, 

waarbij we niet meer spreken over “dé Nederlandse maatschappij”, strookt niet met de manier 

waarop we de voorbije 250 jaar gedacht hebben over maatschappijen. Die manier konden we 

omschrijven als “methodologisch nationalistisme”. Als je de historische wording van sociale 

wetenschappen bekijkt zie je dat deze tot gekomen stand zijn in het kader van natiestaten.  

 19e – 20e E: Naturalisering van de natiestaat, die als vanzelfsprekend kader voor 

economische, sociale, culturele processen  wordt beschouwd. Methoden waarmee sociale 

wetenschappen mee werken zijn nationalistisch van strekking, want natiestaat wordt 

beschouwd als een vanzelfsprekend kader voor politieke, economische,… processen.  



 De processen van staats- en natievorming (de vorming van nationale administraties, de 

invoering van de leerplicht en dienstplicht, de totstandkoming van de welvaartsstaat, een 

nationale pers, nationale geschiedschrijving) droegen bij tot de idee dat de samenleving 

grotendeels samenvalt met de territoriale grenzen van de (natie)staat. 

 Demografische, statistische data worden in de regel verzameld worden door nationale 

administraties 

 Belangrijkste onderzoeksprogramma’s in de sociale wetenschappen zijn gericht op het 

oplossen van ‘nationale problemen’ in politiek, economie, sociaal beleid, etc. 

 Impliceert een zekere ‘blindheid’ en problematisering van ‘transnationale fenomenen’ (bv. 

migratie)  

Sociale relaties als netwerken  

 Vanaf jaren ‘70 begint men over maatschappij na te denken als interacties 

(goederentransport, reizen, telefoonconversaties, etc.) die zich los van politieke grenzen 

voltrekken (bvb. John W. Burton) 

 Interacties kunnen transformeren tot meer stabiele netwerken en instituties (vb. 

internationale handelsovereenkomsten, organisaties, …) 

 Interactienetwerken spreiden zich niet gelijk over de aardbol, maar concentreren zich in 

bepaalde ruimtes (centrum – periferie) 

o Centrum: Noord-Amerika, West-Europa, Zuidoost Azië, Oceanië  

o Hoewel duidelijk eengemaakte wereldmaatschappij, zijn er toch duidelijke 

differentiaties tussen centra en periferie te herkennen  

 Er zijn altijd lokale netwerken geweest, maar in de loop van de globalisering, is het relatieve 

belang van netwerken met een omvangrijkere en vaak mondiale omvang toegenomen 

 Netwerk kunnen verschillen qua: 

o Omvang (extensie) 

o Intensiteit 

o Snelheid van contact 

o Duurzaamheid en frequentie van contact 

o Technische medium van integratie (bv.  Fysisch transport, communicatiemedia, etc.) 

2.2 Korte geschiedenis van globalisering  

2.2.1 Wereldwijde vernetwerking tot 1750 
Geschiedenis van globalisering wordt gesitueerd in een langer historisch perspectief. Hoewel in de 

sociale wetenschappen de term “globalisering” pas 40 jaar geleden effectief zijn gaan gebruiken.  

Er zijn allerhande manieren om netwerken te creëren:  

 Handel over lange afstand  

 Migratiebewegingen  

 Ontstaan imperia  

 Religieuze oecumene  

 Drukpers  

Handel over lange afstand  
Vroeger relatief intense handelscontacten tussen het Westen en het Oosten (= oude zijdenroute). 

Deze route zorgde voor een verkeer van goederen en diensten, kennis, wetenschappelijke 

inzichten,… Dit is erg belangrijk om ontwikkeling van hedendaagse maatschappij te begrijpen, vb.1 



drukpers is ondenkbaar zonder technische innovaties die vanuit Oosten naar Westen zijn gekomen, 

vb.2 buskruit,… Onze moderne Westerse beschaving is dus grotendeels beïnvloed door Oosterse 

wetenschappelijke inzichten (mondiaal). 

Op Europese schaal zijn er ook enkele belangrijke evoluties. In de vroege Middeleeuwen had je geen 

regio’s met eengemaakte politiek gezag, er waren wel netwerken waarin handelssteden onderling 

samenwerkten. Een beroemd voorbeeld van zo’n handelsnetwerk zijn de Hanzesteden, vb. Brugge. 

Toepassing biokolonialisme: Europese expansie en de uitwisseling van biologisch materiaal. Er 

worden niet enkel menselijke goederen en kennis uitgewisseld. Heel wat biologisch materiaal, dat we 

nu vanzelfsprekend vinden, is enkel verspreid geraakt dankzij handelsnetwerken.  

Migratiebewegingen  
Grootscheeps transporteren van personen over de Oceaan heen (slavenhandel). Slavenhandel is 

ongeveer rond 18de eeuw afgeschaft. Die slavenhandel is toch tot diep in de 20ste eeuw blijven 

doorgaan.  

Slaven gingen werken op grootschalige plantages, deze produceren allerhande goederen die in grote 

massa verscheept worden.  

Ontstaan van imperia  
Opname van kleinere politieke eenheden (koninkrijkjes, stadsstaten, etc.) in een grotere entiteit 

gekenmerkt door  

 Machts- en bevelhiërarchie, vaak met monarch of keizer aan top 

 Militair apparaat dat gehele territorium kan controleren 

 Creatie van centrum (civilizatie) en periferie 

Er ontstaan grote homogene imperia, vb. Ottomaanse Imperium. Deze zorgen voor een eerste 

eenmaking van bevolkingen.  

Religieuze oecumene  
Religieus zijn historisch gezien de eerste en belangrijkste motoren om wereldwijde netwerken te 

vormen. Vergeleken met politieke imperia, zie je dat het gebied dat de wereldreligieus bestrijken 

vaak groter zijn dan de politieke imperia (zie dia 17). 

 Oecumene: streven naar wereldwijde religieuze eenheid 

 Meestal was het territorium waarin een bepaalde religie overheerste veel groter dan de 

bestaande politieke en militaire eenheden 

 Noch Christendom, noch de Islam, of het Boedhisme vielen samen met politieke grenzen 

(uitzondering: China – confucianisme) 

 Twee elementen waren cruciaal om een stabiele religieuze oecumene te garanderen:  

o Navolging en verspreiding van regels en riten die het dagelijkse leven vorm geven  

vb. Islam: Salah/gebed (zie hieronder) 

o Ontstaan van bedevaart naar heilige centra 

vb. Mekka (Hajj), Jeruzalem; Bodhgaya)  

 Gecentraliseerde organisatie (kerk) en hiërarchie is daarentegen typisch voor Christendom 

(i.c. katholicisme) 

Salah (Gebed) : Salah is een Arabisch woord en omschrijft een rechtstreekse spirituele relatie en 

communicatie met God. Rechtstreeks, want in de islam is er geen hiërarchische structuur, zijn er 



geen priesters (een imam is iemand die door de gemeenschap van gelovigen verkozen wordt om het 

gebed te leiden). 

De speciale communicatie (Salah) neemt vijf keer per dag plaats, na het zich hebben gereinigd 

("wudu") om tot God te komen, bescherming te vragen tegen het kwade en in deemoed vergiffenis 

te vragen, en wel zo vroeg mogelijk bij het aanvatten van volgende periodes: 

1. Fajr (vroege ochtend): na aanbreken van dag en voor zonsopgang 

2. Zuhr (middag): Nadat de zon van het zenit begint te dalen tot wanneer ze ongeveer 

halverwege is op haar traject naar zonsondergang 

3. 'Asr (midden van de namiddag): Nadat de tijd verstreken is, tot zonsondergang 

4. Magrib (zonsondergang):Direct na zonsondergang tot de rode gloed aan de westelijke 

horizon verdwijnt 

5. 'Isha (late nacht): Na het verstrijken van de vorige periode tot het aanbreken van de dag 

Drukpers vanaf 1450 
In de loop van de 16de, 17de eeuw ontstaat er een markt voor boeken met kennis over de wereld. Niet 

enkel over de eigen regio, maar kennis en inzicht over de rest van de wereld.  

Drukpers maakt eerste mondiale beeldvorming mogelijk:  

 Johan Ruysch (1507) (zie dia) 

 Mercator – Henricus Hondius (1633): eerste afbeelding van de aarde 

Dit leidt tot een fundamentele omwenteling in Westerse denken: wij wonen allen op één en dezelfde 

planeet. Het idee van een ‘wereldbevolking’ bestaat.  

The voyages of Christopher Columbus, John Cabot, and Amerigo Vespucci dramatically changed the 

world map. One of the earliest printed maps to incorporate this new world view was Johann Ruysch's 

map which is found in the 1507 reprinting of the 1490 Rome edition of Ptolemy's Geographia, both of 

which are represented in the division. It is believed that Ruysch, a native of Antwerp, accompanied 

Bristol seamen on a voyage to the great fishing banks off the coast of Newfoundland in about 1500. 

(Atlas Collection) 

Henricus Hondius's ornately decorated world map first appeared in the 1633 edition of the Atlas that 

was originally published in 1595 by the Flemish cartographer Gerard Mercator and subsequently 

published by Jodocus Hondius and his sons, Jodocus, Jr. and Henricus, and his son-in-law, Jan 

Jansson. The world is depicted in two hemispheres, which are bordered by the representation of the 

four elements of fire, air, water, and land as well as portraits of Julius Ceasar, the second-century 

(A.D.) geographer Claudius Ptolemy, and the atlas's first two publishers, Mercator and Hondius. 

Gaten in het netwerk  

 Hoewel er een duidelijke trend vanaf 1200-1300 is naar meer mondiale integratie bleef dit 

vooral een regionaal, veeleer dan mondiaal fenomeen (i.e. binnenin handelsnetwerken, 

imperia of religieuze sferen): poly-centrische wereld 

 Invloed van lange-afstandshandel was niet vergelijkbaar met vandaag; slechts een aantal 

plaatsen op aarde putten hun rijkdom uit wereldwijde handel (vb. Nederland 17e E). 

Culturele en sociale impact van wereldwijde handel was beperkt tot elites (luxeproducten) 

 Afgezien van de slavenmaatschappijen in Midden – en Zuid-Amerika waren er geen 

economieën die voornamelijk op export waren gericht 

 Regio’s zoals China en Japan waren zelfs ‘autarkisch’ 



 Ook politieke en diplomatische contacten bleven tot de 18e E erg beperkt   

2.2.2 De eerste globalisering (1750 – 1890 – de lange 19de eeuw) 
Die lange afstandshandel die tot en met de 16de en 17de eeuw relatief onbelangrijk was, werd vanaf 

de 18de eeuw dé belangrijkste aandrijfkracht van de kapitalistische economie (dit heeft alles te 

maken met Europese kolonisatie).  

 

De eerste globalisering = Europese kolonisatie  

Europese kolonisatie  
In verschillende fasen werd de hele wereld onder controle gebracht door enkele Europese naties (= 

kolonisering). Dit begint relatief bescheiden met enkele koloniale posten, die vervolgens gebruikt 

worden om systematisch meer territorium in te palmen voor economisch gewin. Het draait om een 

economische relatie bij kolonisatie.   

In de 18e eeuw verloor Engeland zijn eerste koloniale rijk ten gevolge van de eerste dekolonisatie: de 

opstand van de Noord-Amerikaanse koloniën in 1776, die de Verenigde Staten van Amerika vormden. 

Maar Engeland was toen al begonnen met de opbouw van zijn tweede koloniale rijk door de 

verovering van grote delen van India (slag bij Plassey, 1757). In de 18e eeuw begon de Nederlandse 

Verenigde Oostindische Compagnie haar macht over Java uit te breiden. 

In het begin van de 19e eeuw, toen Spanje zelf bezet was door napoleontisch Frankrijk, verklaarde 

een aantal Zuid-Amerikaanse koloniën zich onafhankelijk van Spanje. In de loop van die eeuw ging 

vrijwel het gehele Spaanse koloniale rijk verloren. De laatste klap kwam in de Spaans-Amerikaanse 

oorlog (1898-1899), toen door Amerikaanse interventie Guam, Puerto Rico, Cuba en de Filipijnen voor 

Spanje verloren gingen. 

De Europese handelsfactorijen in de Afrikaanse tropen waren vanwege de inheemse ziekten en het 

klimaat ongeschikt voor vestiging van grote aantallen Europeanen. Men vestigde een handelspost 

aan de kust en liet het binnenland tot in de 19e eeuw ongemoeid en onverkend. Er waren bovendien 

machtige Afrikaanse rijken, en Europa bezat nog niet het militaire of technologische overwicht om 

deze stammen en staten te onderwerpen. 

In Azië is nooit sprake geweest van nederzetting van Europeanen op grote schaal. De VOC en de Britse 

Oost-Indische Compagnie beperkten zich in eerste instantie tot handel. 

Kolonisatie in de 19e eeuw 

Na de eerste moeilijke jaren van de 19e eeuw ontstond in Europa een bevolkingsoverschot dat 

overzee, in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en de Kaapkolonie een nieuw bestaan zocht. In 

Nederlands-Indië en Brits-Indië was er geen sprake van een grote toename van de Europese 

bevolking. De Britten regeerden Indië met een opvallend klein bestuursapparaat en de Nederlanders 

beperkten zich vooral tot het beheer van plantages op Java en het zuiden van Sumatra. 

Door de afschaffing van de slavernij en de productie van suiker uit suikerbieten werden veel koloniën 

in één klap waardeloos. Nederland legde op het beheer van de Koloniën in de West (de Antillen en 

Suriname) geld toe, maar behield ze om prestigeredenen. Denemarken verkocht zijn kolonie in de 

Antillen liever aan Nederland. 

In deze eeuw werd in Europa een nieuwe politiek geformuleerd; het "kolonialisme". Landen hadden, 

vond men, het recht om 'onderontwikkelde' gebieden te veroveren en te exploiteren. De in de kolonie 

gevonden grondstoffen en de afzetmarkt voor de in het Europese land vervaardigde producten 



zouden tot de welvaart van het koloniserende land bijdragen. Als ethische reden voor kolonialisme 

bracht men naar voren dat het belangrijk was de Europese 'beschaving' en het christendom in de 

koloniën te verspreiden. Tegenwoordig wordt deze reden ook wel beschouwd als voorwendsel, 

onterechte rechtvaardiging voor de overheersing van de koloniën. 

Nu de industriële revolutie Europa in staat stelde om de hele wereld, met de mogelijke uitzondering 

van China en Japan, te veroveren, ontstond er een wedloop. Overal werd "de vlag geplant" en werden 

gebieden in bezit genomen. Groot-Brittannië en Nederland onderwierpen de vorsten in het door hen 

geclaimde gebied met list en zo nodig met geweld. 

Frankrijk koloniseerde een groot, maar economisch niet erg veelbelovend, deel van Afrika. Koning 

Leopold II van België vestigde zelfs een particuliere kolonie in de Congo. Japan en China werden niet 

gekoloniseerd door de nieuwe grootmacht Amerika, maar die eiste wel vrij toegang tot hun markten. 

De VS annexeerden wel het koninkrijk Hawaï. 

Het pas na 1870 verenigde Duitse Keizerrijk bezat nog geen koloniën maar verwierf, daartoe 

aangezet door felle nationalisten, alsnog gebieden in Afrika en de Stille Oceaan. 

Duitsland ontwikkelde zich in de tweede helft van de 19e eeuw zeer snel als industriële mogendheid. 

Voor het einde van de 19e eeuw overtrof de productie van kolen en staal al die van Engeland. Over de 

richting van de buitenlandse politiek was in die periode een meningsverschil tussen rijkskanselier Otto 

von Bismarck en keizer Wilhelm II. De laatste streefde een koloniaal rijk na, de eerste zag de rol van 

Duitsland vooral op het Europese vasteland. Het conflict leidde tot het vertrek van Bismarck en de 

verwerving van Duitse koloniën in Afrika en de Grote Oceaan. In de Duitse koloniën werd door de 

nieuwe koloniale mogendheid met harde hand opgetreden tegen de lokale bevolking. Deze periode 

duurde slechts kort, want na 1918 werden de Duitse koloniën door de Volkenbond als 

mandaatgebieden aan de overwinnaars afgestaan. 

Missionering  

Hele systeem van kolonisering was gebaseerd op economische exploitatie, waarin grondstoffen en 

economische goederen verscheept worden (vaak met behulp van slavenhandel) naar de centra, vb. 

Antwerpen Centraal is gebouwd met geld van rubberplantages in Congo. Het hele systeem is 

gelegitimeerd geworden door welbepaalde cultuur die gebaseerd is op idee dat Westen (kolonisator) 

superieur is aan de gekoloniseerde landen. Dit levert een legitimatie op om gekoloniseerde landen te 

controleren en te exploiteren.  

“Vroeger waren wij idioten/Met de zonden van elke dag/Zandvlooien aan de voeten/Het hoofd vol 

schimmel/Dank, eerwaarde vaders” (Eén van de oudst bekende schoolliedjes in het Swahili)  

Naar een mondiaal transportsysteem 

Ontstaan van een wereldeconomie  

 Impact van de industriële revolutie  (Groot-Brittanië, eind 18e E, centrum van een imperium) 

 Van bij de start impliceerde de industriële revolutie wereldwijde handel 

vb. textielindustrie in Engeland was afhankelijk van import van katoen uit Indië – in 1830 

omvatte textiel meer dan 70% van GB’s export 

o Dus industrialisering en kolonisering zijn twee zijden van dezelfde munt  

 Belangrijk in mondiale diffusie van industriële productiemiddelen was de massa-productie 

van gecompliceerde, gemechaniseerde machines en toestellen, inclusief transporttoestellen 

(treinen, stoomboten) 



 Uitbouw van internationale kapitaalsstromen en holdings: Uitbouw van een internationaal 

handelsnetwerk vereist enorme kapitaalsstromen, het is van daaruit dat de huidige financiële 

wereld geboren is (Londen is nog steeds belangrijkste financiële centrum vanuit wereld, zie 

eind 18de eeuw GB als centrum van imperium).  

Mondiale standaardisering: ontstaan van de wereldtijd 

Hoe ontstond een gelijke vastlegging van de tijd?  

 ME: weinig behoefte aan een nauwkeurige tijd. De meesten richten hun dag afhankelijk van 

het komende werk in en oriënteerden zich grof aan de seizoenen, en dagelijks aan de 

zonsopgang en zonsondergang 

 Veel lokale variatie: tot midden 19de eeuw had elke stad zijn eigen tijd. 

 Met de ingang van modernisering (industrialisering, ontstaan moderne arbeidsmarkt en 

onderwijs, etc.) werd ontbreken van standaardtijd problematisch, vb. : 

o Dienstregeling van de spoorwegen : opzetten van roosters over aankomst en 

vertrektijden bleek zeer ingewikkeld, omdat vrijwel elk station een iets andere tijd 

had. Eerst voerde men een uniforme „spoorweg tijd“ in. Toch behielden de 

individuele steden nog steeds hun eigen tijd. Hoe meer fabrieken en treinstations er 

waren, des te dringender het echter werd een identieke tijd vast te leggen. 

Aankomst- en vertrektijden, het begin en einde van de werktijd, alsook de 

levertermijnen moesten precies op tijd worden nagekomen 

 1884: Op “Internationale Meridiaanconferentie“ werd vastgelegd, dat in de toekomst de 

internationale en nationale tijdmeting op de lengtegraad (nulmeridiaan) van toepassing is, 

die door de Engelse stad Greenwich loopt 

o Internationale Mediaanconferentie = Hoewel er al sinds de vroege Middeleeuwen 

zeer geavanceerd uurwerken waren, leefden veel minder mensen volgens het dictaat 

van de tijd, dan tegenwoordig.  

Ontstaan van een wereldcultuur 

Toenemend besef van ‘één wereld’  

 Verspreiding telegrafie (vanaf 1830) 

 Coördineren van handelingen over een grote ruimte werd veel makkelijker 

 Ontstaan moderne massamedia 

 Ontstaan moderne diplomatie, internationaal recht en ‘internationale normen’ (anti-

slavernijbeweging, moderne humanitarisme, mensenrechten) 

2.2.3 De tweede globalisering (WO2 - …) 
Naoorlogse periode  

 De-kolonisatie (vanaf  ‘47 - Indië): wereldwijd systeem van ‘soevereine’ staten 

o Indië is de eerste belangrijke kolonie die zich heeft losgekoppeld van kolonisator  

o We komen in een nieuw systeem terecht waarbij het hele wereldterritorium wordt 

opgedeeld in gelijke, soevereine staten. Alle staten hebben op papier dezelfde 

rechten en plichten, er bestaan geen juridische verschillen tussen staten onderling.  

 Groeiende invloed VS (‘Amerikanisering): Globalisering wordt voornamelijk aangedreven 

vanuit VS, want dit land is dé belangrijkste op vlak van economie, technologie, massa-

media,…  

 Koude Oorlog: tweedeling van de Wereld 



 Breukmoment: eind jaren ‘80 – begin jaren 90; politieke éénmaking; neo-liberalisering en 

komst internet 

De vorming van een mondiaal bewustzijn  
Idee van één mondiale maatschappij wordt tot ongekende hoogte gevoerd, vb. satellietfoto van 

aarde vanuit ruimte (= eerste foto van aarde als geheel). De aarde lijkt een klein nietig bolletje in een 

heel uitgestrekt heelal. Dit moment is erg belangrijk, want maakt duidelijk dat we op een klein, 

kwetsbaar ecosysteem leven. Als je vanuit de verre ruimte naar de aarde kijkt zie je geen 

staatsgrenzen, geen grenzen tussen culturen, maar wel één bol. Dit soort momenten wordt wel eens 

aangehaald als heel erg symbolisch voor het hedendaagse collectieve bewustzijn: we leven in 

hetzelfde ecologische systeem dat in een bepaalde mate bedreigd is. 

With "the picture of the century" proudly displayed before them, key members of the LOPO 

team report the success of Lunar Orbiter I at a press conference in August 1966.  

Naar een mondiale netwerkmaatschappij 
Dia 35, 36 

Manuel Castells 
Tijd en ruimte worden fundamenteel getransformeerd door wereldwijde ICT. Het onderscheid tussen 

space of flows en space of places wijst op twee verschillende logica’s van vermaatschappelijking:  

 Space of flows : stromen informatie, geld, goederen en mensen bewegen rond de wereld 

met eigen snelheid, wetmatigheden, drijfveren en regels (gedeterritorialiseerd)  

o vb. wetenschap is ingebed in typische space of flows; in de sociologie worden 

wereldwijd inzichten gedeeld tussen collega’s, de inzichten zijn daardoor mondiaal  

 Space of places: territoriale logica (vb. landschap, identiteit, architectuur, etc.) 

o Idee dat alles circuleert in de wereld wordt gecompenseerd door territoriale logica 

o vb. sociologie ontwikkelen van eigen leefomgeving, van eigen identiteit,… 

2.3 Hybriditeit en post-kolonialisme 
Postkolonialisme/postkoloniale kritiek  

 Term ter aanduiding van de kritische bestudering van de westerse kolonisatie op de wereld, 

zowel op cultureel, sociologisch, politiek als economisch vlak* 

o *analyseert de effecten en de nawerking van het Europese kolonialisme in de 

maatschappij en cultuur van zowel Europa, als de voormalige kolonieën 

 Poging om koloniale tijdperk en de kennis die in dat tijdperk tot stand kwam niet langer 

vanuit het gezichtspunt van de (ex-)kolonisator te bekijken maar juist vanuit het perspectief 

van de gekoloniseerde bevolking 

o “post” = niet meer te denken vanuit typische koloniale standpunt, waarbij het 

kolonialisme als rechtvaardig en vanzelfsprekend beschouwd wordt, maar wel vanuit 

het standpunt van de gekoloniseerde bevolking  

 Voorzetsel ‘post-’ mag niet eenduidig temporeel worden geïnterpreteerd, alsof na de 

politieke dekolonisatie het kolonialiserende discours zou zijn verdwenen 

 Ook in de ruimte is het post-kolonialisme niet eenvoudig te definiëren : het gaat om meer 

dan de studie van de ‘andere culturen’ in de rest van de wereld en hun relatie met het 

‘Westen’. Zowel de koloniale als gekoloniseerde zijn uiterst divers en hebben elkaar 

onherroepelijk veranderd en getransformeerd (‘hybriditeit’) 



 Door de vroegere migratiestromen (vooral vanaf WOII) kwamen heel wat niet-westerlingen 

uit de vroegere kolonies terecht in Westerse metropolen, wat leidde tot een soort 

veralgemening van de postkoloniale kritiek  

“Provincializing Europe” 

 The implicit universals that inhere in the sociological imagination” (85) results in a 

“modernist elitism that silently lodges itself in our everyday consciousness” (87) 

 Wijst er op dat het proces van modernisering en concepten als ‘moderniteit’, ‘verlichting’, 

‘beschaving’, ‘cultuur’, etc. herdacht moeten worden in het licht van de bredere mondiale 

geschiedenis(sen) van kolonialisme, slavernij en  ‘empire’ 

 

Post-koloniale kritiek: het denken in termen van “cultuur”, “ras” en “etniciteit” 

Poging om koloniale tijdperk en de kennis die in dat tijdperk tot stand kwam niet langer vanuit het 

gezichtspunt van de (ex-)kolonisator te bekijken maar juist vanuit het perspectief van de 

gekoloniseerde bevolking 

 ‘Cultuur’, ‘ethnie’, ‘ras’, ‘gemeenschap’ zijn geen intern homogene en extern duidelijk 

afgebakende entiteiten, maar ontstonden gedeeltelijk als instrumenten van koloniale 

controle 

 Geloof dat geografische, culturele, ethnische en linguïstische grenzen samenvallen en de hele 

mensheid kan worden opgedeeld in ‘culturele containers’ wordt in (post-koloniale) 

antropologie en sociale wetenschappen gezien als een product van de koloniale tijd  

Edward Said’s Orientalism 

 Oriëntalisme staat in strikte betekenis voor de academische discipline die de talen en 

culturen van de ‘Oriënt’ (het Midden Oosten) bestudeert. 

 Voor Saïd is het Oriëntalisme echter een breder ‘discours’ (Foucault), i.e. een manier van 

praten, schrijven en denken, die is ontstaan vanuit het werk van laat-negentiende eeuwse 

Britse en Franse wetenschappers, in samenhang met en ter legitimatie van het koloniale 

systeem 

 De term wordt dan gebruikt ter aanduiding van de dominante westerse opvatting van het 

Midden-Oosten’. Wij kijken allen door de ogen van het ‘Westen’ naar het ‘Oosten’. Binnen 

het oriëntalistische ‘kennissysteem’ wordt het ‘Oosten’ gezien als de (inferieure) ‘ander’ van 

het verlichte Westen 

Oriëntalisme 

 De geliefde idee van de verlichte, rationele, beschaafde westerling heeft de idee van de 

achterlijke, emotionele en onbeschaafde 'oriëntaal' nodig om de eigen westerse cultuur en 

identiteit te versterken (west/oost = centrum/marge =  rationeel/irrationeel – geestelijk / 

sensueel = beschaafd/ primitief = transparant / mysterieus = progressief/conservatief, enz.) 

 Ideologische constructie die het Westen culturele hegemonie verleent, zowel op eigen 

grondgebied als in het gekoloniseerde Oosten.  

EXAMEN 



Gewogen evaluatie op basis van twee onderdelen: 

1. De kwaliteit van de ingediende leesverslagen (2 x 15% = 30%)  

Let op: wees zorgvuldig bij het refereren. Alle opdrachten worden elektronisch gescreend op plagiaat 

2. Een schriftelijk examen, open boek (enkel reader, geen slides of samenvattingen), met 3 

vragen (70%).  

Let op: je kan enkel deelnemen aan het schriftelijke examen indien je beide leesverslagen hebt 

ingediend. 

 

 

Examen  

Schriftelijk examen, open boek (enkel reader, geen slides of samenvattingen), met 3 open vragen 

(70% van de totale punten). De twee eerste vragen zijn omvattende, conceptueel gerichte vragen die 

kunnen aansluiten bij één van de besproken theoriekaders of eerder peilen naar een vergelijking van 

verschillende kaders. De derde vraag is eerder toepassingsgericht en peilt naar  uw vermogen om de 

besproken theoriekaders en concepten te verbinden met hedendaagse maatschappelijke 

discussies/topics. 

Indien je op je eindtotaal voor het vak Hedendaagse Sociologische Theorie geen voldoende haalt 

(minder dan 10/20) dien je enkel de opleidingsonderdelen waarvoor je niet geslaagd bent opnieuw 

te hernemen in tweede zit. 

De punten voor de onderdelen waarvoor je dus wél geslaagd bent in eerste zit worden meegenomen 

naar tweede zittijd. Deze onderdelen dien je dus niet te hernemen. 

 

 
 
 


