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Inleiding tot de Sociologie 

Hoofdstuk 1: Sociologische Verbeelding 

1.1 Het ‘sociologisch bewustzijn’ is tamelijk recent (Hb p 11) 
- Logica der wetenschapsontwikkeling 
 1. astronomie: mengeling astrologie en astronomie 
 2. natuurkunde: dode dingen 
 3. biologie: levende dingen 
 
=> heropbloei na Middeleeuwen: in zelfde volgorde herontdekt 
 1. sterrenkundigen: Copernicus, Galileï 
 2. natuurkundigen: Newton 
 3. biologen: Linnaeus 
 4. 17e eeuw: psychologie 
 5. 18e à 19e eeuw: sociologie 
 
→ Opmerkelijk: 

1. verst van de mens: de sterren 
2. ruimtelijk dichter, maar qua materie en aard een sterk verschil: dode natuur 
3. levende natuur: iets meer gemeen, maar toch verschillen 

 
=> Het is gemakkelijker zaken ver van ons te bestuderen dan zaken dicht bij ons. Daarom zijn 
menswetenschappen pas laat tot ontwikkeling gekomen.  
 
Psychologie: onderzoekt het innerlijk van de mens. 
sociologie: onderzoekt de sociale voorwaarden waaronder men mens wordt.  een mens heeft 
zijn identiteit en zelfbewustzijn, taal, denkbeelden, kennis… te danken aan de sociale verbanden 
waarin hij leeft. 
 

 1.2 De sociologische verbeelding ontstond in crisistijden (Hb p 12) 
- Waarom heeft de sociologie zo lang op zich laten wachten? 
      1.  Natuurlijke distantie tussen mens en maatschappij ontbreekt 

  maatschappij zit in ons en zij bepaalt onze identiteit 
 in wat we doen en laten, maken wij de maatschappij en tegelijk worden wij 

door de maatschappij gemaakt 
2.   Sociologie ontluistert: nood aan democratie! 

             mensen zijn geneigd zich beter voor te doen dan ze zijn    
  bedreigend, brengt de waarheid aan het licht  sociologie= subversief 
 Socioloog= ontdekkingsreiziger 
  vb Montesquieu: samenleving bekijken door de ogen van vreemden 

Lettres Persanes : indrukken op doorreis in Frankrijk 
leren denken voorbij de alledaagse vanzelfsprekendheden 
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3. Sociologisch bewustzijn wordt geprikkeld door crisis 

 Grote maatschappelijke veranderingen => sociale werkelijkheid wordt 
zichtbaar 

 

1.3 De twee ‘revoluties’ (of meer revoluties?) (Hb p 15) 
Historische drempeloverschijdingen: 

 
1. Het vuur: 

→ omslag van machtsbalans tussen mens en dier (voor vuur: dieren macht) en anders 
eten 

 
2. Neolitische revolutie: 

→ overgang van jacht- en verzameleconomie naar landbouw 
 - mens vestigt zich: bewerken akkers 
 - eigendomsprincipe: afhankelijk van grondgebied, dorpen en steden 

  - organisatie sociale leven: arbeidsindeling en bestuur, rechtsregels 
  - van stamverband naar staatsverbanden: grotere rijken 
 => overgangscrises: mensen zijn zich bewust van de veranderingen (godsdienst en 
 mythes). Oude levenswijze moest worden opgegeven. 
 

3. Industriële Revolutie (valt samen met politieke revoluties e.g. Franse Revolutie) 
→ Franse Revolutie: politieke modernisering en democratisering 
 = bestaande sociale orde verworpen, nieuwe idealen: liberté, égalité, fraternité 
 => van republiek naar democratie 
→ 18e eeuw Engeland: technische innovaties, stoomkracht, fabrieken … 
=> industrialisering + democratisering zijn ingrijpende sociale veranderingen van de 
laatste 2 eeuwen 
 

4. Informatiemaatschappij 
→ kennismaatschappij 
 

ZIE OVERZICHT p19 van sociale veranderingen 
 

- Organisatie samenlevingen 
→ landbouwsamenlevingen 

  → mens hulpeloos tov de natuur 
  →samenleven met andere mensen volgens traditie: niet nadenken over   
  handelingen, enkel doen wat voorouders deden 
  → minder eigen individuele identiteit. Ze vereenzelvigden zich met de groep. 
 

→ revoluties 
  → mens moest doelbewust de richting vd maatschappij bepalen 
  → inzicht dat er iets gebeurde met de maatschappij 
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  → eigen samenleven bewust organiseren 
 
=> sociologie nu: studie van hedendaagse maatschappij. Hoe meer kennis mensen verwerven 
over sociale processen, hoe meer ze die processen kunnen beheersen. Sociologie helpt het 
samenleven te organiseren. 
 

1.4 Intermezzo: beleefde verandering (Hb p 21) 
De ervaring van turbulentie werd door velen gedeeld.  
Stefan Zweig: geen zekerheid of vanzelfsprekendheid bleef overeind. Alle gebieden van het 
leven ondergaan voortdurende en vaak wereldwijde metamorfoses. 
 

1.5 Het sociaal probleem als bron van de sociologische benadering (HB p23) 
Heel dikwijls ligt aan de basis van een sociologische vraagstelling een sociaal probleem. 
 
- Wat is een sociaal probleem? 

→ Objectief: aanwijsbaar met feiten en cijfers 
→ subjectief: moet als probleem ervaren worden 
→ Oplosbaarheid (bv dood is geen sociaal probleem) 
→ Collectief: door bepaalde groepen als problematisch ervaren (hoe meer mensen, hoe 
intensiever). Niet elk sociaal probleem wordt door alle samenlevingsgroepen als 
dusdanig ervaren. 

 

1.6 Wright Mills over de sociologische verbeelding (HB p 25) 
- Sociologische verbeelding = de capaciteit om verbanden te zien tussen het leven van 
individuen en de historische en maatschappelijke context waarin ze leven. 

→vermogen om verbanden te zien tussen individuele klachten en sociale  
omstandigheden (bv tandpijn) 

 
- DE SOCIALE VERBEELDING 
 
      mensen zijn zich zelden bewust hoe nauw hun eigen leven verweven is met de loop 
 van de wereldgeschiedenis 
 = niet abnormaal: tempo van schokkende veranderingen waarin we leven 
 geestesvermogen om informatie te gebruiken op zo’n manier dat ze een helder beeld                                                    
krijgen van wat er omgaat in de wereld en in henzelf 
 laat toe om te begrijpen dat het breder historisch kader directe gevolgen heeft voor 
 het innerlijke leven en de levensloop van een verscheidenheid van mensen. Zij helpt om   
in te zien dat individuen die bezig zijn met hun chaos van dagelijkse ervaringen vaak een fout 
beeld hebben dan hun sociale toestand. Als ze in die persoonlijke chaos op zoek gaan naar 
het dieperliggende maatschappelijke kader, kunnen individuele problemen maatschappelijk 
aangeduid worden. 
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=> het individu kan zijn eigen ervaringen en lot enkel begrijpen als hij zichzelf weet te plaatsen 
binnen het tijdperk waarin hij leeft, hij kan zijn eigen kansen in het leven enkel kennen als hij 
zich bewust wordt van die van alle anderen die in dezelfde omstandigheden verkeren 
=> de sociologische verbeelding stelt ons in staat geschiedenis en levenslot en de relatie tussen 
beide binnen de samenleving te begrijpen 

 
Sociologie = toekomen aan de problemen van het persoonlijke leven, de geschiedenis en hun 
snijpunten binnen de samenleving  
 
→sociologen stellen zich 3 vragen: 

a) Wat is de structuur van een bepaalde samenleving? Hoe verhoudingen de 
belangrijkste onderdelen zich tot elkaar? 

b) Waar staat deze samenleving in de geschiedenis? Welke is haar plaats en betekenis 
binnen de ontwikkeling van de mensheid? 

c) Wat is het meest voorkomende mensentype in deze samenleving en in deze 
periode? 

 
- PERSOONLIJKE KLACHTEN VERSUS SOCIALE PROBLEMEN 
 
  persoonlijke moeilijkheden (troubles) versus algemene kwesties (public issues) 

 troubles: in de persoonlijkheid van het individu, binnen het kader van zijn relaties met 
anderen 

 issues: zaken die de grenzen van persoonlijke sfeer overstijgen, betrekking op de 
organisatie van vele persoonlijke sferen tot grotere maatschappelijke gehelen 

 omslaan van persoonlijke klachten naar sociale problemen (bv tandpijn) 
 
 het individu zien als collectieve (en omgekeerd) (bv zelfdoding) 
 
  je moet jezelf kunnen zien als exotisch (bv kannibalisme)  
 =  jezelf zien door de ogen van anderen, als een vreemde die naar zijn omgeving kijkt 

 

1.7 Twee voorbeelden van sociologische verbeelding: Comte en Spencer (HB p 30) 
- Comte: Franse Revolutie 
 → postrevolutionaire Frankrijk, besefte impact van politieke hervormingen 
- Spencer: Industriële Revolutie 
 → welke mutaties zal de maatschappij ondergaan wanneer de industrie bleef groeien en 
 wat zal dat voor het concrete leven van de mens betekenen? 
 grondleggers van de sociologie 

1.7.1 August Comte 

- Sociologie als wetenschap der mensheid 

 = zelfstandige wetenschap: eigen methoden en een eigen domein 
 = overkoepelende wetenschap: wijst andere wetenschappen hun plaats toe  
 opvatting over doorbraak van de rede en wet der drie stadia nodig om dit te begrijpen 
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 Wet der drie stadia 

= fazentheorie over de doorbraak van de rede 
Filosofie van de verlichting: rede, rationeel denkende mens en geloof in menselijke vooruitgang 
centraal 

1. Theologisch stadium 
 → mens gelooft in geesten en zoekt in alles een eigen wil 

 
2. Metafysisch stadium 

  mens zoekt naar het ‘wezen’ der dingen 
 → de wereld zit in elkaar naar het model van volmaakte abstracte figuren en ideeën 
 

3. Positief stadium 
  mens overwint zijn bijgeloof en metafysische fantasie 
         objectieve bestudering, enkel feiten tellen 
 → werkelijkheid zoals ze is, zonder vooroordelen 
 → begin positief denken = natuurwetenschappen, maar de echte taak van de socioloog 
 is om de groei van het positieve denken te situeren in de evolutie die de mensheid 
 doormaakt 
=> zo worden alle wetenschappen samengevoegd tot de wetenschap der mensheid 

 

- Sociale verandering als vooruitgang der rede 

  sociologie houdt zich bezig met (2 taken van de sociologie):  

 ontwikkeling van maatschappijen 

 oorzaken van deze ontwikkelingen aan het licht brengen 
 → de doorbraak van de rede is de reden van fundamentele veranderingen 
 
=> 3 stadia in de ontwikkeling van het staatsbestuur: 
1. theocratie 
 = regels zijn van goddelijke oorsprong 
2. metafysische denken 
 = abstracte idealen (Frankrijk in de 1e jaren na de revolutie  grote idealen) 
3. positieve denken 

= maatschappij op perfect redelijke manier bestuurd, baseren op feitenkennis 
(maatschappij van de toekomst) 

- sociale orde als consensus 

  verklaren hoe sociale orde mogelijk is en op welke mechanismen deze berust 
Sociale orde = dat betrekkingen tussen mensen op een geregelde en voorspelbare 
manier plaatsvinden 

 
  universele consensus: sociale orde vloeit hieruit voort 
er moet een overeenkomst over bepaalde waarden, normen en gewoonten zijn 
→ consensustheorie: op gelijk welk niveau van sociaal leven moeten mensen het over 
een minimum aantal regels eens zijn 
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=> hoe komt zo’n consensus tot stand? 
        door de wet der drie stadia 
 

1. Theologisch stadium 
= consensus gebaseerd op overleveringen en gewoontes die in de loop der jaren 
spontaan zijn gegroeid zonder dat iemand er de herkomst van kent. Mens gedraagt zich 
zoals iedereen. 

2. Metafysisch stadium 
= consensus gebaseerd op grote, abstracte ideeën en idealen 
→ overgangsstadium van oude universele consensus naar nieuwe stabiele(3e stadium) 

3. Positieve stadium 
 = rationele motivatie: mensen hebben elkaar nodig en beseffen dit 
 

1.7.2 Herbert Spencer 
 
- Evolutie van spencer: niet op basis van groeiend inzicht maar komt vanuit de materie, 
levenssubstantie 
 → Comte en Spencer vertrokken van dezelfde sociologische basisvragen maar beantwoordde ze 
 anders 
 

- Sociologie als wetenschap van de sociale evolutie 

= alle wetenschappen bestuderen evolutie 
 → Darwin, On the Origin of Species: natuurlijke selectie  
 → Spencer: wet van de evolutie geldt ook buiten de biologie: alle fysische en chemische 
 processen zijn resultaat van evolutie, ook menselijke samenlevingen en cultuur 
 
=> er is slechts 1 wetenschap: wetenschap van de Evolutie, wetenschappen verschillen slechts 
naar mate ze verschillende niveaus van de evolutie bestuderen 
 
=> universele evolutiewet:  
 - van homogeen naar heterogeen  
 - van ongedifferentiëerd naar gedifferentiëerd 
 - van ongeïntegreerd naar geïntegreerd 
 
e.g.: atoomsoorten (130 soorten) 
 → die atomen beginnen te clusteren , krijgen kenmerken en zo krijg je diverse 
 moleculestructuren, met relatief weinig verschillen die toch door combinatie zeer veel 
 verscheidenheid creëren . 

=> integratie leidt tot differentiatie 
 → Atomen - moleculen - levende wezens (verschillende soorten)- bewustzijn 
 (verschillende ideeën) : sprongen in de evolutie 
  => in de wereld ontstaat er een tendens tot differentiatie en een tendens tot  
  integratie, die elkaar beiden in de hand werken   
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=> universele wet van de evolutie: een toenemende integratie vergezeld van een toenemende 
heterogeniteit 
=> sociologie: houdt zich bezig met meest geëvolueerde zijnsvormen nl. maatschappijen 
 

- Sociale verandering als evolutie 
= Spencer in Engeland van de 18e en 19e eeuw: 

→ van homogene, ongedifferentieerde en ongeïntegreerde mensen en gemeenschappen 
naar heterogene, gedifferentiëerde en geïntegreerde maatschappijen 

 → Spencer voorspelde een evolutie, die kwam er (dat die zo snel was, was minder 
 belangrijker dan dat die er was) 
 
=> waardoor wordt die evolutie voortgestuwd? 
 → biologische wet die zegt dat het eigen is aan het leven te groeien 

→ gevolgen op maatschappelijk vlak: groei gaat gepaard met structurele differentiatie; 
en toename van structuur gaat gepaard met specialisering naar functie (woongedeelten, 
werkgedeelten, handelgedeelten, …) 

 → heterogener worden: aantal beroepen, verschillen in denkwijze, etc. 
 → integratie: mensen worden afhankelijk van elkaar 
 
evolutie bestaat volgens Spencer uit drie deelprocessen structurele differentiatie, functionele 
specialisatie en toenemende integratie 
 

1.7.3 Vergelijking tussen Comte en Spencer 

- Rede versus evolutie 

 Comte 
  → Mentalistisch: bewustzijn 

→ Evolutie doordat menselijk gedrag meer door de rede werd geleid. ‘de rede 
overwint’ 

 Spencer 
  → verklaring in grootte van de maatschappijen 
  → Evolutie zonder bewustzijn: biologisch proces, evolutie is er, of de mensen  
  daar nu weet van hebben of niet 

 

- Consensus versus ‘integratie door arbeidsverdeling’: verklaring sociale orde 

Comte 
  → sociale orde= universele consensus 
  → nadruk op bewustzijn 
 
 
Spencer 

→ sociale orde= organisme (~lichaam: organen zijn op elkaar afgestemd en 
functioneren zonder dat ze zich daar bewust van zijn) 
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→ so= verlenging van de arbeidsindeling: als die ver is doorgevoerd zijn de 
menselijk afhankelijk, gedwongen tot samenwerken, hoe vlotter, hoe meer 
sprake van sociale orde 
→ sociale problemen ontstaan wanneer de maten van arbeidsdeling (structurele

 differentiatie en specialisatie) niet aangepast aan de omvang van de bevolking 
 

- Altruïsme versus individualisme 

Comte   
  → Verwacht toename van het altruïsme: inzien hoe hard mensen elkaar nodig  
  hebben, oog hebben voor de ander 
  → samenleving doordrongen van het feit dat ze deel uitmaken van collectiviteit 
Spencer 
  → Verwachtte toename van de individualisme (door de arbeidsverdeling:  
   vergroot verschillen tussen mensen en verscherpt besef) 
  → sterkste overleeft, onaangepaste vallen weg, liberale ideologie 
 

=> andere grondleggers: Emile Durkheim en Max Weber, Simmel, Park, Mead, Schütz 
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Hoofdstuk 2: Cultuur en Maatschappij 
2.1 Het begrip cultuur (HB p41) 
2.1.1 Cultuur ruimer dan ‘hogere cultuur’ 
 = al wat aangeleerd is en betekenis heeft voor mensen 
 de belangrijkste elementen van cultuur zijn de symbolen waarmee mensen betekenis geven, 
de waarden die ze nastreven, de normen die ze volgen en de materiële goederen die ze 
gebruiken. 
 
 1. Symbolen 

→al wat door de leden van een bepaalde groep als wordt  herkend als een drager 
van een betekenis 

  → typisch menselijk  
  → niet natuurlijk 
   kunnen in verschillende culturen andere betekenissen hebben 
 
 2. Waarden 
  →abstracte idealen of streefdoelen 
  → wat in een groep of een samenleving belangrijk wordt gevonden 
 3. Normen 
  → concretiseringen van waarden 
  → gedragsregels die je verondersteld wordt na te leven 
 4. Materiële goederen 
  → artificiële, door de mens vervaardigde objecten, natuurlijke voorwerpen of 
  grondstoffen die in het handelen van de mens een betekenis krijgen 
  → materialisering van waarden 
 
=> materiële cultuur: geheel van materiële voorwerpen die een belangrijke plaats innemen in 
het leven van een bepaalde groep of samenleving 
=> verband tussen mentaliteit en materiële omgeving van de mens 
 

2.1.2 Cultuur en maatschappij: 
 → maatschappij: structuur van interrelaties dat individuen verbindt, zorgt voor stabiele 
 sociale verhoudingen tussen individuen 
 → cultuur: manier van denken en handelen binnen die maatschappij 
 Culturen kunnen niet bestaan zonder maatschappijen, dus zonder min of meer stabiele 
sociale verhoudingen tussen mensen. Dit geldt ook andersom. Zonder cultuur zouden we niet 
‘menselijk’ zijn 
 

2.2 De menselijke soort en co-evolutie 
Biologische eigenschappen van de mens zijn het gevolg van evolutie. 
 

2.2.1 Evolutie 
- evolutie= gevolg van 2 mechanismen die op elkaar inwerken: 



10 
 

- genetische variatie:  
 =door mutatie zijn er veranderingen in het genetisch materiaal die gunstig zijn voor de 
ontwikkeling van een soort  bij de overgang van een generatie naar de volgende komen er 
organismen voor die andere eigenschappen heeft dan hun voorouders 
- natuurlijke selectie:  
 = nakomelingen met betere genetische eigenschappen hebben meer overlevingskansen 
 en nakomelingen zonder deze eigenschappen gaan verdrongen worden 
 
sommige veranderingen kunnen heel snel gaan. 
domesticatie: door de mens gecreëerde culturele omgeving 
  bv zwijn- varken: dieren passen zich aan aan de omgeving 

 tragiek van de melkkoe: soorten gecreëerd die niet kunnen overleven zonder 
menselijke hulp  

 

 Mensen en apen 

 → huidige apen en mensen stammen af van primaten (soort die zich 70 miljoen jaar 
 geleden ontwikkelde, liepen rechtop, weinig behaard, leken op apen)  
 → culturele ontwikkeling was toen al tijd bezig  belangrijke rol in evolutie van mens  
  => co-evolutie 
   1. gebruik van werktuigen en communicatievormen speelden een  
   belangrijke rol in het biologisch evolutieproces 

2. biologische evolutie van de hominiden(= mensachtigen)(toename van 
de hersenvolume) speelde rol in de culturele evolutie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sociobiologie 

 → Wilson: verklaart sociaal gedrag door genetische factoren 
 → genetic pools: mensen gedragen zich onbewust op zo’n manier dat de kwaliteit van 
 hun genenpool geoptimaliseerd wordt 

= reproductieve strategie: individuen handelen niet om zichzelf te laten 
overleven maar om hun genen te laten overleven 

 → verschil in seksueel gedrag tussen mannen en vrouwen 
  = mannen: miljoenen spermatozoïden, willen nakomelingen verspreiden 
  = vrouwen: 1 eicel, zoeken bescherming van hun nakomelingen 
 

kritiek op de sociobiologie 

 → verscheidenheid en plasticiteit van mensen verdwijnt 
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 → psychologische, sociale en culturele factoren spelen ook een rol!!! 
  verklaring van seksueel gedrag is aanvechtbaar 
 

2.2.2 Instincten 
- mensen hebben geen instincten 
 → instinct = aangeboren complex gedragspatroon 
 
- mensen hebben wel: 
 → reflex: respons, evolutionair voordeel 
 → drift: noden van het lichaam die tot uiting komen onder de vorm van een fysiek 
 gevoeld onbehagen of behoefte  kunnen op verschillende manieren bevredigd worden 
 

2.3 Sociale institutie 
- Emile Durkheim:  instituties bestaan buiten het individu en leggen zich dwingend aan dat 
individu op 
 
- Arnold Gehen: menselijke vroeggeboorte + instinctarmoede 
 → gevoelig voor invloeden van de omgeving omdat mens na zijn geboorte nog een groot 
 deel van zijn biologische ontwikkeling moet doormaken 
 → nood aan stabiliteit en sociale instituties om onze tekortkomingen te compenseren 
 
- sociale instituties = cultureel gebonden gedragspatronen die aan het menselijk leven een 
stabiliteit geven die zijn biologische constitutie hem niet kan geven 

→ achtergrondfunctie: lossen problemen op nog voor deze zich voordoen, ontlasten 
mensen van het moeizaam en onophoudelijk maken van keuzes 

 
- al deze instituties hebben gemeen dat hun historische oorsprong moeilijk achterhaalbaar is en 
dat zij levensbelangrijke functie vervullen.  
- desinstitutionalisering: in moderne maatschappij is stabiliteit van instituties verzwakt 

→ onrust en onzekerheid want mens trekt alles in twijfel en leggen zich niet neer bij wat 
de institutie voorschrijft 

 

2.4 Culturele diversiteit 
- neutrale betekenis  
 = waarden en gedragsnormen verschillen van cultuur tot cultuur omdat de natuur ons 
 niets oplegt 
- tussen culturen en binnen culturen: 
 → binnen een cultuur zijn er gemeenschappelijke basiswaarden en veronderstellingen 
   = culturele uniformiteit in kleine maatschappijen 
 → geïndustrialiseerde maatschappijen: subculturen 

2.5 Culturele identiteit en etnocentrisme 
- iedere cultuur wordt gekenmerkt door zijn eigen gedragspatronen die vreemd lijken in de ogen 
van mensen met een andere culturele achtergrond 
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 → iedere handeling die uit haar context beschreven wordt, lijkt vreemd 
 => cultuur moet bestudeerd worden in termen van zijn eigen betekenissen en waarden 
  = cultuurrelativisme 

 relatief cultuurrelativisme: eigen culturele veronderstellingen en 
vanzelfsprekendheden tussen haakjes om te vermijden dat men 
vreemde gebruiken en waarden verkeerd begrijpt 

 absoluut cultuurrelativisme: alle waarden en normen worden 
geacht van gelijke morele waarde te zijn 

 
- etnocentrisme: waarden, normen, praktijken en denkbeelden uit een andere cultuur 
interpreteren in het licht van de waarden en normen van je eigen cultuur, in plaats van ze te 
situeren in de context van de andere cultuur. Een etnocentrische houding leidt tot een 
klakkeloze veroordeling van de andere cultuur. Socioloog moet zijn culturele achtergrond tussen 
haakjes zetten bij het bestuderen van andere culturen(moeilijk). 
 

2.6 Culturele Universalia 
- Murdock: er bestaan culturele universalia 
 = kenmerken die voorkomen in alle, of zo goed als alle culturen 
  →bijvoorbeeld taal: grammaticaal ontwikkelde taal is typisch menselijk en komt 
   in elke cultuur voor 
 
- Kritiek:  
              bepaalde culturele universalia hebben een biologisch fundament 

 binnen universalia grote verschillen 
 

- Taal:  
Taal komt in iedere cultuur voor en onderscheidt de mens van de dieren. Dieren kunnen met 
elkaar communiceren maar geen enkele diersoort beschikt over een grammaticaal ontwikkelde 
taal. 
 

- spreken en schrijven: 
 → ontwikkeling van het schrift als één van de belangrijkste omwentelingen in de  
 menselijke geschiedenis 

 schrijven komt niet in iedere maatschappij voor. Een schrifteloze samenleving is in 
niets te vergelijken met een samenleving die het schrift kent 

 → gesproken woord: 

 beperkt tot specifieke contexten (alleen moment zelf) 

 verhalen 
 geschreven testen 

 onaantastbaarheid 

 wervende kracht: makkelijker verspreid 
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- Semiotiek en materiële cultuur: 
Materiële objecten en gedragingen kunnen betekenis overbrengen. Bv kleding  geslacht 

 → semiotisch systeem = systeem van niet-verbale culturele betekenissen 
 → semiotische analyse bruikbaar voor vergelijking verschillende culturen (eg wijze 
waarop gebouwen  in steden geordend zijn) 
 
 materiële cultuur: voornamelijk bevrediging van fysieke behoeften 

→ verschillen: classificeren van maatschappijen adhv hoe zijn hun fysieke behoeften 
bevredigen 

 

2.7 Contact tussen culturen 
Communicatie tussen verschillende culturen zonder gedeelde achtergrondkennis leidt tot 
onbegrip.  
- acculturatie: in contact komen met en overnemen van elementen uit andere cultuur 

→ deze zaken krijgen vaak een andere betekenis door interpretatie en worden zo 
ingepast in de eigen cultuur 

- enculturatie: het opnemen van culturele elementen uit de cultuur waarin men geboren is 
- voorbeeld: Cargo Cultures: vliegtuigen als lokmiddel van cargo (blanken zouden verdwijnen en 
voorouders zouden terugkomen) ipv vervoersmiddel 
 
  



14 
 

Hoofdstuk 4: Socialisatie 
4.1 De mens als sociaal wezen 
- socialisatie = iets geschikt maken voor sociale omgang, een individu vormen zodat het zijn 
steentje kan bijdragen aan de maatschappij 
 → is niet slechts cultureel programmeren, is een actief proces waar men actief aan 
 deelneemt 
 → gaat je hele leven door 
 → primaire socialisatie (kinderen) vs. secundaire socialisatie (volwassenen) 
 
- essentieel: 
 → voor voortbestaan van de maatschappij: wordt met ieder nieuw lid ‘herbrond’ 
 → voor individu: leert vaardigheden en wordt een zelfbewust persoon met een eigen 
 identiteit (dus individu krijgt pas zelfstandigheid en zelfbewustzijn dankzij de sociale 
 processen waarvan ze deel uitmaken) 
 
- begint al voordat het individu geboren is: geboorteplanning, abortus, … 
- mens dankt alles aan de sociale omgeving waarin hij terecht komt 
 → menselijk gedrag is aangeleerd 
 → zelfs meest elementaire activiteiten 
  e.g. slapen, eten 
 → ook complexe gedragingen 
  e.g. groeten, lezen 
 

4.1.1. Het geval Genie: 
 illustreert hoe essentieel sociale contacten zijn voor de ontwikkeling van een kind of wat van 
een mens zonder sociale contacten terecht komt p 65. Genie had geen aangeboren afwijking, 
maar ze bleef in haar ontwikkeling steken omdat ze de kritische leeftijd al gepasseerd was 
waarop kinderen normaal gesproken taal en vaardigheden leren. Tijdens de socialisatieperiode 
wordt een kind ingewijd in het mens-zijn. 
 

4.1.2. Enfants Sauvages:  
 wilde kinderen die terecht zijn gekomen buiten de samenleving en die worden groot 
gebracht door dieren  mens is erg gevoelig aan nabootsing 

 → menselijke mogelijkheden zijn zeer beperkt indien ze zich niet kunnen ontwikkelen 
 tijdens een vroege socialisatieperiode 
 => menselijkheid is GEEN biologische factor, maar een sociaal-culturele verworvenheid 
 => mens is een sociaal wezen omdat de sociale omgeving hem vormt 

 

4.2 Opvoedingspatronen 
- socialisatie door interacties die individuen(kinderen) met anderen aanknopen 
 → wederkerigheid: kinderen beïnvloeden ook gedrag van hun omgeving(bv wenen) 
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4.2.1. Repressieve versus tolerante socialisatie: (schema: p 66 + nota’s) 
De reacties van opvoeders op het kind kunnen zeer verschillend zijn. 
 
1. Repressieve socialisatie: 

= de gehoorzaamheid van het kind en de rol van de opvoeder in het socialisatieproces 
wordt benadrukt 
 veel toezicht, straffen wanneer betrapt 
 het kind moet interpreteren 
 veel controle, conflict tussen volwassene en kind 

2. Tolerante/participerende socialisatie: 
 = betrokkenheid van het kind wordt benadrukt 

 kind vrijheid om zelf dingen uit te proberen en de wereld op eigen manier te 
verkennen 
 volwassene tracht de noden van het kind te herkennen ipv te verwachten dat het kind 
aan de wensen van de ouders zou tegemoetkomen 
kinderen controleren zichzelf, minder conflicten 

 
 

4.3 De vroege ontwikkeling van het kind 

4.3.1. Ontwikkeling van de perceptievaardigheid 
= verschillen waarnemen en daarop reageren 
 → pasgeboren kinderen reageren al selectief op hun omgeving 
 → perceptuele vaardigheden zijn eerst zeer zwak, maar vanaf enkele maanden nemen 
 de visuele en auditieve capaciteiten snel toe 
 

4.3.2. Lachen en wenen 
=> Volwassenen reageren selectief op het gedrag van hun baby: 
 → gedrag wordt opgevat als betekenisvol: responsen van de baby worden sociaal gedrag 

baby huilt zonder bedoeling, maar doordat de ouders hierop reageren alsof de baby hen 
iets wilde zeggen, wordt het gedrag betekenisvol en dus sociaal gedrag 

 
=> betekenis van wenen en lachen wordt toegekend 
 = in alle culturen verschillende betekenissen 
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4.3.3. Zuigelingen en Verzorgers 
=> baby herkent de moeder vanaf 3 weken: reageert op bepaalde kenmerken 
 → vroege interactie tussen moeder en kind is niet zo natuurlijk als men soms denkt, is 
 sterk cultureel bepaald 
 
=> zeven maanden: baby ziet moeder als een op zichzelf staand persoon 
 → tijdsbesef en besef dat voorwerpen en mensen een zelfstandig bestaan leiden, ook 
 wanneer je er niet naar kijkt 
 
=> leerperiode voor de moeder:  
 → projecteren eigen kenmerken op de baby 
 → leren gedrag van het kind te interpreteren en op een gepaste manier te reageren 
 

4.3.4. De ontwikkeling van sociale reacties 
=> ontstaan van de sociale wereld: verschil/onderscheid maken tussen actieve en passieve 
dingen (bijv mensen en knuffels)  
 → of dat dingen blijven bestaan, ook als zijn ze buiten gezichtsveld 
 
=> Mildred Parten over spelen: aantal stappen 
 1. solitair: kind speelt op zichzelf 
 2. parallelle spelen: kinderen zijn zich bewust van anderen rondom hen, beginnen te 
 imiteren 
 3. associative play: kind betrekt zijn eigen gedrag op anderen, maar blijft doen wat hij 
 zelf wil maar reageert op wat anderen doen 
 4. cooperative play: echte samenwerking 
 
=> 1 tot 5 jaar: discipline en zelfbeheersing 
 → lichaamsbehoeften controleren 
 →zich gedragen in verschillende contexten 
 
=> 5 jaar: redelijk autonoom wezen 
 → kan bijna onafhankelijk routinematige activiteiten uitvoeren van het leven thuis 
 

4.3.5. gehechtheid en verlies 
=> Bowlby: moederlijke deprivatie: kinderen die geen hechte en liefdevolle verhouding met hun 
moeder ervaarden, kunnen later persoonlijkheidsstoornissen krijgen 
 → e.g. Rhesusapen: niet zozeer contact met moeder was belangrijk, eerder gehechtheid 
 aan soortgenoten in het algemeen 
 

4.3.6. Deprivatie bij kinderen 
=> kind moet consistente relaties met anderen opbouwen waarbinnen her zich emotioneel kan 
hechten aan anderen 
 → niet noodzakelijk de moeder zelf 
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 → vorming van stabiele, emotioneel zeer hechte relaties met anderen is voor het kind 
 onmisbaar 
 
=> Korte vs. lange termijn gevolgen 
 → korte: ontreddering 

 → lange: achterstand in taal- en intellectuele ontwikkeling, moeilijk om duurzame 
relaties met anderen aan te gaan  

 
CONCLUSIE: menselijke sociale ontwikkeling hangt fundamenteel af van vroegere, stabiele 
sociale banden met anderen 
 

4.4 Theorieën over de ontwikkeling van het kind 
- vorming van de identiteit van het kind: het bewustzijn dat het kind een eigen persoonlijkheid 
heeft, dat verschilt van anderen 

 → ik, jij, mij – besef: besef dat anderen een eigen identiteit, een eigen bewustzijn en 
eigen behoeften hebben 

 
Verschillende visies over ontwikkeling van zelfbewustzijn: 

 - Sigmund Freud: aandacht voor manier waarop kind zijn driften en angsten leert 
controleren 
 - George Herbert Mead: aandacht voor de manier waarop het kind een onderscheid leert 
maken tussen I en me 
- Jean Piaget: aandacht voor de manieren waarop kinderen leren denken over zichzelf en 
hum omgeving 
 

4.4.1 Freud en de psychoanalyse  
- psychoanalyse: patiënt vertelt over wat hij herinnert uit zijn eerste levensjaren 

- ons gedrag wordt bepaald door wat zich afspeelt in het onbewuste(ervaringen van vroeger dat 
we niet meer herinneren maar niet verloren zijn gegaan). 

persoonlijkheidsontwikkeling:  

Baby heeft seksuele verlangens, behoefte aan lichamelijk contact met anderen 
proces dat spanningen oproept 

 → driften controleren, maar dezen blijven krachtige motieven in het onbewuste 
 
=> verschillende stadia in ontwikkeling van kind: schenkt veel aandacht aan oedipale fase 
 = fase dat kinderen stilaan zonder het voortdurende gezelschap van de ouders kunnen 

→ erotisch geladen spanningen: wanneer band ouders te hecht zou blijven  seksuele 
verhoudingen met ouders, dit voorkomen door erotische wensen ten aanzien van ouders 
te onderdrukken 
→ oedipus complex: complex wordt overwonnen zodra gehechtheid aan moeder en 
afkeer voor vader onderdrukt wordt, door te willen worden zoals hij  meer 
autonomie!! (andersom bij vrouwen= elektracomplex) 
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Kritiek op Freud 

- wetenschappelijke gehalte wordt in vraag gesteld 
- eurocentrisme(vader/moeder/kind-verhouding=europese gezinsstructuur zou universeel zijn) 

 
4.4.2 De theorie van G.H. Mead 
- ontwikkeling zuigelingen tot sociale wezens 
 → door de handelingen van individuen rondom hen te imiteren 
 → taking the role of the other: vanaf dit stadium beginnen kinderen een ontwikkeld 
 zelfgevoel te krijgen door zichzelf door de ogen van anderen te zien 
 
- zelfbewustzijn, wanneer we onderscheid leren maken tussen: 
 1. I (ik): spontane wensen en verlangens 
 2. Me (mij): al verinwendigde rollen, sociale deel van de persoonlijkheid 
 
=> overgang in persoonlijkheidsontwikkeling van kind naar 5-jarige is het gevolg van rol 
verinwendiging 
 
=> 8 tot 9 jaar: georganiseerde spelen 
 → spelregels etc 
 → begrip krijgen van waarden en normen die aan de basis liggen van het georganiseerde 
 sociale leven 
 = generalized other: normen en waarden leiden zelfstandig bestaan, los van concrete 
 personen die de normen doen toepassen 

 

4.5 Socialiserende instituties (HB p77) 

= instituties die specifiek in het leven zijn geroepen om mensen te socialiseren nl. de groepen of 

sociale contexten waarbinnen de socialisatieprocessen zich afspelen 
 
4.5.1 Het gezin 
- De eerste omgeving waar een kind vertoeft, het is de belangrijkste omgeving 
 →  kind ontwikkelt zijn identiteit/bewustzijn via de omweg van het  gezin/identificatie 
 met wij-groep: gezin is belangrijk voor ontwikkeling identiteit van kind, uitbouw van de 
 persoonlijkheid 
 →  het wij-bewustzijn gaat vooraf aan het ik-bewustzijn 
 →  verklaart waarom het er zo emotioneel aan toegaat in het gezin: het kind heeft nog 
 geen identiteit en moet gevormd worden: alle aspecten van het leven moeten aan bod 
 komen, ook de dingen die zeer intiem en persoonlijk zijn 
 
- moeder = het belangrijkste individu voor het kind, maar de aard van de verhouding verschilt 
van cultuur tot cultuur 
 →  hangt af van wijze waarop het gezin en de familie als institutie vorm heeft gekregen 
 en door de andere instituties in die cultuur 
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- moderne maatschappijen: vroege socialisatie vindt plaats in een kleinschalige gezinscontext 
 = moeder, vader, één of twee kinderen 
 →  in sommige culturen maakt de hele familie deel uit van hetzelfde huishouden 
 →  variaties in gezinsvormen: bv. eenoudergezinnen, twee paar ouders,… 
 →  soms is het gezin ook nefast voor de socialisatie van het kind: het heeft negatieve 
 effecten voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid 
  Bv. seksueel misbruik 
 
- Het gezin is ook belangrijk voor positie op de sociale ladder 
 → Vooral in traditionele maatschappijen 
 → Sociale klasse waarin een individu geboren wordt speelt een grote rol 
 → zij nemen karakteristieke gedragspatronen over van hun ouders : men heeft veel 
 gemeenschappelijk: houdingen, attitudes, voorkeuren 
 →  kinderen worden natuurlijk niet helemaal zoals hun ouders, zeker in snel 
 veranderende en complexe maatschappijen waar kinderen aan andere socialiserende 
 instellingen worden blootgesteld 
 

4.5.2 De 'peer group' 
= Vrienschappelijke groepen, vaak met dezelfde leeftijd  
- iedere generatie heeft bepaalde rechten en verplichtingen, die veranderen naarmate de leden 
ouder worden. 
 → De overgang van de ene leeftijdsgroep naar de andere gaat vaak gepaard met 
 bepaalde rituele ceremoniën: niet individueel maar de hele leeftijdsgroep maakt 
 collectief de overstap 
 → Men onderhoudt nauwe en vriendschappelijke relaties 
 
- Moderne maatschappijen: geen formeel afgescheiden leeftijdsgroepen, maar toch grote 
invloed van peer group 
 → Heeft aan belang gewonnen in maatschappij waar men vooral buitenshuis gaat 
 werken 
 
- De relaties in de peer group zijn democratischer dan de relatie tussen volwassenen en 
jongeren: egalitaire manier van omgang, gebaseerd op wederzijds begrip, geen 
afhankelijkheidsrelaties, men maakt zelf hun gedragsregels ipv opgelegde gedragsregels 
 → In gebieden met weinig mobiliteit blijven individuen vaak levenslang deel uitmaken 
 van dezelfde peergroep 
 →  Ook in gebieden met veel mobiliteit blijft de peergroep belangrijk, hoewel men vaker 
 van groep wisselt en nieuwe relaties aanknoopt: zij beïnvloeden nog altijd de houdingen 
 en gedragingen van individuen 
 
- Je leert jezelf te amuseren, om iets te kunnen zeggen zonder hiërarchische verhouding… 
sociale ruimte waar sociaal geëxperimenteerd kan worden met het nemen van initiatieven  
 Bv. samen op reis gaan 
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4.5.3 Scholen 
= Formele socialiserende institutie met formeel curriculum: dat wat je leert is expliciet als doel 
vooropgesteld in reglementen 
 
- daarnaast is er ook een hidden curriculum 
 → maar ook informele omgang tussen kinderen en tussen kinderen en leraars 
 →  Zij leren het gezag van de leraars te aanvaarden  
 →  Hun zelfbeeld wordt gevormd door de reacties van de leraars 
 →  allerlei dingen leren die weliswaar horen bij kennis over het samen leven 
 
- plaats waar ‘peer groups’ worden gevormd, complexe socialiserende instelling 
- gericht op ideaal van gelijkheid van kansen?  
 → School is bedoeld om kinderen aan de beperkingen van hun sociale achtergrond te 
 onttrekken 
 →  Kinderen uit de lagere sociale klassen de kans geven om vaardigheden en kennis te 
 verwerven die ze nodig hebben om op de sociale ladder op te klimmen 
 
 werkelijkheid: de school werkt verschillen in de hand 

→  Kinderen van lagere sociale klassen krijgen minder aanmoedigingen van hun ouders 
 afwijzend tegenover de schoolcultuur 

 schoolleven is verloren tijd: geen of weinig relevantie van school voor hun huidig en 
 toekomstig leven 
 

4.5.4 Massamedia 
- eind 19e eeuw: massamedia wordt belangrijk in het publieke leven: pers= massamedium 
 → kranten beïnvloeden attitudes en opinies 
- Nieuwe media (tv) 
 → Moderne maatschappij: elektronische media maakt massamedia nog een 
 belangrijkere component van het leven 
 → Bron van informatie 
 → Televisieprogramma’s: kunnen mogelijk tot gewelddadig gedrag leiden 
  

4.5.5 werk en lokale gemeenschap 
 = plaats waar je dingen leert, heel concreet, utilitair 

 

4.6 Secundaire socialisatie (HB p81) 
- ook bij volwassenen zijn er nog socialisatieprocessen bezig 
 → enkel wanneer daartoe nood bestaat 
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Socialisatie van kinderen Socialisatie van volwassenen 

Daartoe ingerichte instituties (gezin, 
onthaalmoeder, school) 

Instituties die de socialisatie van volwassenen 
niet als belangrijkste functie hebben (werk of 
gezin) 

Interacties zijn emotioneel: uiten van emoties 
maakt dat het kind meer bij het leerproces 
betrokken is, en maakt het leren effectiever 

Minder emotioneel, zakelijker (wijziging van 
identiteit en geen vorming van persoon) 

Ononderbroken Tijdens crisismomenten: wanneer de 
volwassenen nieuwe rollen opnemen bv. 
samenwonen, van werk veranderen 

Verplicht: invloed van de opvoeders, kan zich 
niet aan het socialisatieproces onttrekken: je 
kiest niet voor je gezin, geen keuze 

Vrijwillig: kan zich terugtrekken uit de situatie, 
men kan daar zelf over beslissen 

 

4.7 Hersocialisatie en ‘total institutions’ 
4.7.1. hersocialisatie  
= proces van identiteitsomvorming waarbij het individu abrupt breekt met de waarden en 
gedragspatronen die het tot dan toe vanzelfsprekend vond, en radicaal andere waarden 
aanhangt en gedragspatronen volgt 
 → afbreken oude identiteit, er komt een nieuwe in de plaats 
 → vooral bij isolatie van buitenwereld (bv gevangenis, klooster) 
 

4.7.2. Total institutions: 
= instituties die zeer sterke greep op de individuen hebben die er deel van uitmaken, geschikt 
voor hersocialisatie 
→ weghalen barrières die 3 levenssferen normaal gezien scheiden  
 1. alle aspecten van het leven vinden plaats op eenzelfde plaats en onder   
 eenzelfde autoriteit 
 2. dagdagelijkse activiteiten vervullen in het onmiddellijke gezelschap van een   
 hele troep anderen 
 3. strikt dagschema 
 

4.7.3. gedrag in concentratiekampen 
=> Bettelheim: zo objectief mogelijke, afstandelijke houding aannemen tov wat hij zag 
=> patroon in verandering van persoonlijkheid 
 → OF angst, deprivatie, onzekerheid maken dat persoonlijkheid afbrokkelt, men wordt 
 wandelende lijken 

→OF kinderlijk worden: verliezen tijdsbesef en capaciteit om vooruit te denken, 
gemoedswisselingen 

 → OF proces van hersocialisatie: persoonlijkheid werd aangepast aan het kampleven, 
 veel trekken gemeen met kampbewakers 
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4.8 De Levensloop (HB p84) 

- Cyclus met geprogrammeerde mechanismen 
 → Natuurlijk, biologisch proces: gaat vanzelf 
 → Sociale/culturele component: levensloop wordt ingedeeld, geordend, er worden 
 verschillende identiteiten aan gekoppeld 
 → Grote verschillen in de levensloop van individuen uit verschillende culturen 
 
4.8.1 Kindertijd 
- Zuigeling – kindertijd – adolescent 
 → Niet zo natuurlijk, afhankelijk van welke samenleving is er sprake van ander type van 
 kind 
  kleine volwassene, zelfde haartooi, kleding, zelfde werk- en spelactiviteiten 
 → Sloppenwijken: volwassenen vanaf zeven jaar: eigen verantwoordelijkheid, je plan 
 trekken 
 → Kindsoldaten: gezin uitgemoord en zelf moorden: kindertijd is over 
 
=>  Kindertijd is aanvankelijk van de aard van de samenleving en de omgeving waar je in 
opgroeit, hangt nauw samen met de specifieke socialisatieprocessen in de maatschappij 
 

- Ariès over de kindertijd 

=> De kindertijd = moderne uitvinding, het begrip kindertijd, nl de sociale invulling ervan was er 
in de Middeleeuwen niet, geen afzonderlijke ontwikkelingsfase voor het  kind 
 → geen scheiding tussen volwassenwereld en kinderwereld: kinderen hebben geen 
 eigen domein 
 
=> Ook de term ‘opvoeding’ was niet gekend in de ME, men kende deze problemen niet 
  moderne maatschappij is geobsedeerd met morele, fysieke en seksuele problemen 
 van het kind, in ME zagen ze deze problemen niet 
 → De kinderen mengen zich onder volwassenen zodra ze naar de gangbare opvatting de 
 hulp van hun moeder of voedster niet meer nodig hadden, ong 7j. 
 
=> in NT door herleving van de zorg voor de opvoeding ontstond de opvatting dat kind nog niet 
rijp was voor het leven 

 kind moest afgezonderd worden (quarantaine), pas daarna kon het worden 
opgenomen in de wereld van de volwassenen. 
 familie kreeg morele en geestelijke functie en de taak om lichaam en geest te vormen 
 voorbereiding diende verzorgd te worden door de school onder strenge tucht 

 
=> Wij hebben twee gescheiden werelden gemaakt: in tijd en in plaats 
 → Kind in aparte instellingen geplaatst, geïsoleerd in het gezin en in de samenleving  
  e.g. eigen kamer, apart speelgoed, aparte school 
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=> hoe komt de splitsing? 
1. structurele verklaring 
  complexere wereld 
2. culturele verklaring 
  humanisering 
 

- kindvijandige houding? 

 → Nee, ook in premoderne samenlevingen ontstaat er tussen kinderen en ouders 
 banden van gehechtheid en affectie, het is dus geen recent verschijnsel 

→ Moderne mensen hebben inderdaad een sentimentele houding t.o.v. kinderen: wij 
 koesteren ze, wij bekijken ze minder nuchter: onze maatschappij is meer kind-
georiënteerd  

  Bv. kinderboeken, kindervakanties, kinderkleren,… 
  Bv. adopteren kind 19E : 12-13jaar: kinderen kan men al nuttig inzetten  nu: zo 
  jong mogelijk , de kans op sterfte is geringer 
=> Onze houding t.o.v. kinderen is veranderd: de kinderen sterven niet zo snel, wij kunnen het 
ons permitteren om gehecht te zijn aan pasgeboren wezentjes: het risico dat we gekwetst zullen 
worden is vele kleiner 
 → Kindersterfte vroeger: pijnlijk om steeds afscheid te nemen: psychologisch, 
 beschermen door minder aanhankelijk te zijn 
 
- vervaging van het onderscheid tussen kinder- en volwassenenwereld (van 
'bevelshuishouding' naar 'onderhandelingshuishouding')  
  → kinderrol is veranderd in de laatste jaren 
 → bevelshuishouding: gehoorzame kinderrol  onderhandelingshuishouding: 
 beknibbelen gezag van hun ouders en menen met hen op voet van gelijkheid te staan, er 
 is ook een zekere onderhandeling in de besluitvorming en kinderen worden aangeleerd 
 assertief te zijn, ze stellen eisen (~kinderrechten) 
 → rol van de media hierin is belangrijk 

 kijkgedrag van kinderen: kijken programma’s bedoeld voor volwassenen, 
veel kinderen zijn vroegrijp en vertonen gedragingen die eerder passen bij 
volwassenen 

 bv. kinderliteratuur bv. gebruik internet: surfen op ‘verboden’ sites 

 Komen vrij vroeg dingen des levens te weten vooral op seksueel gebied 

 Volwassenen gedragen zich ook minder volwassen (= eigen leven 
inrichten, altijd ernstig)  

   bv. opnieuw gaan studeren 

4.8.2. Adolescentie   
→ Biologische veranderingen tijdens de puberteit zijn universeel 
→Adolescentie: sociale en culturele volwassenwording = tussenfase 
 
- Specifieke kenmerken voor deze periode: 
 1. Afleren 
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  → Men moet afscheid nemen van de kindertijd en daarmee gepaarde   
  gewoonten, houdingen en gedragingen van het kind 
 2. ‘onbestemde angsten’ 
  → Het afscheid nemen van de kinderrol en het opnemen van gedragspatronen  
  die daar sterk van afwijken, veroorzaakt de met de puberteit samenhangende  
  onzekerheid en wisselvalligheid in het gedrag 
  → Deze overstap/sociale verschuiving roept soms angst op 
   als kind: afhankelijk, weinig keuzes : gevoel van veiligheid 
   adolescent: de verkregen keuzevrijheid gaat vaak samen met angst  

4.8.3 De jongvolwassene 
 meer en meer afzonderlijke levensfase =moratoriumperiode 
- Experimenteergedrag 
 → zichzelf ontdekken 
 → seksuele, politieke en religieuze experimenten 
  uitgebreide periode dat mensen onderwijs lopen 
 

4.8.4 Volwassenheid 
- relatief lang leven: andere spanningen dan men vroeger gewend was 
 → vroeger was de dood frequent en kwam in alle leeftijdscategorieën voor 
 
- In de moderne maatschappij: grote mobiliteit 
  vroeger: nauwere banden met hun ouders en andere verwanten  
 
- In de moderne maatschappij: keuze om het leven zelf te maken: grotere vrijheid maar ook 
spanningen en moeilijkheden (~problemen en onzekerheid adolescentie) 
  vroeger: leven leiden die grotendeels hetzelfde was als ouders en kinderen: 
 psychische stabiliteit 
  e.g. meer individueel initiatief m.b.t. seksuele en huwelijksbanden 
   vroeger: meer door de ouders gemaakte arrangementen 
 
- In de moderne maatschappij: de volwassene moet ‘vooruitziend’ zijn 
 vroeger: men doet heel hun leven hetzelfde 
 
- Andere activiteiten, nieuwe relaties, zichzelf waarmaken, maar kan ook leiden tot de 
'midlifecrisis' 
 = Het gevoel van mensen van middelbare leeftijd die vinden dat ze niet al hun 
 mogelijkheden of kansen benut hebben of vaststellen dat ze de sinds de kindertijd 
 gekoesterde dromen nooit zullen realiseren. 
 → Terugblik op het leven, inschatting van wat men tot zover gedaan heeft, zorgt soms 
 voor specifieke spanningen, besef van gemiste kansen, verkeerde beslissingen die men 
 alsnog probeert recht te zetten bv. nieuwe hobby 
 → kan ook als bevrijdend worden ervaren 
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4.8.5 De bejaarde 
- Paradoxale situatie 
 
1. Pre-moderne/traditionele samenlevingen 
 → gerespecteerde mensen: beslissende stem in gemeenschapsaangelegenheden, het 
 gezag neemt toe naarmate men ouder wordt, ouderling = toppunt van sociale status 
 →hebben een reservoir van kennis, moreel inzicht, wijsheid, dragers van culturele 
 traditie 
2. Onze geïndustrialiseerde samenleving: paradox 
 →Levensverwachting en sociale voorzieningen (rusthuizen, pensioen, 
 gezondheidszorg,…): hebben het beter dan ooit, zelfs verbetering 
 → Maatschappelijk aanzien vermindert, verliezen aan status, minder gezag, pensionering 
 leidt tot achteruitgang in economisch opzicht, vereenzaming, isolement: men vervult 
 geen belangrijke rol meer 
 
=> Herdefiniëring van de rol van de bejaarde  
 → Gaat gepaard met proportioneel sterke toename van het mensen van 65 of ouder: 
 leidt tot het probleem van de vergrijzing 
 

4.8.6 De dood  
- culturele verschillen 
1. ME/traditionele maatschappijen 
 → dood is veel meer zichtbaar dan vandaag 
 → duidelijk besef verband tussen dood en opeenvolging van generaties: individuen 
 voelen zich meer een deel van een familiegroep of van een gemeenschap die blijft 
 voortbestaan 
  secularisatie: men gaf een religieuze betekenis aan de dood: men ruilt het leven voor 
 een nog beter leven 
 
2. Moderne wereld 
 → sterven in afzondering, verwijderd van vrienden en verwaten 
 → einde van het individuele leven, en niet als fase in het proces van de vernieuwing van 
 het leven en de opvolging van de generaties 
 → Secularisatie (vermindering van de rol van godsdienst en kerk in het maatschappelijk 
 leven): moeilijk om zin te geven aan de dood, meestal het pure afbreken van het leven , 
 iets beangstigends dat men op afstand moet houden en waar niet over gepraat wordt 

 Manier van begraven: snel en efficiënt 

 Rouwadvertenties: men spreekt steeds verbloemend over de dood  : 
heeft afscheid genomen  overleden, bezweken, tot ontbinding 
overgegaan 

→ Dood is vandaag aan de zintuigen en publieke leven onttrokken 
→ De dode sterft geïsoleerd, rouwproces is geprivatiseerd maar leidt ook tot 
onverwerkt verdriet 

  =>  Aan de zintuigen onttrokken + aan de zin onttrokken 
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4.9 Overgangsrituelen 
=  ritueel dat zich voordoet wanneer één of enkele leden van een samenleving een overstap 
maken van de ene belangrijke sociale positie (bv ongehuwd) naar de andere (gehuwd). 
 
 herschikking van plichten en rechten, een nieuwe rolvervulling en sociale identiteit 
 overstap is van belang voor de betrokkenen zelf, maar ook voor de andere groepsleden 
(moeten zich aanpassen aan de nieuwe rolverwachtingen) 
 al feestend wordt het oude afgesloten en vervangen door het nieuwe 
 gemakkelijk om rolverwachtingen op te nemen en duurzaamheid te geven 
 
- Schema Turner : 

1. segregatie fase 
2. liminale fase = hoogtepunt 
3. agregatiefase 

 
- Turner onderscheidt twee momenten in het sociale leven: 
 het gestructureerde:  

 de societas: duidelijke sociale posities, onderscheidingen en hiërarchische verschillen 

 Het ordelijke (arbeids)leven van alledag 
 het ongestructureerde 

 Communitas: intense sociale versmelting en opheffing of omkering van 
onderscheidingen (man/vrouw, jong/oud, dood/levend, hoog/laag…) 

 Komt tot leven in feesten en tijdens de liminale fasen van overgangsrituelen 
 
- In een cultuur waar sociale posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn, lijken 
overgangsrituelen bij beslissende gebeurtenissen in het leven (geboorte, seksuele 
volwassenheid, huwelijk, begrafenis) aan belang te verliezen. 

 de al onduidelijk geworden rollen en posities zijn nog minder stabiel en minder 
herkenbaar   identiteiten, rollen en posities worden liquider (Zygmunt). 

 

4.10 sociale controle 
-Het socialisatieproces brengt met zich dat de gesocialiseerde een identiteit krijgt en dat hij ta 
van vaardigheden aanleert, maar dit vraagt emotionele, lichamelijke en mentale inspanningen. 
  aanleren van vaardigheden gaat samen met zichzelf disciplineren 

 zelfdiscipline ontstaat tijdens de moeizame pogingen om de maatschappelijke 
normen en verwachtingen te verinwendigen. 

 
- mechanismen om de gesocialiseerde op het recht pad te houden, er voor zorgen: 

1. dat de primaire socialisatie goed verloopt 
2. dat de gesocialiseerde in de loop van zijn leven zich blijft houden aan de aangeleerde 
normen en gedragspatronen 
3. dat de secundaire socialisatie goed verloopt(zodat de gesocialiseerde nieuw ontstane 
normen en patronen verinwendigt) 
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 mechanismen samen= sociale controle 
 

De belangrijkste mechanismen van sociale controle worden hieronder besproken. 
 

4.10.1. Geweld  
Fysiek geweld= laatste overredingsmiddel 

 geen enkele staat kan bestaan zonder politiemacht of leger 
 wordt niet vaak gebruikt 
 voortdurend gebruik van geweld zou onpraktisch en ondoeltreffend zijn 
 matigende invloed die uitgaat van het feit dat men weet dat de geweldmiddelen 
beschikbaar zijn  
 uitzondering bij revolutie, na militaire nederlaag of natuurramp 

 

Elias over geweldmonopolisering 

Het civilisatieproces 

 ME: geweldpleging kwam vaak voor, iedereen droeg wapens ter verdediging tegen 
onverwachte aanvallen, opvliegend en onbeheerst gedrag werd beloond 
   Fremdzwang: reageren op dwang van anderen  

 geweldmonopolie: geweldmiddelen in handen van centrale machten 
   gepacificeerde gebieden: vrij van gewelddaden 

 pacificatie en geweldmonopolisering is noodzakelijk in een maatschappij gekenmerkt 
door sterke arbeidsverdeling, want daar zijn mensen zeer afhankelijk van elkaar (voor 
handel) dus is er nood aan veiligheid en vrede 

 van Fremdzwang naar selbstzwang 
  Van onbeheerst, impulsief gedrag naar beheerst gedrag 

 

4.10.2 Economische druk 
= bestaat uit de dreiging om iemand in zijn middelen van bestaan te raken 
  WG’s gebruiken deze bedreiging vaak als middel voor sociale controle 

 het niet toekennen van loonsopslag, promotie om werkgedrag van WN’s te 
beïnvloeden 
 WN’s kunnen ook economische druk uitoefenen op WG’s : staking 
 ook buiten bedrijfleven: katholieke scholen wanneer levenswijze radicaal afwijkt van 
katholieke moraal: ofwel afdanking, ofwel aanpassing 

 

4.10.3. Roddel en ridiculiseren 
= subtiele controlemechanismen 

 in hechte groepen waar mensen samenwerken of samenleven, waarin ze elkaar 
persoonlijk kennen en met elkaar verbonden zijn door gevoelens van persoonlijke 
loyaliteit 

 

 Ridiculisering gebruikt als voornaamste pressiemiddelen tegenover kinderen 
  kind past zich aan omdat hij niet wil worden uitgelachen 
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 Roddelen is zeer effectief controle middel (in kleine gemeenschappen) 
 
Reden voor gevoeligheid voor ridiculisering en roddel: 
  menselijk verlangen om aanvaard te worden door de groep waarin men zich bevindt 
 

4.10.4. Uitsluiting  
= meest drastische strafmaatregel 
 
Symbolische of reële uitsluiting 
  voorbeeld van symbolische is mijden: bij orthodoxe joden en Amish 

 iemand die taboes van gemeenschap overtreedt wordt toegestaan om in de 
gemeenschap te blijven leven en werken, maar niemand zal ooit één woord tot hem 
spreken 

 

4.10.5. Zeden en gewoonten 
Van de talrijke regels die in een samenleving bestaan zijn slechts een beperkt deel afdwingbaar, 
namelijk de wetten. Toch kunnen we de niet in wetten vastgelegde zeden en gewoonten niet 
ongestraft overtreden 
  excentriciteit (= afwijkend gedrag): werk verliezen of niet krijgen 
  ongemanierdheid: sociaal isolement 
 
Niet enkel belangrijke rol in socialisatieprocessen, maar kunnen ook worden aangewend door 
sociale groepen om hun machtspositie te behouden en andere groepen te minoriseren. 
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Hoofdstuk 5: Sociale Interactie 
5.1 De samenleving als interactie 
- Interacteren: 
 1. de handeling van de één wordt gevolgd door de handeling van de ander 
 2. de eerste mand anticipeert op de reactie van de tweede (en andersom) 
 3. elkaars bewegingen, geluiden of tekens interpreteren en daar rekening mee houden 
 
 drie componenten MOETEN samen voorkomen, anders geen interactie 
=> sociale interactie: het proces van wisselwerking tussen personen die in hun handelen 
interpreterend op elkaar anticiperen en reageren 
 
- samenleving = kluwen van interacterende individuen 
  → geheel van samen interacterende, elkaar bestrijdende of met elkaar coöpererende 
 mensen 
 
- maatschappij leidt geen objectief bestaan: wordt voortdurend gemaakt in de interacties 
waaruit ze bestaat 
 → routines: we vallen terug op overgeleverde rollen en instituties die in de loop der 
 tijden ontstaan zijn en die het interacteren vergemakkelijken 
 

5.2 Garfinkels ‘breaching experiment’ 
De sociale werkelijkheid wordt gemaakt door de betrokkenen en kan op veel manieren 
verstoord worden. 
 
=> onderzoek toonde 2 dingen aan: 
 1. sociale werkelijkheid wordt voortdurend tot stand gebracht en in stand gehouden 
 d.m.v. pogingen om interacties in stand te houden en te herstellen waar ze dreigen 
 verbroken te worden 
 2. betrokkenen zijn zich hier meestal niet van bewust 
 
=> experiment: sociale interacties die normaal vanzelf-zonder nadenken- verlopen, doorbreken 

 in familiekring zich gedragen als vreemde  familieleden van streek, wisten niet hoe 
ze het gedrag moesten interpreteren en konden er dus niet op anticiperen en er was 
geen wisselwerking meer  interactie brak af 
→ men kan zien dat de betrokkenen kost wat kost de verstoorde interacties willen 
herstellen en welke mechanismen men hierbij hanteert  

 → 3 restauratiestappen: 
  1. verklaringen vragen 
  2. zelf verklaringen zoeken (met alle mogelijke middelen interpreteren) 
  3. zelf verklaringen fabriceren 
=> manieren waarop men de interactie in stand probeert te houden, worden in iedere interactie 
aangewend 
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5.2.1 Etnomethodologie 
= studie van methoden die gewone mensen aanwenden om de handelingen en de uitspraken 
van anderen een betekenis te geven 
 → we zijn daar onbewust constant mee bezig 
 → voorbeeld van etnomethode: wat men zegt of doet in een context situeren 
 
- interactie vaak onsamenhangend: 
 → men valt vaak terug op gemeenschappelijke kennis 
 → inhoud van de woorden in een conversatie wordt bepaald door die 
 gemeenschappelijke kennis (bv waar zat je gisteren? vriend vs agent) 
 
- conversatieregels: gemeenschappelijke, gedeelde impliciete veronderstellingen waar de 
stabiliteit en zinvolheid van ons dagelijks sociale leven van afhangt 
 → zonder deze achtergrondveronderstellingen is zinvolle communicatie onmogelijk 
 →impliciete regeltjes van essentieel belang voor de instandhouding van de sociale orde 
 → overtredingen van die regeltjes gebeuren soms bewust (om te plagen) 
 

5.3 Conversatie-analyse & Goffmans dramaturgie 
Gesprekken verlopen minder vloeiend en grammaticaal correct dan we denken. Conversaties 
zitten vol haperingen en onaffe uitspraken. De  betrokkenen vullen zelf in wat onaf blijft. 
In de conversatieanalytische benadering worden mechanismen en regels van gesprekken bloot 
gelegd. 
 

5.3.1 Tact: 
= inspanningen om gezichtsverlies te vermijden: ontwijken wat voor zichzelf of de ander pijnlijk 
of gênant is 
 bv. bepaalde onderwerpen vermijden of naar clichés overgaan 
 
→ gelaatsuitdrukking, lichaamshoudingen, gebaren beheersen om interactieproces niet te 
verstoren  
→ wederzijdse garantie van de gesprekspartners: ‘ik zal niet spreken over de dingen die 
onaangenaam zijn voor jou, als jij niet spreekt over de dingen die mijn zwakheden onder de 
aandacht brengen’ 
 

5.3.2. Impression Management: 
= buitengewoon hoge graad van beheersing, maakt belangrijk deel uit van de professionele 
vaardigheid (van bv diplomaat of hostess) 
= zo goed mogelijk indruk maken op anderen, 2 manieren om uitdrukking te geven aan zichzelf 
 1. verbale uitdrukkingsmethoden die men onder controle heeft 
 2. non-verbale middelen die veel verraden over de persoon, niet in controle 
  = lichaamshouding, blozen, … 
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=> men kan verbale uitdrukking toetsen aan non-verbale uitdrukking om waarachtigheid ervan 
te testen 
 
=> als een theater waarin iedereen speler en toeschouwer is 
  
Mechanismen die ons helpen bij de interactie: 

5.3.3. Beleefde Inattentie 
= ieder individu laat met één blik blijken dat de aanwezigheid van anderen is opgemerkt, zonder 
gebaren maken die de ander als opdringerig aanschouwen 
 → mensen geven elkaar hierdoor veel te kennen: vorm van tolerantie 
 
=> zeer belangrijk, men ziet dit als de regel wordt overtreden 
 bv. aanstaren van anderen wordt als offensief gedrag gezien 
 

5.3.4. Voorplan en achterplan 
→ Voorplan: bestaat uit sociale interacties die min of meer geformaliseerd verlopen 
→ Achterplan: waar deze optredens worden voorbereid 
 = plek waar mensen niets hoeven op te houden, verborgen sociaal leven 
 = plaats waar mensen zich minder hoeven te beheersen, zich niet formeel hoeven te 
 gedragen, hun gevoelens de vrije loop kunnen laten of zich voorbereiden op een nieuwe 
 performance op het voorplan 
=> komt op alle niveaus en in alle sociale instituties voor 
 

5.3.5. Façade 
Interactiedeelnemers beschikken over allerlei hulpmiddelen om hun ‘optreden’ geloofwaardig 
te maken. Geheel  van hulpmiddelen= façade 
 

5.3.5.1. Entourage 

= meubels, attributen en betekenisvolle voorwerpen, de hele ruimtelijke omgeving met het oog 
op specifieke interacties, toneelschikking van de plaats waar de actie plaatsvindt 

 bv dokter in kabinet, verkoper in winkel, priester in kerk 
 attributen onderstrepen hun optreden 
 meestal ter plaatse, soms op verplaatsing om het uitzonderlijke karakter van de 
performance te onderstrepen 

 

5.3.5.2. Persoonlijke façade  

= alle hulpmiddelen waarover iemand beschikt om de performance geloofwaardig te maken 
  bv. Kleding, geslacht, leeftijd, lengte, uiterlijk, houding, lichaamsgebaren, taalgebruik 

 Uiterlijke verschijning: de tekens die vertellen wat iemands sociale positie en status is 

 Manieren van doen: wijze waarop iemand aangeeft hoe hij van plan is om zich in een 
interactie op te stellen 
 

 maken verloop van interactie beter voorspelbaar 
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5.3.5.3. dramatisering 

Iets als interactiedeelnemer met nadruk in de verf zetten. 
bv verkeersagent die duidelijk met zijn armen zwaait en op zijn fluitje blaast 
 

5.3.5.4. dramatisering in het hospitaal 

Verpleegster op de afdeling ‘spoed’ of ‘intensieve zorgen’ krijgen meer waardering dan 
verpleegsters in de algemene afdelingen omdat ze spectaculaire en zichtbare ingrepen doen. Zij 
zijn afhankelijk van direct zichtbare zaken. In de algemene afdeling baseren ze zich op 
observatie van symptomen over een zeker tijdsverloop. Het lijkt of zij niet veel te betekenen 
hebben. 
 
 een houding aannemen van ‘druk-bezig-zijn’ is een veel voorkomende vorm van 
dramatisering op de werkplek, zeker wanneer de baas in de buurt verschijnt. 
 

5.3.5.5. ‘Focused interaction’ and ‘unfocused interaction’ 

→ Focused Interaction: gerichte interacties, individuen richten zich uitdrukkelijk tot elkaar, 
schenken directe aandacht aan wat anderen zeggen of doen 
 bv. ontmoeting 
 
→ unfocused interaction: ongerichte interacties, wanneer mensen op een bepaalde plaats 
samen zijn en wederzijds bewust zijn van elkaars aanwezigheid, zonder tot een directe 
interactie over te gaan 
 bv. Drukke straat, feest 
 

5.3.5.6. gebruik van de ruimte (E. Hall’s Proxemics)  

- persoonlijke ruimte 
 → culturele gewoonten: verschillen in iedere samenleving 
 
- 4 zones van persoonlijke ruimte: 
 1. Intieme afstand: 0-30 cm, intieme relaties (geliefden, ouders, kinderen) 
 2. persoonlijke afstand: 30cm – 1m, vrienden, goede bekenden, gelimiteerd 
 lichaamscontact 
 3. sociale afstand: 1-4m, formele interacties 
 4. publieke afstand: >4m, uiteenzettingen voor een groter publiek 
 
=> niet altijd expliciet, soms past men zijn gedrag op een subtiele manier aan de anderen aan, 
en interacteert men met hem 
 = ongerichte interacties 
 

5.3.5.7 Bracketing 

→ sociale leven bestaat uit opeenvolging van ontmoetingen met anderen 
→ ‘brackets’ markeren begin en einde van iedere episode van gerichte interactie 
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 + scheiden iedere ontmoeting van de achtergrond van ongerichte interacties waartegen 
 ze zich afspeelt. 
 

5.4. gezichtsuitdrukkingen en emotie 
Bij interactie speelt non-verbale communicatie een grote rol. 

 uitwisseling van informatie en betekenis door gezichtsuitdrukkingen, gebaren en 
lichaamshoudingen 

 
Ekman: gezichtsuitdrukkingen voor de zes belangrijkste emoties overeenkomen met de 
uitdrukkingen in andere culturen 
  gezichtsuitdrukkingen die emoties uitdrukken zijn aangeboren 
  verschillen tussen culturen: manier waarop er gelachen wordt is anders 
 
Er zijn geen gebaren of lichaamshoudingen die in alle culturen dezelfde betekenis hebben 
 
Non-verbale indruk is een belangrijk aspect van de communicatie 
  je kan eruit afleiden hoe je iets moet interpreteren 
 

5.4.1. excursus over cliché’s (Zijderveld) 
Het cliché als hulpmiddel om interacties aan te knopen. 

 de cliché-vraag en het cliché-antwoord betekenen niets, maar ze maken een 
noodzakelijke, functionele interactie mogelijk, zonder dat veel cognitieve en emotionele 
investering van beide interactiepartners verlangd wordt. 
 om op efficiënte wijze in het alledaagse verkeer te kunnen communiceren moeten we 
het grootste deel van ons gedrag als routine doen verlopen, het zou onmogelijk worden 
als we over alles zouden moeten nadenken 

 
Zonder clishés zou het maatschappelijke leven ineenstorten en tot een bizarre chaos worden 
Verlegenheid is een breuk in de glad lopende, dagelijkse routine. Door gemeenplaatsen te 
gebruiken (‘tussen haakjes wist je dat’) doen we een poging de verlegenheid terug te brengen 
naar de routines van het normale sociale leven. 
 

5.5. De sociale rol en de ‘dubbele contingentie’ van sociale interacties 
Hulpmiddelen om interacties aan te knopen, in stand te houden of ordelijk te laten verlopen 

 
1. gedrag en uitingen van de ander interpreteren, om er zo goed en zo kwaad als het kan 

op te kunnen reageren 
2. gênante voorvallen vermijden door zich zo gunstig mogelijk voor te doen: impression 

management en dagelijkse contacten door beleefde inattentie vlot laten verlopen 
3. het leven dragelijk maken door naast een front region een back region in te stellen, 

waar de interacties wat losser verlopen 
4. persoonlijke ruimte respecteren 
5. afbakenen van interacties: bracketing 
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6. clichés gebruiken  
7. het belangrijkste hulpmiddel zijn sociale rollen 

 
Dubbele contingentie 
 → iedere interactiedeelnemer blijft in het ongewisse over de motieven en streefdoelen 
 van andere interactiedeelnemers 
 
=> men weet nooit zeker hoe de ander op zijn gedrag of taaluitingen gaat reageren en zij zijn 
niet zeker over onze reacties 
=> met hoe meer we zijn, hoe groter de onzekerheid 
 
Kleine sociologie van de begroeting 
 
Dubbele contingentie ondervindt men soms bij begroeting. Problemen doen zich vooral voor 
wanneer men zich in milieus begeeft dat men niet goed kent 
 
Sociale routine→ om probleem van dubbele contingentie op te lossen 
 = we volgen meestal voorgevormde gedragspatronen of rollen om 2 redenen: 
  1. we hebben deze geleerd en ze maken deel uit van onze persoonlijkheid 
  2. wanneer we deze volgen, moeten we minder inspanning doen om interacties 
  aan te knopen en in stand te houden 
 
=> alleen wanneer interactiedeelnemers rollen spelen kunnen ze het dubbele 
contingentieprobleem oplossen, dus de onzekerheid verkleinen 
 

5.5.1. sociale rol 
= sociaal vastgelegde gedragsverwachtingen ten aanzien van individuen die een bepaalde 
sociale positie bekleden 
 ↓ 

=de plaats die een individu aanneemt ten aanzien van anderen, hoe iemand zich 
verhoudt tot anderen 
 

→ welke rol men speelt hangt af van de sociale context waarin men zich bevindt 
=> geheel van rollen dat iemand vervult, geeft een individu een sociale identiteit 
 
 spelen van verschillende rollen terzelfdertijd leidt soms tot tegenstellingen 
 → extern rolconflict: gedragsverwachtingen die horen bij een rol, kunnen in conflict 
 komen met gedragsverwachtingen van een andere rol 
  => rollen afbakenen in tijd en ruimte helpt het conflict te beheersen 
 → intern rolconflict: als gedragsverwachtingen die horen bij één rol tegenspraken 
 bevatten 
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Voorbeeld: de rol van de zieke 
 
- ook sociaal geconstrueerd: 
 → geeft aan de gezonden een houvast: ze weten wat ze al of niet van de zieke mogen 
 verwachten 
 → geeft aan zieke houvast: weet hoe hij zich kan en mag gedragen 
 
- Parsons: omschrijving van rol van de zieke 
 a) ontslagen van sociale verantwoordelijkheden en vrijgesteld van normale 
 rolverplichtingen 
 b) recht op verzorging 
 c) moet ziek zijn als onwenselijk ervaren en moet beter willen worden 
 d) plicht om bevoegde hulp in te roepen en om met de deskundige mee te werken 
 

5.6. afhankelijkheidsrelaties en perverse effecten 
De samenleving wordt ieder moment en met iedere sociale handeling door haar leden gemaakt. 
  interacties zijn terug te brengen onder rolgedrag 
 spontane effecten treden op als gevolg van afhankelijkheidsrelaties 
 
Afhankelijkheidsrelatie = relatie die bestaat tussen individuen zonder dat zij met elkaar 
interacteren maar die voor hen toch heel wat gevolgen kunnen hebben. 

bv. Iedereen wil naar dezelfde film. Ik interacteer niet met de andere liefhebbers maar 
door hen ontstaat de kans dat ik niet naar de film kan omdat de zaal uitverkocht is. 

 

5.6.1. spontane effecten bij afhankelijkheidsrelaties 
Bijzonder aan afhankelijkheidsrelaties is dat handelingen collectieve verschijnselen veroorzaken 
die door de actoren niet bedoeld zijn.  
 
Perverse effecten= gedrag dat het probleem, waarvoor dat gedrag de oplossing zou moeten zijn, 
enkel maar vergroot 
 Bv. De financiële paniektoestand die tijdens de grote crisis van de jaren 30 ontstond. 
 

5.7. interacties in tijd en ruimte 
Interacties zijn in tijd en ruimte gesitueerd. 

 tijdzones: zones worden voor verschillende activiteiten en interactiepatronen 
voorbehouden  
 tijdruimtelijke bewegingen: vaak interfereren tijdzones en ruimtezondes met elkaar. 
(fileprobleem) 
 tijdruimtelijke convergentie: de tijd om een afstand af te leggen neemt af. De 
wijzigingen in de organisatie van tijd en ruimte hebben grote gevolgen voor alle aspecten 
van het dagelijkse leven  globalisering van het sociale leven=wederzijdse 
afhankelijkheid 
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5.7.1. de kloktijd 
De indeling in tijdzones wordt beïnvloed door het bestaan van klokken.  

Dit is niet de enige manier om tijd in te delen.  
 Zonder de precieze timing van activiteiten zou de coördinatie van complexe 
activiteiten van geïndustrialiseerde maatschappijen onmogelijk zijn 
 nauwkeurige bepaling van waar en wanneer activiteiten plaatsvinden (+op elkaar 
afstemmen) 

5.7.2. tijdsgeografie 
= kijkt naar de fysieke omgeving waar sociale activiteiten zich afspelen en gaat na hoe de 
ruimtelijke verdeling van deze activiteiten de dagelijkse of wekelijkse bewegingen van mensen 
en groepen beïnvloedt en erdoor beïnvloed wordt. 
 methode: in kaart brengen wat mensen doen, op welk moment van de dag en waar 
 individuen en groepen worden geconfronteerd met drie soorten beperkingen: 

 capability constraints: fysieke constitutie van individuen stelt limieten aan de 
organisatie van het leven (bv eten en slapen) 

 coupling constraints: limieten aan de mogelijkheden om mensen bij elkaar te brengen 
om te interacteren 

 authority constraints: limieten gesteld door het machtssysteem in een maatschappij (bv 
financiële middelen) 

5.7.3. kolonisering van de tijd 
Soms lijkt de dag te kort voor het organiseren van verschillende activiteiten. Het georganiseerde 
leven slokt meer en meer de traditionele periodes van rust (zondag, nacht) op.  kolonisering 
van de nacht door de dag 
 Vb: vliegtuigen die midden in de nacht over woonwijken vliegen 
 Vb: conflicten over sluitingsuur van dancings 
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Hoofdstuk 6: Groepen en Organisaties 
6.1 Soorten vereniging 

6.1.1. groep, sociaal aggregaat & sociale categorie 
- Sociale groep: mensen die met elkaar interacteren op regelmatige basis 
 → er vormt zich een onderscheiden sociale identiteit met een eigen sociale identiteit 
 → gedragsverwachtingen ten aanzien van elkaar en niet ten aanzien van niet-leden 
 Bv gezin, vakbonden 
 
- Aggregaten: verzameling van mensen die op eenzelfde moment in eenzelfde ruimtelijke 
omgeving zijn, zonder dat er tussen hen bepaalde sociale banden bestaan. 
 → ongerichte interacties 
 Bv passagiers die staan te wachten op hun vliegtuig 
 
- Sociale categorie: statistische eenheid van mensen die op de grond van een of ander kenmerk 
samen worden geclassificeerd 
 → hoeven niet te interacteren of op dezelfde plaats te zijn 
  hoeven geen belang te hechten aan gemeenschappelijk kenmerk 
 → belangrijk voor het sociologisch onderzoek 
  bv eenzelfde inkomensniveau, eenzelfde beroep 
 

6.1.2 Primaire en secundaire groepen 
- Primaire groepen: groepen die van fundamenteel belang zijn voor de vorming van onze sociale 
persoonlijkheid, hebben grote invloed op ons leven 
 → interacties hebben betrekking op de gehele persoon  
 → betrokkenen benaderen elkaar in een intieme sfeer 
 → niet strikt geregelde interacties 
 → grote emotionele betrokkenheid 

 versmelting van individuen in een gemeenschappelijk geheel met gemeenschappelijk 
leven en doel van de groep: ‘wij’ 

 
- secundaire groepen: mensen die met elkaar op regelmatige basis interacteren 
 → onpersoonlijke relatie 
 → geen intieme banden 
 → komen samen met oog op praktische doeleinden 
  bv hobbyclub, departement in onderneming 
 

6.1.2.1 Solomon Asch en Stanley Milgram over groepsconformiteit 

= tendens van de leden om zich te onderwerpen aan de gedragen, het denken en de gewoontes 
die voorkomen in een groep 
bv. Kledij 
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2 experimenten 

 Solomon Ash: groep mensen die op de hoogte zijn van het experiment beïnvloeden u 
door het foute antwoord te zeggen. Jij bent de enige die het juiste antwoord denkt, 
maar toch zeg je uiteindelijk ook het foute antwoord 

 Stanley Milgram: stroomstoten per fout antwoord.  
 
 als individueel lid is een groep beoordelen en identificeren heel moeilijk. Vaak zijn mensen 
loyaler aan de groep dan aan de eigen molariteit. 
 

6.1.2.2. referentiegroepen 

Meer soldaten van de militaire politie dan soldaten van de luchtmacht stemden in met de 
bewering dat een bekwaam soldaat in het leger gemakkelijk promotie kan maken, hoewel het 
objectieve promotiepercentage bij de luchtmacht hoger lag. 
  luchtmacht: vergeleken met al gepromoveerde collega’s 
 militaire politie: vergeleken met collega’s uit eigen groep 
 

6.1.3. gemeinschaft en gesellschaft 
Ferdiant Toennies: 2 fundamentele vormen van interactiepatronen 
 
Gemeinschaft (gemeenschap): 

 Persoonlijke relaties 

 Affectief (informeel) 

 Gehele betrokkenheid 

 kleinschalig 

 Primaire groepen 

 Gesloten netwerk (+: veel steun, -: wanneer er iets gebeurd) 

 Intensieve onderlinge verhoudingen (iedereen kent elkaar) 

 Verwantschappen vormen brug tussen het individu en de hele gemeenschap 
 
Gesellschaft (maatschappij): 

 Zakelijke relaties (contracten) 

 Affectief neutraal (formeel) 

 Segmentele betrokkenheid 

 Grootschalig 

 Open netwerk 

 Niets wordt aan toeval of spontane opwellingen overgelaten 
 
Termen tegenover elkaar: verschillen of ontwikkelingen karakteriseren 
Moderne maatschappij: verschuiving van gemeinschaftliche naar gesellschaftliche  
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6.1.4. Formele Organisaties 
- Organisatie= grote vereniging van mensen die met elkaar onpersoonlijk interacties 
onderhouden om specifieke doeleinden te bereiken 
 → ontworpen: uitgedacht met oog op vervulling van bepaalde doelen 
 <-> meeste sociale systemen: gebaseerd op gewoonte 
 
- waarom nodig? 
 → wij zijn afhankelijker van elkaar 
 → netwerk van interdependenties: ondenkbaar zonder enorme coördinatie-
 inspanningen 
 => daarvoor zorgen organisaties 
 

6.1.4.1. De bureaucratie 

- letterlijke betekenis: regering door ambtenaren 
 → negatieve connotatie: inefficiëntie, verspilling, werk creëren uit het niets 
  = een zichzelf versterkend proces waar geen einde aan komt 
 → sociologisch perspectief: neutraal 
  = interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en een  
  precieze, efficiënte administratie 
 

6.2. Webers bureaucratiebegrip:  
-  gulden middenweg tussen negatieve en positieve opvatting 
 → bureaucratische gezagsverhoudingen zijn onmisbaar om het hoofd te kunnen bieden 
 aan de eisen van grootschalige sociale systemen 
  ook zwakke kanten: belangrijke gevolgen voor het leven in de moderne maatschappij 
  

Het ideaaltype en de bureaucratie:  

= abstracte beschrijving die bedoeld is om bepaalde kenmerken van de werkelijkheid te 
accentueren 
 = verhelderende denkconstructie 
 
=> kenmerken:  
 1. gezagshiërarchie 
 2. geschreven regels 
 3. voltijds en gesalarieerd 
 4. strikte scheiding (tussen taken binnen en buiten de organisatie) 
 5. geen controle over de productiemiddelen 
 

effectiviteit van de bureaucratie:  

zeer rationeel en efficiënt interactiepatroon dat om enkele redenen niet gemist kan worden: 
 → strikte taakverdeling: beslissingen worden genomen op basis van algemene criteria 
 → taken enkel verricht door daartoe opgeleide ambtenaren: verhoogd 
 competentieniveau 
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 → salaris: vermindert corruptie 
 → vakbekwame mensen: verkleint risico op verwerven van posities op grond van 
 familieverwantschap 
 
=> hoe meer een organisatie dit ideaaltype nadert, hoe effectiever deze is in het realiseren van 
haar doeleinden 
 → maar: routine, onpersoonlijke aanpak, gebrek aan creativiteit en emotionele 
 voldoening, zelfdiscipline: prijs die we betalen voor technische effectiviteit van de 
 organisaties 
 

Formele en informele groepen in de bureaucratie 

- onrealistisch te denken dat ambtenaren die jarenlang een bureau delen niet een meer 
persoonlijke relatie aangaan 
 
- Peter Blau: studie van informele relaties in een overheidsinstelling 

→ regel omzeilen die verbied om collega’s raad te plegen op hetzelfde niveau van 
hiërarchie: netwerk van loyaliteiten ontstaat onder gelijke ambtenaren 

 → primaire groep relatie 
=> kunnen problemen beter aan + meet initiatief en verantwoordelijkheid 
 
- informele netwerken ook op hoger niveau van bureaucratische instellingen 
 → managers aan de top: belangrijk voor machtsstructuur dat ze goede contacten 
 hebben  
 

6.2.1. Bureaucratie en oligarchie: de ‘IJzeren Wet’ van Robert Michels 
- Weber: macht is geconcentreerd aan de top: een organisatie is een piramide 
 → Robert Michels = leerling van Weber 
 
- Oligarchie: bestuur is in de handen van weinigen 
 → hoe groter en hoe meer gebureaucratiseerd een organisatie wordt, des te meer de 
 macht geconcentreerd wordt in de handen van een klein aantal mensen die hoge 
 posities bekleden 
 = onvermijdelijk aspect van grote organisaties 
 
=> belangrijke consequenties voor democratie: spanning tussen tendens naar bureaucratie en 
tendens naar democratie 
 → democratie: participatie van de massa(hele bevolking) aan de politieke besluitvorming 
 → (democratische stemmingen) moet georganiseerd worden 
 → democratische partijen nemen leiding hiervoor 

→ leidt tot ontwikkeling van bureaucratische partijmachines, gedomineerd door 
machtskliekjes 

 
- maar: machtsongelijkheid komt niet enkel voor in grote organisaties 
 → kleine ondernemingen: strakkere controle (alles direct zichtbaar) 
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 → grote ondernemingen: ondergeschikten meer gezag, superieuren hebben geen tijd 
 voor de controle van al het werk, vertrouwen ondergeschikten een deel van hun gezag 
 toe 
 

6.2.2 Japanse bedrijven 
- Japan ongelofelijk snelle industriële ontwikkeling toegeschreven aan specifieke karakter van de 
Japanse ondernemingen: 
 → 'bottom up' besluitvorming 

 → jobrotatie  
 → gebonden aan het bedrijf 
 → bedrijf zorgt voor alle aspecten van het leven 

 

6.2.2.1 De implicaties voor de organisatietheorie 

- Japan is geen zaligmakende economische grootmacht 
 → er wordt een groot aantal werkuren geklopt en intensief gewerkt 
  = grootste reden waarom Japan zo ontwikkeld is  
 → achting van de ondergeschikte voor de superieuren 
  = er is dus wel hiërarchie 
 
=> Weber legt te veel nadruk op de piramidale gezagsstructuur, de strikte bevelslijn en de 
onpersoonlijkheid in de interacties 

 clanvormen van gezag ipv piramidale gezag= veel persoonlijkere band tussen 
superieur en ondergeschikt 

 

6.2.3 Het nieuwe managementdiscours: ‘werken is fun’ en ‘leve de flexibiliteit’ 
Werken= fun  goed voor de creativiteit 

Grenzen tussen werkuren en vrije tijd vervagen 
 altijd geconnecteerd door communicatietechnologie 
 ruimte om te experimenteren, nieuwe dingen uit te proberen 
 medewerkers zijn vrij, maar moeten wel resultaten tonen na het experimenteren  
 

6.2.4 Professionals in organisaties 
Professionals = gespecialiseerd in de ontwikkeling van technische kennis 
- Kunnen niet zomaar ingepast worden in de bureaucratie: 
 → lange wetenschappelijke opleiding 
 → behoren tot gemeenschap van experts 
 → zijn op hun vakdomein de enige die met kennis van zaken kunnen beoordelen 
 → grote autonomie 
 
=> in bedrijven die met professionals werken: administratief en beleidsmatig gaan ze 
bureaucratisch te werk, maar laten ruimte voor autonome activiteiten van professionals 
 
- mate van professionalisering van beroepsgroepen verschilt 
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- gatekeepers: op grond van hun professionele kennis kunnen zij bepalen wie geschikt is om 
voor de organisatie te werken als cliënt, leverancier of lid 
- consulting bureaus: vormen vaak kleine dienstverlenende bedrijven die hun expertise 
verkopen of verhuren, omdat ze vaak moeilijk in te passen vallen in de bureaucratisch systeem 
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Hoofdstuk 7: Stratificatie en Sociale klasse 
7.1 Systemen van sociale stratificatie 
- in alle maatschappijen treft men sociale ongelijkheid aan die voortvloeit uit sociale stratificatie 
-  sociale stratificatie = sociale gelaagdheid 
 → meest geprivilegieerden in de bovenste laag en minst geprivilegieerden in de 
 onderste laag 
 
- niet alle ongelijkheden hangen samen met sociale stratificatie 
 → belangrijkste en meeste problematische vormen van ongelijkheid wel 
 
- 4 basissystemen van stratificatie 
  
1. Slavernij 
= extreme vorm van ongelijkheid 
= systeem waarin individuen in persoonlijk dienstverband staan en letterlijk eigendom  zijn van 
anderen 
 → historische, juridische, godsdienstige en economische verschillen gaven aanleiding tot 
 3 onderscheiden slavernijsystemen 
  a) Britten, Amerikanen, Nederlanders en Denen: geen wetten, weinig begaan met 
  slaven 
  b) Spaanse en Portugese systeem: wetten die verhouding regelen, erkenning van 
  geestelijke behoeften van de slaaf 
  c) Franse systeem: geen wetgeving, wel katholieke principes van Spaanse en  
  Portugese systeem 
 
2. Kastensysteem 
= homogene sociale eenheid, waarvan wordt aangenomen dat zij uit verwanten bestaat; erfelijk 
lidmaatschap; hiërarchische positionering; endogamie; restricties 
 → reïncarnatie 
 → buiten Indische context: stratum waarin men geboren wordt en niet uitgeraakt 
 
3. Standen 
= Europees feodaal systeem: bestaat uit strata met verschillende verplichtingen en rechten, 
waarvan sommigen bij wet waren vastgelegd 
 → hoogste: aristocratie (grootgrondbezitters, veiligheid brengen aan horigen) 
 → tweede: clerus 
 → derde: gewone volk (horigen, herendiensten en opbrengsten afstaan) 
=> individuele mobiliteit tussen de standen mogelijk 
 
4. Sociale Klassen 
= verschillen van de drie andere types 
 1. grenzen tussen sociale klassen zijn vaag en kunnen gemakkelijk worden overschreden 
 2. klasse wordt verworven: sociale mobiliteit groter dan bij andere types 
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 3. gebaseerd op economische verschillen 
 4. sociale verhoudingen onpersoonlijk en grootschaliger 
 
 = grootschalige groepering van mensen die beschikken over dezelfde economische middelen 
en die daardoor grote gelijkenissen vertonen in hun levenswijze, hun belangen en hun 
opvattingen 
 
VERGELIJKING TUSSEN STRATIFICATIESYSTEMEN 
 

 Slavernij, Standen, Kasten Klassen 

legitimatie Religieus en legaal Economisch 

grenzen Strikt afgebakend Diffuus 

Mate van mobiliteit Zeer klein (tot onbestaande) Mobiliteit mogelijk 

Interacties tussen strata Vastgelegd (soms ritueel), 
persoonlijke verhouding 

Anoniem en onbepaald 

 
- grondslag van de klassenverschillen: economisch 
 1. upper class: grote vermogens 
 2. middle class 
 3. lower class 
 

7.2 Theorieën over sociale stratificatie 

7.2.1 De klassentheorie van Marx 
- Wat is een klasse? 
 = een groep van mensen die in eenzelfde verhouding staan tot de productiemiddelen 
→ theorie in 5 stappen 
 
1. Economische grondslag van sociale klasse 
 → klassen gedefinieerd door de mate waarin hun leden delen in de middelen waarmee 
 de welvaart van een maatschappij wordt opgeleverd 
=> pre-industriële maatschappijen: landeigenaars en landbewerkers 
=> moderne industriële maatschappijen: kapitalisten en proletariaat 
      ↓   → verkopen arbeid aan  
   bezitten productiemiddelen   kapitalisten 
 
2. Polarisatie (Verelendung) 

- Strijd tussen bourgeoisie (kapitalisten, eigendom en beschikkingsmacht over 
economische infrastructuur) en proletariaat (gemis van eigendom en macht) 

- Klassen staan in een relatie van uitbuiting tegenover elkaar  
de waarde van wat een arbeider per dag produceert is groter dan wat de 
werkgever kost om de arbeider in te huren (= meerwaarde =bron van winst voor 
de werkgever) 



45 
 

- Arbeider lijdt aan (zelf)vervreemding (door mechanisering veranderde da aard van 
arbeid) 
 

3. Objectieve en subjectieve klasse 
 → discrepantie tussen objectieve klassencondities en subjectieve besef dat mensen 
 hebben van hun positie in het klassensysteem 
=> vals bewustzijn: proletariaat beseft niet wat hun belangen zijn 
=> zelfbewustzijn zal groeien volgens Marx en proletariaat zal zich verenigen tot georganiseerde 
zelfbewuste klasse 
 
4. Klassenstrijd 
 → belangentegenstelling tussen de kapitaalbezitters en de proletariërs zou volgens Marx 
 uitlopen op een klassenstrijd 
=> revolutie: proletariërs hadden immers niets te verliezen 
=> leiden tot klasseloze maatschappij 
 → revolutie-idee centraal in Marx’ maatschappijopvatting: waar het in een 
 klassenmaatschappij om gaat is de strijd om schaarse hulpbronnen die mensen begeren 
 of nodig hebben 
=> geschiedenis is relaas van de strijd tussen deze groepen over de beschikkingsmacht over de 
toegang tot hulpbronnen 
 
-de complexiteit van klassensystemen  

Feitelijke klassensysteem is complexer:  
kapitalisten, proletariërs en transitionele klassen: klassengroepen die nog zijn 
overgebleven uit een vroegere periode met een andere productiewijze 
 klassen kunnen intern opgedeeld worden 

-Kapitalisten: bankiers en industriële ondernemers, verschil tussen 
kleinere en grotere ondernemers  hebben niet altijd dezelfde belangen 
- arbeidersklasse: langdurig werklozen en arbeiders 

 

7.2.2 Max Weber over klasse, status en partij 
- zienswijze van Marx te simplistisch 
 → 3 soorten van stratificatie 
  1. economische dimensie: klasse 
   = groep mensen met gelijke levenskansen 
  2. sociale dimensie: status 
   = mate van sociaal prestige dat een individu of groep toevalt 
  3. politieke dimensie: partij (macht) 
   = groep van individuen die samenwerken omdat zij een    
   gemeenschappelijke achtergrond hebben, of gemeenschappelijke doelen 
    of belangen 
   → kunnen klassengrenzen overschrijden 
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7.2.3 De klassentheorie van Erik Olin Wright 
- Verfijning van Marxistisch schema + ideeën van Weber 
- Drie soorten van controle over de productie: 

- Controle over investeringen of geldkapitaal 
- Controle over de fysieke productiemiddelen (fabrieken) 
- Controle over de arbeidskrachten 

→ kapitalistische klasse: beschikt over alle 3 de soorten 
→ arbeidersklasse: geen enkele controle 
=> ambigue klassenposities: klassen die over sommige, maar niet alle soorten van controle 
beschikken 
 

7.2.4 Frank Parkin: sociale sluiting 
- Eigendom van productiemiddelen = fundament van de klassenstructuur 
 Maar eigendom= slechts één vorm van sociale sluiting  

→ groepen trachten exclusieve controle over middelen te    
 behouden en beperken toegang tot die middelen voor     
 anderen, kan op verschillende manieren gebeuren en eigendom is één van die 
manieren 

 
- twee processen  

- Uitsluiting: strategieën die groepen gebruiken om zich te onderscheiden van 
‘outsiders’ en om hen toegang tot waardevolle hulpmiddelen te beletten of te 
bemoeilijken 

- Usurpatie: pogingen van de minder geprivilegieerden om toch toegang te krijgen tot 
hulpmiddelen die voordien door andere groepen gemonopoliseerd werden 

- Duale sluiting: wanneer beide processen gelijktijdig werkzaam zijn 
 

7.2.5 De functionalistische benadering (Davis & Moore) 
- Uitgangspunt van functionalisme: de notie ‘functie’ 
 = als stratificatie in alle samenlevingen voorkomt, moet zij wel een onmisbare functie 
 vervullen 
 → helpt maatschappij te functioneren doordat zij de leden van de maatschappij 
 motivaties en beloningen verschaft 
 
- Functionele onmisbaarheid van stratificatie: 
  maatschappij kan maar voortbestaan in de mate er taken worden uitgevoerd 
 → Belang van efficiënte taakverdeling en training 
  zorgt voor zware inspanningen en uitstelling van beloning 
  belonen met prestige en andere voordelen  sociale ongelijkheid 
 → differentiële beloning nodig 
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7.3 Klassen in Westerse maatschappijen 
Sociale klassenverschillen zijn afgenomen door belastingen en welvaartsuitkeringen, maar er 
zijn weinig levensdomeinen die niet beïnvloed worden door klassenverschillen. 
 Bv gezondheid: alle ziekten komen vaker voor bij lagere klassen 
 

7.3.1 vermogens- en inkomensverschillen 
- Hogere klasse  
 = relatief klein deel (1 procent van de bevolking) die 20% van de vermogens bezit 

 Adel: oudste vorm van hogere klasse 

 Haute bourgeoisie: vermogen overgeërfd 

 'Nouveaux riches’: hebben vermogen zelf verworven 
 

Macht en invloed door  
 beheersen van industrieel en financieel kapitaal 
 gemakkelijke toegang tot leidende functies op politieke en culturele domeinen 
 

- Middenklasse ('middenklasse-maatschappij') 

 Oude middenklasse (middenstand): eigenaars van kleine ondernemingen, winkeliers en 
kleine boeren 

 Hogere middenklasse: hogere kaderleden en vrije beroepen 

 Lagere middenklasse: duale sluiting, kantoorbedienden, verkopers, verpleegsters 
 
- arbeidersklasse (handenarbeid centraal) 

 Hogere arbeidersklasse: geschoolde arbeiders, stabiele en goede arbeidsvoorwaarden 

 Lagere arbeidersklasse: laaggeschoolden 

 Onderklasse: leden van etnische minderheden, slechte arbeidsomstandigheden of 
werkloos 

 

7.3.2 Klassenverschillen zijn hardnekkig 
Klassenverschillen hebben effect op opgroeiende mensen 
  succes of falen op school te maken met klassensysteem 
   vooroordelen van de leerkracht 
  verschil in levensstijlen tussen de klassen 
   school sluit aan bij de levensstijl van de hogere klassen 
 

7.3.3. Verschil in levenskansen 
Hoe hoger op de maatschappelijke ladder, hoe meer levenskansen. 
Verassend is dat mensen uit lagere klassen lichamelijk ook zwakker zijn. 
 verklarende factoren: 

 Hogere klassen hebben betere voeding, hebben gezondere levenswijze en beschikken 
over betere medische verzorging 

 Lagere klassen hebben minder middelen om ziekten te voorkomen of genezen 
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Bij lagere klassen is er een hoger percentage misdrijven en veroordelingen 
 verklaring: misdrijven door lagere klassen zijn zichtbaarder dan misdrijven gepleegd 
door leden van middenklasse (bv beslatingsfraude). Geknoei met financiën zijn 
gemakkelijker te verheimelijken dan misdrijven. Bovendien is de politie toleranter 
tegenover middenklasse 

 

7.3.4.  Verschillen in levensstijl 
-Mensen uit verschillende sociale klassen leven in verschillende sociale werelden en hebben 
verschillende levensstijlen. 
- maatschappij verdeeld in zes klassen met eigen levensstijl dat niet herleid kan worden tot 
verschillen in economische mogelijkheden: 

- upper- upper klasse (haute bourgeoisie): gracieuze levensstijl 
- lower-upper klasse (nouveau riches) 
- lower-lower klasen 

 
Verschillen in ethos: 

 Verschil tussen middenklasse (strevend leven) en upper-klasse: dezelfde waarden die in 
de middenklasse worden bezien als teken van gezonde ambitie, gelden als streberisch 
en vulgair in de upper-klasse 

 Upper-lower en lower-lower: op moraal gebaseerd: hard werken, discipline en ambitie 
VS onmiddelijke genoegen en neerkijken op beloningen die mensen in andere strata 
najagen 

 
Pierre Bourdieu: Er is een verband tussen de klasse waartoe iemand behoort en zijn smaak. De 
smaak drukt de specifieke geestesgesteldheid uit van een bepaalde klasse. 
3 klassen: 

 Dominante: intellectuelen, aandacht voor hogere cultuur 

 Midden: industriëlen 

 Lagere: groothandelaars 
 
Leden van verschillende klassen houden van verschillende sporten 
 Bv Schermen(dominante)-judo-lutte(arbeiders) 
 

7.3.5. benaderingen in de studie van het klassenbewustzijn 
1. Het meten van reputaties: 

Methode die vraagt tot welke klasse zij anderen zouden rekenen 
 meest betrouwbare in kleinere gemeenschappen 
 nadeel: begrippen klasse en klassenbewustzijn door elkaar gemengd 

2. de subjectieve methode: 
  methode die nagaat tot welke klasse de respondent zichzelf rekent 
3. beelden van klassenstructuur 
  gaat na hoe individuen denken over de aard en oorsprong van sociale ongelijkheid 
  weerspiegelt de eigen ervaringen van leden van de hogere klassen 
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  individuen uit lagere klassen zien stratificatie in termen van ‘zij’ en ‘wij’ 
 
David Lockwood: opvattingen over klassenstructuur wordt beïnvloed door lokale 
omstandigheden 
Drie soorten arbeidersklasse: 

 Proletarisch traditionalisme 

 Eerbiedig traditionalisme 

 Het beeld van de gedepriveerde arbeiders 
 

7.4. Gender en stratificatie 
Stratificaties houden geen rekening met geslachtsverschillen. Vrouwen werden tot dezelfde 
klasse gerekend als hun man of vader. De toenemende onafhankelijkheid van de vrouw brengt 
met zich dat vrouwen een andere sociale klassenpositie kunnen innemen dan hun vader of 
partner. 
 

7.5 Het veranderende klassensysteem 

7.5.1 Het veranderende beroepssysteem 
- aantal arbeiders blijft dalen, redenen: 
 → automatisering van taken die vroeger door arbeiders werden verricht 
 → verplaatsing industrie naar lage loon landen 
=> evolutie van arbeidersklasse-samenleving naar middenklasse-samenleving 
=> andere elementen spelen hier ook een rol in! 
 

7.5.2 Ontbinding van de upper class? 
- upper class is zo gediversifieerd geworden dat er geen sprake meer is van een coherente 
klassencategorie? 
 → land is geen belangrijke machtsbron meer 

→ economie wordt gedomineerd door grote ondernemingen die niet langer eigendom 
zijn van individuen (multinationals, …) 

  => duizenden aandeelhouders, controle in handen van topmanagers 
=> upper class bestaat niet meer 
 
- John Scott: hogere klasse van gedaante veranderd, maar blijft bestaan 
 = gevormd door individuen die door een ‘constellatie van belangen’ verbonden zijn met 
 grote ondernemingen, mensen die heel wat aandelen kunnen verwerven 
 

7.5.3 Feminisering en proletarisering 
- geen handenarbeid beoefenen: behoort men dan automatisch tot middenklasse? 
 1. feminisering van routinearbeid 

2. deskilling: heel wat vaardigheden die werknemers moesten beschikken om bepaalde 
taken uit te voeren zijn verouderd 

=> hangen samen: hoe meer een bepaalde job geautomatiseerd wordt, hoe minder 
verantwoordelijkheid de uitoefening ervan vraagt, hoe meer vrouwen zulke jobs uitoefenen 
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- Leidt automatisering tot proletarisering? (H. Braverman) 
 → kritiek: invoering van automatisering vraagt juist meer vaardigheid op andere vlakken 
 

7.5.4 Veranderingen in de arbeidersklasse  
- gemiddeld inkomen van de arbeidersklasse is aanzienlijk gestegen 
 → meer toegang tot consumptiegoederen 
 → hoe meer het inkomen van de arbeidersklasse stijgt, hoe meer hun levensstijl gaat 
 lijken op die van de middenklasse = bourgeoisificatie 
 
- The Affluent Worker (J. Goldthorpe) 
 → arbeiders een andere houding t.o.v. hun werk dan bedienden 
  Houding = instrumenteel: 
   - deden hun job enkel en alleen voor het inkomen 
   - werk dat zij verrichten is repetitief en oninteressant 
 → besteden vrije tijd anders dan bedienden 
 → minder aspiraties om de sociale ladder op de klimmen 
 
- onze maatschappij is consumptiemaatschappij: consumptiestijlen: kan verraden tot welke 
klasse je behoort, maar geen vast en duidelijk onderscheid 
 

7.6 Sociale mobiliteit 
= beweging van individuen of groepen tussen verschillende socio-economische posities 
 → verticale mobiliteit: opwaartse of neerwaartse beweging op de sociale ladder 
  => opwaarts/neerwaarts mobiel zijn 
 → laterale mobiliteit: geografische mobiliteit + horizontale mobiliteit (veranderen van 
 beroep zonder van sociale status te veranderen 
 
- op 2 manieren meten: Intragenerationele en intergenerationele (‘carrière’) mobiliteit 
 → intra: sociale status die een individu in de loop van zijn carrière verwerft 
 → inter: sociale status van de ouders vergelijken met die van de kinderen 
 

7.6.1.vergelijkende mobiliteitsstudies  
Verticale mobiliteit: goede indicator van de openheid van de  maatschappij 
Opwaartse mobiliteit gebeurt meestal tussen posities die niet ver van elkaar liggen op de 
maatschappelijke ladder. 
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Hoofdstuk 8: Deviantie en Criminaliteit 
Hoe is sociale orde mogelijk?  
- Vorige hoofdstukken: beroep op interactieanalyse 
 → Er zijn normen (= gedragsverwachtingen die vastliggen in voorschriften) en ook regels 
 om de orde te bewaren 

niet iedereen houdt zich de hele tijd aan de regels en verwachtingen: deviant 
(afwijkend) gedrag 

 

8.1.  Wat is deviantie? 
= gedrag dat niet strookt met de algemeen aanvaarde normen 
 → Redenen: onvoldoende verinwendigd, meer voordelen door ze te overtreden, 
 kennen norm niet, willen norm veranderen,…. 
 → niet iedere normovertreding maakt van iemand een deviant 
 
- reikwijdte van begrip deviant is zeer ruim: 
 → niet enkel van toepassing op individueel gedrag: collectief afwijkend gedrag bij 
 deviante subculturen 
 → Wat normaal en abnormaal is, varieert van cultuur tot cultuur en van   
 subcultuur tot subcultuur 
 

8.1.1. Normen en sancties 
- meestal volgen we regels en normen uit gewoonte 
 → regels voor de sociale omgang: passen ze toe zonder dat we ons er bewust van zijn 
  => OF zonder te weten dat ze bestaan 
 
- wel bewust: 
 → met groot deel van de regels zijn we het eens 
 → anderen vinden we minder gerechtvaardigd en leven we enkel na in de nabijheid 
 van politie, … 
 
=> illustreert belangrijk aspect van conformiteit of afwijkend gedrag 
 = aan iedere sociale norm zijn sancties verbonden om individuen dwingen zich 
 conform de regel te gedragen 
 → sanctie: iedere reactie van anderen op het gedrag van individuen of groepen, erop 
 gericht de norm te laten naleven 
 
- sancties: positief/negatief + formeel/informeel 
 → negatieve formele sancties: voor wie zich niet conform de regels gedraagt  
  => uitgevaardigd door rechtbanken en toegepast door gevangenissen 
 → positieve formele sancties: : beloning voor wie zich aan de regels houdt 
  => in vele domeinen van het sociale leven, bv medaille, diploma 
 → positieve informele sancties: aanmoediging, schouderklopje, glimlach 
 → negatieve informele sancties: uitlachen, fysiek uitsluiten, rug toekeren 
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=> informele sancties kunnen een grotere invloed hebben op het gedrag van individuen dan 
formele sancties 
  

8.1.2. Wet, misdaad en straf 
- Wetten = door de overheid opgelegde normen waarnaar burgers zich moeten gedragen 
 → Naleving van de wet wordt beschermd door formele sancties 
 → Crimineel gedrag = gedrag dat niet conform de wet is  
  => Maar variatie: verschil in wat men beschouwt als een ‘zware misdaad’  en 
  de bestraffingen variëren ook sterk  
 
- Sterke evolutie en verschuivingen in de laatste twee tot drie eeuwen 
 

8.1.3. Crimineel gedrag in pre-industriële maatschappijen 
- Zwaarste straffen of misdrijven = van religieuze aard, misdrijven tegen de eigendom van de 
heersers of van de aristocratie (~feodale structuur) 
 
- Doden van een gewone man: niet zo zwaar aan getild 
 → boete betalen of familie neemt zelf wraak 
 
 nu: deze overtredingen worden niet eens meer als crimineel beschouwd (met uitzondering 
het stelen van kerkeigendom) en doden is ergste wat je kunt doen 
 

8.2. Veranderingen in wijze van bestraffen 
- Pre-moderne samenleving:  Verbanning, bedevaart, lijfstraffen (stokslagen,…), vastketenen, 
ophanging   
 → vooral lichamelijke straffen + publiekelijk  
 → Niet vaak gevangenisstraffen (= vrijheidsberoving) 
  => lokale gevangenissen hadden andere functies  
 → In de grotere Europese steden waren er wel gevangenissen van een grotere 
 omvang, die meestal bevolkt werden door veroordeelden die wachtten op hun 
 executie 
  => Nauwelijks een gevangenisdiscipline, vrije sfeer 
 → Atholl: beschrijving leven in een van de oudste Londense gevangenissen 
 
- Industriële tijdperk: omgekeerd ; meer gevangenisstraffen dan lijfstraffen 
 → Lichamelijke integriteit = belangrijk 
 → Religieuze delicten bv. spotten met de kerk,… werd niet meer gestraft 
 
=> Ommekeer pre-indrustriële samenleving: al wat lichamelijk was, werd als normaal 
beschouwd , straffen waren dus lichamelijk  industriële samenleving: bescherming lichaam: 
geen lijfstraffen, maar boetes of gevangenisstraf 
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8.3. Sociogenese van de gevangenis 
- Oorsprong gevangenissen: 
 godshuizen=huizen gewijd aan goede werken ter ere van God 
 opvanghuizen voor allerlei soorten hulpbehoevenden 
 Niet om sociale problemen op te lossen maar om er mee te leven 

→ hospitalen: oorsprong in kloosters(gastenzalen) en langs de grote 
wegen(vreemdelingenhuizen), religeus 
→ werkhuizen ontstaan:  

  = opvangscentrum voor zij die niet meer konden meedraaien in de  
  samenleving  
  = ongedifferentiëerde instelling: allerlei categorieën van mensen in één  
  instelling 
 geen verbeteringsinstellingen, men hielp de hulpbehoevenden om de wil van God na te 
komen en zielenheil te bevorderen 
 
- modernisering als differentiatie 
  16e eeuw: toegenomen behoefte aan gelegenheden om te overnachten  herberg 
 Nieuwe instellingen Bayart als voorlopers van de gevangenissen 
 → 18e-19e eeuw: gevangenissen 
   plaats van heropvoeding 
   accentverschuiving van straf naar hersocialisatie 
   → Differentiatie = gevangenissen, asielen en hospitalen werden 
verschillende  instellingen (=specialisatie van instellingen) 

 hospitaal: ziekenhuizen die zich bezighouden met zieken  
 ziekenhuizen die zich bezig houden met mentaal zieke, gestoorde  
 weeshuizen  
 bejaardeninstelling 

 Sociale hervormers pleitten voor de invoering van de vrijheidsberoving als 
uitstekend middel om criminele activiteiten tegen te gaan 

→ idee van individuele vrijheden vond ingang, respect voor 
individu 

  => moord als ergste misdrijf 

 Gevangenissen werden de plaatsen van heropvoeding en criminelen werden 
daarom geoefend in discipline 
  → Verdwijning van publieke aspect 

 
- modernisering als toegenomen controle & ‘verbetering’ 
 → typisch voor differentiatie = de houding t.o.v. de mensen verandert 
 

 ME: men ondergaat de ziekt 
  →  beschouwd als noodlot of goddelijke straf, niet in handen van de 
mensen ;   ~krankzinnigen: iets dat god zo gewild had 
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 Later: al die verschillende mensengroepen worden onderscheiden en men gaat 
proberen die een specifieke hulp en behandeling te geven met de bedoeling om hen 
er bovenop te helpen, hun lot te helpen 

 Moderniteit = sterk probleemgericht om dat oplossen, men gaat die problemen 
onderscheiden 
  → men kan meer en meer problemen oplossen  

= toegenomen controle: men volgt alles op, de evolutie van het 
genezingsproces en de therapieën worden aangepast naargelang 
het succes dat ze hebben 

  → organisatie is meer en meer verfijnd 

 Panoptische instelling (Jeremy Bentham): = cirkelvormig gevangenismodel 
centrale controleruimte is de spil van het systeem. Zonder centraal controlepunt is er 
geen waarborg voor continu en algemeen toezicht. Het toezicht is volmaakt als de 
hoofdbewaker vanuit een centrale ruimte, zonder van plaats te wisselen en zonder 
gezien te worden, de ingang van de cellen kan zien en bij de meeste zelfs naar binnen 
kan zien en bovendien op iedere verdieping de bewakers kan zien die de gevangenen 
bewaken. 

 
- medicalisering van krankzinnigheid  
 →  ME: krankzinnigheid = gril van de natuur, men kan er niets aan doen; vorm van 
  zwakzinnigheid of vorm van bezetenheid door demonen 
 →  krankzinnigheid wordt beschouwd als een ziekte 
 →  medicalisering = aangelegenheid die werd toegeëigend door de medische 
 professie, competentiesfeer van geneesheren 
  => Moderne samenleving 18-19E: krankzinnige = zieke, iemand die je kan 
   behandelen en gezond kan maken 
  => Medicalisering = met behulp van gepaste medicatie gaat men de  
  geestestoestand van de zieke te verbeteren of te genezen 
 

8.4. Biologische en psychologische theorieën van crimineel gedrag  
- Lombroso:  
 → sommige mensen worden geboren met criminele neigingen: sporen van primitief 
 mensentype in zich 
 → onderscheiden adhv de vorm van hun schedel 
=> Sheldon: verband tussen lichaamsbouw en crimineel gedrag 
 
- Genetische verklaring:  

→ studie van familiegeschiedenissen: criminaliteit komt in bepaalde families vaker 
voor, maar crimineel gedrag kan net zo goed aan sociale of culturele 
omgevingsfactoren liggen dan aan genetische 

  => opvoedingspatroon in families waar criminaliteit voorkomt, verschilt van 
  families waarin dit niet voorkomt! 
 
 →verband tussen crimineel gedrag en chromosomenstructuur: ongegronde conclusie 
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=> Toch spelen biologische factoren soms wel een rol: het is mogelijk dat de genetische 
uitrusting van sommige mensen hen prikkelbaarder of agressiever maakt, wat in bepaalde 
omstandigheden gemakkelijker zou kunnen leiden tot crimineel gedrag. Maar dit is nog geen 
afdoende bewijs dat dit in werkelijkheid het gevoel is 
 

8.5. Maatschappij en misdaad: sociologische theorieën 
- Waarom biologie en psychologie tekort schieten in hun verklaring van crimineel gedrag 
 → wat als crimineel beschouwd wordt is grotendeels sociaal en cultureel bepaald 
 → wat binnen de ene maatschappij of binnen een subcultuur crimineel is, is dit niet in 
 een andere en omgekeerd = variabel  
  bv. historisch variabel: farao mag huwen met zijn zus 
 → De aard van de gepleegde misdrijven hangt sterk van de sociale klasse van de dader 
 
=> sociologische verklaringen van criminaliteit en deviantie zijn meer aangewezen dan 
biologische en psychologische verklaringen   
 

8.5.1. De theorie van de differentiële associatie (Sutherland) 
- sommige milieus werken illegale activiteiten in de hand en andere niet 
 => verschillen in crimineel gedrag worden verklaard door verschillen in de mate 
 waarin ze geassocieerd zijn met bepaalde subculturen 
 
- crimineel gedrag wordt aangeleerd (zoals elk sociaal gedrag) 
 → zoals bepaalde individuen zich leren te gedragen conform de wet, leren anderen 
 zich crimineel te gedragen  
  Bv. drugs spuiten: gezien van anderen; roken; drinken,… 
 
- belang van groepslidmaatschap 
 → crimineel gedrag wordt voor een groot deel aangeleerd in primaire groepen , vooral 
 in ‘peer groups’ 
  => verschil tussen crimineel en conform gedrag is dus niet erg groot 
  => beiden zijn gericht op het vervullen van dezelfde behoeften en waarden 
  

8.5.2. Mertons anomietheorie 
- sluit zich aan bij anomiebegrip (Durkheim): feit dat in moderne maatschappijen de 
traditionele waarden en normen niet langer gelden, terwijl er nog geen nieuwe stabiele 
waarden en normenpatronen zijn ontwikkeld 
- anomie volgens Merton: discrepantie tussen nagestreefde waarden en beschikbare 
middelen 
 = sociale druk waaraan individuen in bepaalde situaties bloot staan wanneer de 
 algemeen aanvaarde waarden en streefdoelen conflicteren met wat in de realiteit 
 mogelijk is 
 → niet iedereen die leeft in anomie wordt crimineel! 
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VERDUIDELIJKING 
- Anomie doet zich voor wanneer er mensen er niet in slagen die waarden en normen na te 
leven omdat ze niet beschikken over die middelen: middelen en waarden zijn slecht op elkaar 
afgesteld 
 Bv. Opgroeien in analfabetisch gezin: men heeft niet te middelen om te leren lezen en 
 schrijven (norm= lezen en schrijven//middel = ouders maar die zijn analfabeet) 
 
- 5 mogelijke reacties op situaties met deze spanning 

 
 
 
 
 
 
 

 

(a) conformist: men conformeert zich naar de norm en naar de middelen 
 → of ze nu succes behalen of niet = meerderheid van de samenleving  
 
(b) innovator: vernieuwers: willen waarden en normen nastreven maar beschikken niet over 
de maatschappelijk geaccepteerde middelen  

bv. kidnappen, bank overvallen   
= vernieuwers: men zoekt constant naar nieuwe middelen (weliswaar niet geaccepteerd op 
maatschappelijk niveau) bank overvallen  geld drukken,… 
 

(c) ritualist : houden zich aan de gedragsregels, maar hebben geen streefdoel voor ogen 
 Bv. iemand die elke dag een saai werk verricht, zonder carrièrevooruitzichten of 
 beloningen 
  
 (d) retreatist = afhakers:  verwerpen van dominante waarden en geaccepteerde middelen 
 → Men trekt zich terug uit de samenleving en het sociaal leven = afhakers 
  
 (e) rebel: reactie van individuen of groepen die de dominante en de geaccepteerde middelen 
verwerpen maar die deze willen vervangen door nieuwe waarden en normen om zo de hele 
maatschappij om te vormen ( afhakers) 
 Bv. radicale politieke groeperingen 
 → men verzet zich tegen de samenleving maar op een manier die enigszins 
 ongecontroleerd is en niet effectief 
 

Type deviantie waarden middelen 

 
CONFORMIST (A) 

INNOVATOR (B) 

RITUALIST (C) 

RETREATIST (D) 

REBEL (E) 

 
+ 
+ 
- 
- 
- 

 
+ 
- 
+ 
- 
- 
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8.5.3. Delinquente subculturen 

- waarom reageert in eenzelfde situatie de één met rebellerend gedrag en de ander met 
conformistisch gedrag? 
 → koppeling Merton aan Sutherland 
 
- Cloward en Ohlin over jeugdbendes 
 → in gemeenschappen waar de kansen om op een legitieme manier succes te 
 verwerven zeer beperkt zijn 
 → accepteren algemene waarden, maar die waarden worden op een eigen manier 
 opgevat, aangepast aan eigen subcultuur 
 

 
In buurten waar de criminelen goed georganiseerd hebben, is de gang de leerschool voor een 
carrière in de georganiseerde misdaad. In buurten waar er geen georganiseerde netwerken 
van criminelen bestaan, fungeert de gang niet als een leerschool. 
 
Innovator: niet op je eentje, lid van een gang, georganiseerde misdaad 
Retreatist: geen gang, individu dat zich niet houdt aan de waarden en normen van de 
dominante cultuur 
Rebel: lid van gang die niet aansluit op georganiseerde misdaad 
 hangt af van de kenmerken van de subcultuur waarin individuen zich bevinden 
 
- Albert Cohen: geen al te rigide onderscheid mag getrokken worden 
 → leven in delinquente buurten is altijd gebaseerd op afwijzing van de dominante 
 cultuur 
 

8.5.4. Labeling theorie 
- interactieproces tussen devianten en niet-devianten: hoe komen mensen ertoe anderen als 
deviant te beschouwen? 
 
- machtsverhouding 
 → Verhouding tussen diegene die labels kleven en diegene die labels opgeplakt krijgen 
 (devianten) = machtsverhouding 
 → Labels worden gekleefd door de vertegenwoordigers van de wet en de gevestigde 
 orde;  een label dient om wat in die orde past te onderscheiden van wat er niet in past 
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=> Kleven van een label : middel om bestaande orde en duidelijkheid te handhaven 
 → Eenzelfde gedrag wordt in het ene geval beschouwd als deviant en in het andere niet, 
 naargelang de sociale status van de betrokkene 
 → Eenmaal een jongere gelabeld is als een delinquent, wordt hij door anderen (leraars, 
 werkgevers,..) als onbetrouwbaar beschouwd en zal zo vaak hervallen in crimineel 
 gedrag zodat het labelingproces nog intensiever wordt 
 
- primaire en secundaire afwijking 
 → primaire: overtreden van de norm zelf 
 → secundaire: wanneer individu zichzelf gaat beschouwen als deviant 

=> vergt leerproces: paradox: instellingen zijn bedoeld om devianten op het 
rechte pad te helpen (bv. asielen, gevangenissen) maar spelen tegelijkertijd 
een belangrijke rol in het leerproces waarbij de deviant zichzelf leert zien als 
deviant 

 
- stigmatisering 
 = wanneer een individu er door anderen zo vaak op gewezen wordt dat hij een  crimineel 
is, kan hij zich gaan vereenzelvigen met dit label 
 → impact is zo blijvend dat de betrokkene dat kenmerk als beslissend basiskenmerk van 
 zichzelf zal beschouwen en het label een deel van zijn persoonlijkheid wordt 
=> leidt tot self-fulfulling prophecy: eens ‘x’ altijd ‘x’ 
 bv. prostituee zijn: blijkt niet beperkt tot beroep maar strekt zich uit over je hele leven, 
 men kan zo geïsoleerd worden 
 
- Belang van labelingtheorie: 
 1. daden zijn niet op zichzelf deviant, maar worden deviant door labeling 
 2. labels kleven is een middel van machtsbehoud 
 
- zwakke kanten 
 1. verklaart niet waarom individuen bepaalde gedragingen stellen 

2. niet helemaal duidelijk in hoeverre het labelingproces het afwijkend gedrag in de hand 
werkt. Van iemand die gelabeld wordt, verwacht men dat hij het gelabelde gedrag 
opnieuw zal vertonen. Dit klopt, maar niet zeker of dit te wijten is aan labelingproces 

 3. niet duidelijk waarom in een bepaalde maatschappij bepaalde activiteiten als deviant 
 gelabeld worden en in een andere maatschappij niet 
   

8.5.5. Rational choice en 'situationele' interpretaties van criminaliteit 
- gedrag wordt door individuen bewust en rationeel overdacht om zo bepaalde doelen of 
voordelen te bereiken 
 → rational choice: mensen die criminele daden plegen doen dit doelbewust. Ze weten 
zeer goed wat de daaraan verbonden risico’s zijn. Zij wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af 
en wanneer ze besluiten dat het de moeite loont, handelen zij crimineel. 
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 andere studies: deviantie  = reactie maar geen actie; = gevolg van externe invloeden  
 → Differentiële associatie: interacties met anderen 
 → Anomietheorie: druk die individuen ondervinden in een maatschappelijk context die 
 gericht is op het verwerven van materieel succes 
 → Labelingtheorie: bepaalde gedragingen worden door anderen bestempeld als 
 afwijkend  
  => dit impliceert niet dat crimineel gedrag lang op voorhand beraamd en gepland 
  wordt 
  => lichtere misdrijven: vaak situationele beslissing 
 

8.5.6 Theoretische conclusies 
- twee algemene besluiten over deviant gedrag 

→ geen enorme kloof maar continuüm : aan het ene uiteinde zeer crimineel gedrag en 
aan het andere uiteinde conformistisch gedrag  
→ de context is een zeer belangrijke factor in deviant gedrag. 

  → iemand wordt pas deviant doordat anderen hem een label opkleven 
  → deviantie wordt aangeleerd 

→ deviantie ontstaat doordat men behoort tot een bepaalde groep of subcultuur 
 rational chocie: uitzondering; belang van externe omstandigheden wordt 
onderschat 

 
- Beste theorie? 
 → Labelingtheorie 
  => Kan aangevuld worden door andere perspectieven: de historische en de  
  situationele benadering 
   - Situationele benadering verklaart waarom mensen die op geen enkele  
   manier abnormaal kunnen genoemd worden, toch criminele daden  
   stellen 
   - Historische analyse kan verklaren waarom bepaalde lables belangrijker 
    worden en andere minder belangrijk 

o Bv; heks , ketter 
 

8.6. gevangenissen en straffen 
De gevangenis is bedoeld om misdadigers te straffen en om de omgeving tegen gevaarlijke 
elementen te beschermen. Maar het is vooral om criminele individuen te verbeteren zodat ze 
opnieuw in de maatschappij zouden passen. 
  kunnen heropvoeding niet waarmaken 
 
Ipv zich aan te passen aan de gedragsnormen en verwachtingen in de buitenwereld, drijft het 
leven in gevangenisomstandigheden een wig tussen de gevangenen en de buitenwereld 
  omgeving verschilt hard met buitenwereld 
  tegenovergestelde gewoonten en normen 

 beschouwen geweld als iets normaals, onderhouden contracten met criminelen na 
hun gevangenisstraf, eren nieuwe criminele kneepjes 
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 percentage recidivisten zeer hoog! 
 
Gevangenissen vervullen nog een afschrikkingsfunctie 
  paradox: hoe slechter de levensomstandigheden, hoe meer zij een afschrikkend effect 
hebben maar hoe minder zij een heropvoedende werking hebben, en andersom 
 

8.6.1. alternatieve straffen 
Alternatieve straffen omdat gevangenissen overbevolkt zijn en geen heropvoedend effect heeft 

 Iemand onder supervisie stellen: probatiemaatregelen, gevangenistoezicht of 
voorwaardelijke invrijheidstelling 

 Probatie: vooral toegepast na kleinere misdrijven, gedurende een bepaalde periode 
‘goed gedragen’ en zich regelmatig melden 

 Elektronisch toezicht 

 Voorwaardelijke invrijheidstelling: reductie van de gevangenisstraf wanneer goed 
gedragen in de gevangenis 

 Gevangenistoezicht: mensen worden onder toezicht  geplaatst, in afwachting dat hun 
zaak voor de rechter komt 

 Diversion: maatregelen waarbij individuen zo ver mogelijk van de gerechtelijke en 
gevangeniswereld worden gehouden. Vooral bij lichte misdrijven. Begeleiders helpen 
verantwoordelijkheid op te nemen voor de overtredingen en zoeken naar gepaste 
activiteiten ‘om het goed te maken’ 

 Andere alternatieven: verplichte dienst aan de gemeenschap, terugbetaling aan 
slachtoffer, therapeutische gemeenschappen, gevangenen af en toe vrij laten 

 

8.6.2.Criminaliteit door leden uit hogere klassen 
Ook machtigen en rijken plegen criminele daden, die soms verder reikende consequenties 
hebben dan misdrijven van leden uit de lagere klassen. 
 

8.6.2.1. Witte boorden criminaliteit (Sutherland) 

= criminaliteit die gepleegd wordt door leden uit hogere sociale klassen 
 → moeilijk te meten: meeste van de misdrijven zijn onzichtbaar 
 → velen blijven zelfs onbestraft 
 
- Witte boord criminaliteit: gepleegd door leden uit de middenklasse die hun positie gebruiken 
om deel te nemen aan illegale activiteiten 
  criminaliteit gepleegd door machthebbers: wanneer individuen met een  
 gezagspositie dit gezag aanwenden voor criminele doeleinden 
 
- minder streng bestraft dan ‘gewone’ criminaliteit 
 → minder inspanningen gedaan om op te sporen 
 → eens opgespoord, minder zwaar gestraft 
=> krijgen niet af te rekenen met labelingproces, niet snel gestigmatiseerd 
 → toont aan dat labeling kwestie is van machtsverhoudingen 
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- kost is erg groot: 40 maal hoger dan gewone criminaliteit 
- gewelddadige kant: minder zichtbaar, maar vaak ernstige gevolgen     
 
 blue collar crime: kleur van kraag bij bepaalde jobs 
 → Blauweboordecriminaliteit: geweldplegingen, zichtbare misdaden: wordt zwaarder 
 aan getild en relatief zware straffen 
 → Gevangenispopulatie: witteboordcriminelen  blauweboordcrimelen: groter aantal 
 

8.6.2.2. Slachtofferloze criminaliteit 

= illegale activiteiten die anderen geen directe schade toebrengen 
 
- houding a: sommige daden/handelingen die door de wet verboden zijn, zitten ten onrechte in 
de strafwet omdat ze toch geen slachtoffers maken  
 → gevolgen zijn enkel voor de rekening van de druggebruiker en de overheid hoeft niet 
 te interveniëren 
 → activiteiten die mensen uit vrije wil doen zouden niet illegaal mogen zijn 
- houding b: overheid moet de morele bewaker zijn van de bevolking en zo is het geoorloofd om 
bepaalde van deze activiteiten als illegaal te blijven beschouwen want er zijn wel degelijk 
gevolgen:  sociale last voor nabestaanden, risico op verslaving: wel sociale en maatschappelijke 
gevolgen 
 

8.7. Het begrip geestesziekte (lezen) 
- tweede domein van deviantie 
- geestesziekte = mentaal gehandicapte 
- idee dat krankzinnigen aan een ziekte leiden is maar twee eeuwen oud  vroeger: ‘bezeten’, 
‘onhandelbaar’, ‘melancoliek’ 
 

8.7.1. psychose en neurose (lezen) 
Krankzinnigheid beschouwd als ziekte  op zoek naar lichamelijke oorsprong 
Belangrijkste types van krankzinnigheid 

 Psychose: zeer ernstige vorm, waarbij gevoel voor realiteit ernstig is aangestast 
(schizofrenie) 

 Neurose: zorgen maken over zaken die voor ‘normale’ mensen eerder alledaags zijn, 
gekenmerkt door dwangmatige handelingen 

 

8.7.2. fysieke behandeling (lezen) 
Kan moeilijk behandeld worden. Shocktherapie of prefrontale lobotomie en geneesmiddelen 
leveren niet de gehoopte resultaten op. 
 

8.7.3. diagnose van geestesziekten (lezen) 
Diagnose zijn vaak niet eenduidig en betrouwbaar. 
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8.7.4. Krankzinnigheid als het breken van residuele regels (lezen) 
- Thomas Scheff: krankzinnigheid = regels overtreden waarvan je het bestaan niet beseft 
 
- Residuele normen = diepliggende regels die het dagelijks leven construeren; elementaire 
regels van het alledaagse interactieverkeer 
 → Mensen die deze regels niet naleven of deze niet beseffen, lijden aan krankzinnigheid 
 → Geen verklaring waarom mensen krankzinnig zijn en anderen niet; enkel verklaring 
 wat krankzinnig zijn is 
 
- De meeste mensen overtreden af en toe wel eens deze residuele regels maar die worden vaak 
geaccepteerd en verwacht 
 Bv. iemand die rouwt: verward en ongecontroleerd 
 wanneer mensen zich op zo’n manier beginnen te gedragen zonder een reden, wordt dit niet 
geaccepteerd 
 → beschouwd als uiting van een mentale stoornis 

→ label wordt op gekleefd, mechanisme van de secundaire afwijking begint te werken 
en persoon gaat zich identificeren met het label 

 
=> Kritiek op Scheff’s theorie: hij verklaart niet waarom bepaalde individuen residuele normen 
overtreden; dus geen volledige verklaring van schizofrenie; genetische factoren moeten ook 
worden opgenomen 

 
- Geestesziekte is een mythe – Thomas Szasz (lezen) 
 → Geestesziekten fungeren enkel als rechtvaardiging om mensen in de naam van de 
 geestelijke gezondheid te vervolgen 
 → Onvrijwillige opsluiting van individuen in een instelling voor geestelijke gezondheid is 
 een vorm van gevangenisstraf voor devianten maar deze mensen hebben geen 
 wetovertredingen gepleegd 
 
=> Volgens Szasz: geestesziekte = levensproblemen waar iedereen mee in contact komt 
 → Geestesziekten mogen enkel nog opgelost worden als zij de wetten overtreden 
 → Iedereen zou zijn gevoelens en visies moeten kunnen uiten zoals hij dat wil 
 → Wie de behoefte aan hulp voelt, zou in psychotherapie moten kunnen gaan op 
 contractuele basis, zoals in gelijk welke andere dienstverlening 
 

8.7.5. Vrijlating (lezen) 
- veranderingen in geestelijke gezondheidszorg 
 → fysisch en mentaal gehandicapten zijn vrijgelaten: humanitaire en financiële gronden 
 → patiënten zouden er meer schade dan baat bij hebben in een instelling te zitten 
 
=> gevolgen vrijlating minder gunstig dan verwacht: geen zorg en kwamen terecht in armoedige 
wijken van de stad 
 



63 
 

8.7.6. Landloperij in België (lezen) 
- voorbeeld van ongunstige gevolgen 
 → sluiting instellingen voor landlopers (was verboden, maar verbod werd afgeschaft) 
 → werden aan hun lot overgelaten 

 
 

8.8 Deviantie en sociale orde 
Deviantie is ook positief: het is vaak van cruciaal belang om veranderingsprocessen op gang te 
brengen die later worden erkend als waardevol (kunst, politiek, wetenschap) 
Het is noodzakelijk dat individuele vrijheden worden gekoppeld aan sociale 
rechtvaardigheden (dwz geen al te sterke ongelijkheden en volwaardige levenskansen voor 
iedereen). Als dit niet zo is, valt er te verwachten dat deviant gedrag gericht wordt op sociaal 
destructieve doeleinden 
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Hoofdstuk 9: Gender en Seksualiteit 
9.1. seks, ‘gender’ en biologie 
Seks: dubbele betekenis 

 Geslachtcategorie 

 Seksuele activiteit 
 
Een sociologisch belangrijk verschil is tussen sekse en ‘gender’: 

 Sekse verwijst naar lichamelijke verschillen 

 Gender heeft betrekking op de psychische, sociale en culturele verschillen tussen 
mannen en vrouwen 

 belangrijk omdat veel verschillen tussen mannen en vrouwen geen biologische oorsprong 
hebben 
 

9.1.1. De oorsprong van sekseverschillen 
- sekseverschillen zijn het gevolg van genetische verschillen 
- Gemiddelde leeftijd van puberteit gedaald sinds de industriële revolutie  
 

9.1.2. Zijn gedragsverschillen tussen de seksen biologisch te verklaren? 
- Aangeboren gedragsverschil ? (sociobiologie) 
  mannen bijvoorbeeld agressiever dan vrouwen 

 Aangeboren 

 Gevolg van culturele omgeving: aanleren van mannelijke of vrouwelijke identiteit 
- grote verschillen in de graad van agressiviteit in verschillende culturen 
- vrouwen worden verondersteld zachter en passiever te zijn 
- feit dat iets universeel voorkomt bewijst niet dat het van biologische oorsprong 
is 

 

9.1.2.1.Constructivisme en de scripttheorie 

‘sociaal constructionisten’ = auteurs die uitsluitend nadruk leggen op culturele basis van de 
geslachtsverschillen en van seksualiteit 
 → bijvoorbeeld seksueel gedrag op te vatten op een dramaturgische manier: mannen en 
vrouwen leren en spelen scripts, ze volgen richtlijnen die hen helpen te bepalen wie, wanneer, 
waar, hoe en zelfs waarom seks mag of moet plaatsvinden 
 

9.1.3. Empirisch materiaal bij mensen: 
 → onduidelijk geslachtsprofiel bij mensen die geboren worden met geslachtskenmerken 
 van het andere geslacht 
  => arbitraire beslissing: belang van opvoeding voor het ‘man’ of ‘vrouw’ worden 
 → Identieke tweeling -‘experiment’ 
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9.1.4. Gender socialisatie: reacties ouders en volwassenen 
 → ouders nemen een verschillende houding aan al naargelang hun kind een jongen of 
 een meisje is, al van bij de geboorte 
  => Moeder / baby interacties  
  => Adam & Beth-experiment  
 

9.1.5. Aanleren van de geslachtsrol 
- leerproces van de geslachtsrol: 
 →  Eerste stappen gebeuren onbewust 

=> pre-verbale tekens: verschil in manier van doen, manier van ruiken en visuele 
verschillen tussen mannen en vrouwen 

 →  Tweejarig kind: gedeeltelijk begrip van geslachtsverschillen  
  => weet wat hij/zij zelf is en kan goed categoriseren 
 →  Vijf jarig kind: weet dat sekse stabiel blijft 
 
- Culturele invloeden: 
 →  speelgoed, tv-programma's voor kinderen benadrukken geslachtsverschillen 
 →  Interculturele opvoedingsverschillen  
  => vb. Italië vs. Nederland 
 

9.1.5.1. Onderzoek van Weitzman naar kinderboeken 

 → zeer grote verschillen in de rol die mannen en vrouwen kregen toebedeeld in 
 voorschoolse kinderboeken 
 

9.2. Freud over de ontwikkeling van gender 
- Geslachtsorgaan als symbool  

→ bewustwording van genderverschillen bij kinderen draait om de penis: jongens ‘ik heb 
een penis’ meisjes ‘ik heb geen penis’ 

 

-  Jongen identificeert zich positief (oedipale fase: castratie-angst) 
- Meisje identificeert zich negatief ('penisnijd') 
 → erkennen dat ze behoort tot de ‘tweede sekse’ en onderdanige houding aannemen 
 na oedipale fase: erotische gevoelens onderdrukken 
 periode vanaf 5 jaar tot de puberteit: latentie: de seksuele activiteiten worden opgeschort 
tot op het ogenblik dat de biologische veranderingen de erotische verlangens opnieuw 
activeren 
 

9.2.1. kritiek op Freud 
 → genderidentiteit te veel in termen van genitale verschillen 
 → penis zou superieur zijn aan vagina 
 → vader als rol die discipline oplegt is niet in alle culturen zo 
 → genderidentiteit begint vroeger dan oedipale fase (4 à 5 jaar) 
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9.2.2. De theorie van Nancy Chodorow 
- kinderen emotioneel gehecht aan moeder: identiteit is een gevolg van een breuk met de 
moeder 
- breken van de band met de moeder verloopt anders bij jongens: meisjes blijven langer 
gebonden aan de moeder 

  zelfgevoel van de vrouw wordt gekenmerkt door continuïteit: haar identiteit is 
altijd verweven met anderen (eerst moeder dan man) 
  vrouwen geven meer sensitiviteit en emotioneel medegevoel 

- mannelijkheid is gebaseerd op het afwijzen van al wat vrouwelijk is 
  hebben het moeilijker om hechte relatie met anderen aan te gaan 
- keert Freud om: zij ziet mannelijkheid, en niet vrouwelijkheid, als een verlies 
 

9.3. Patriarchaat en Productie: de dominantie van mannen 
Patriarchaat = mannelijke dominantie 
-Sylvia Walby: patriarchaat wanneer de volgende kenmerken gelijktijdig voorkomen 
 1. Betaald werk: vrouwen worden minder betaald 
 2. Huishouden: vrouwen nemen meer huishoudelijke taken op zich en steken meer tijd 
 en energie in de opvoeding van de kinderen dan mannen 
 3. Staat: vrouwen hebben minder toegang tot de uitoefening van de formele macht 
 4. Geweld: vrouwen zijn veel vaker het slachtoffer van mannelijk geweld dan omgekeerd 
 5. Seksualiteit: In vele culturen wordt de seksualiteit van de vrouw argwanend bekeken: 
  ’60: vrouwen= passief seksueel wezen, lustobject 

6. Cultuur: Uit de manier waarop de vrouw wordt voorgesteld in patriarchale 
 samenlevingen, blijkt een negatief vooroordeel (bv veel meer negatieve uitdrukkingen 
over vrouwen) 

 

9.3.1. Vrouwen en werk: een kort historisch overzicht: 
1. Voorindustriële samenlevingen 
 → Productie en huishouden zijn niet gescheiden 
 → Al wat productie aanging, vond thuis plaats of dichtbij huis 
 → Grote invloed van vrouwen in huishouden omwille van hun onmisbare economische 
 positie  
   
2. Industriële revolutie 
 → Productie wordt ondergebracht in gemechaniseerde fabrieken 
 → Meer individuele werknemers 
  => Men breekt met gewoonte om familie als geheel de beschouwen 
 
3. Tot begin van 20e eeuw 
 → Toenemende scheiding tussen thuis en 
 → Vrouwen geassocieerd met huiselijke waarden en mannen geassocieerd met 
 buitenshuis werk 

→ Lage tewerkstellingsgraad van vrouwen, vooral ongetrouwde vrouwen op 
arbeidsmarkt 
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4. Tijdens WOI: positief gevolg voor de emancipatie van de vrouw 
 → Veel mannen moesten naar het slagvelden, en vrouwen werden ingeschakeld in de 
 industrie 

 Huishouden  fabriek 
 Eerste doorbraak van vrouwen naar de arbeidsmarkt 
 Zij bleken het uitstekend te kunnen doen 

→ Eenmaal de oorlog gedaan was, namen de mannen deze jobs terug over, maar het 
patroon was doorbroken 
  => WOII; gelijkaardige dynamiek: vrouwen gaan werken in fabrieken,  
   ziekenhuizen,… 

  => Na WOII: korte terugval maar economische opleving in ‘60 
 Vrouwen werden gestimuleerd om te gaan werken 

 
5. Heden 
 → Desondanks voeren vrouwen proportioneel nog altijd minder betaalde arbeid uit dan 
 mannen 
 → stijgende emancipatie van de vrouw 
 

9.3.2. Ongelijkheden op het werk 
Vrouwen in sectoren waar de arbeid: 
 → relatief slecht wordt betaald 
 → waar het werk bestaat uit routinetaken 
=> Hebben van kinderen is belangrijke factor die bepaalt of vrouwen buitenhuisarbeid 
verrichten 
 → maar herintredinggraad stijgt + vaker zelfde beroepen dan vroeger 
 

9.3.3. De problemen van het succes 
 → naarmate vrouwen hoger opklimmen, komen ze in ‘mannenmilieu’ terecht 
 → vooroordelen (vrouwen kiezen werk op tweede plaats) bij aanwervingspraktijken 
  vrouwen zien zelf het grootbrengen van kinderen als obstakel van succes 
 

9.3.4. Geweld in het gezin 
 → Middeleeuwen: normaal, nu: tolerantie neemt af 

→ praktijk van fysieke geweldpleging  
= Nog steeds wijdverspreid 
= Moeilijker voor vrouwen om zich te beroepen op de wet, hoewel zij wettelijk 
zijn beschermd 
 Wanneer de politie tussenkomt, wordt enkel de rust hersteld maar 

worden er geen gerechtelijke stappen ondernomen 
 Vrouwen zetten niet vaak zelf de stap om te breken met hun man – 

omwille van hun kinderen of omdat ze economisch afhankelijk zijn 
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9.3.5. Ongewenst seksueel gedrag 
=> Op het werk:= misbruik van macht met seksuele oogmerken 

bv. Dreigen met ontslag, seksuele gunsten leveren voordelen op 
 
=> seksuele toespelingen verschillend ervaren  
 → mannen: ervaren als onschuldig 
 → vrouw: ervaren als vernederend 
 → vrouwen worden verwacht tolerant te zijn t.o.v. seksuele opmerkingen, gebaren of 
 aanrakingen 
   sommige beroepen (bv dienster) moeten daar subtiel mee omgaan 
 
=> Moeilijk om een grens te trekken tussen ongewenst seksueel gedrag en gedrag beschouwd 
als geoorloofde seksuele toenadering 

 Wanneer dit ongewenst gedrag een consistent patroon wordt, zullen vrouwen vaak 
hun toevlucht nemen tot ziekteverlof, overplaatsing ,… 

 

9.3.6. Verkrachting   

 slechts een klein deel van de verkrachtingen worden aan de politie gerapporteerd 

 1 op 6 is ooit verkracht geweest 

 Niet makkelijk te bewijzen dat er sprake is van verkrachting: moeilijke 'bewijslast' 
(vrouw heeft het misschien uitgelokt) 

 Helft van de verkrachtingen vonden plaats thuis  

 terugdeinzend door vernederende medisch onderzoek of ondervraging door politie en 
gerecht 

 'verkrachting binnen het huwelijk'  
 = Moeilijk te bewijzen en enkel recentelijk juridisch herkend 
 
=> 'Common sense' opvattingen   
 → Common sense opvattingen = mythes: verkeerde opvattingen i.v.m. verkrachtingen 

o Als men zich goed verweert, kan men wel ontkomen 
o Enkel jonge en aantrekkelijke vrouwen worden verkracht 
o Verkrachters zijn mentaal gestoord 
o Verkrachtingen zijn niet spontaan maar zijn gedeeltelijk op voorhand gepland 

 
 → Verkrachting is GEEN kwestie van oncontroleerbare driften, maar seksualiteit wordt in 
 verband gebracht met gevoelens van macht en superioriteit 

o Verkrachters zijn mannelijkheid in termen van macht, dominantie en 
krachtdadigheid 

o Maar weinig verband tussen lust en verkrachting; pas seksueel opgewonden 
nadat ze hun slachtoffer hebben geterroriseerd 

o De seksuele daad is van minder betekenis dan dat de vrouw wordt vernederd 
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9.3.6.1. De these van Susan Brownmiller 

 → In zekere zin, zijn alle vrouwen het slachtoffer van verkrachting 
o Alle vrouwen ervaren gevoelens van angst bv. wanneer zij ’s avonds uitgaan 
o Verband tussen verkrachting en mannelijk macht is zo sterk benadrukt, dat het 

leidt tot een systeem van mannelijke intimidatie dat vrouwen angstig en passief 
houdt  

o Gevoelens van angst worden bevestigd door anderen: onverantwoord om ’s 
avonds alleen te lopen 

o Mannen dienen zich aan om de vrouw te beschermen  bevestigt de verhouding 
tussen mannen en vrouwen 

o vrouwen zullen zich in hun dagelijks leven zeer voorzichtig gedragen, en dat zij 
zich veel minder kunnen veroorloven in het publieke leven dan mannen  
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Hoofdstuk 10: Verwantschap, Huwelijk, Gezin 
10.1 gezin en huwelijk 
- Huwelijk: belangrijke sociale institutie 
 → grote variatie tussen culturen 
 → historische verschuivingen 
 
Gezin 
= groep van personen, gebonden door verwantschapsband, waarin volwassenen de duurzame 
zorg op zich nemen voor kinderen 
 
Verwantschap  
= verhoudingen tussen individuen die ofwel door huwelijk of door afstamming tot stand zijn 
gekomen 
 
Huwelijk  
“sociaal erkende en goedgekeurde seksuele verhouding tussen twee volwassen individuen” 
 → wanneer 2 mensen huwen worden zij aanverwanten en opgenomen in het 
 verwantschapsnetwerk van de partner 

 

10.1.1. Verwantschap 
grote culturele verschillen 
 → Westen: beperkt tot beperkt aantal van nabije verwanten 
 → kleinschalige culturen: verwantschapsrelaties van belang in de organisatie van het 
 hele leven 
=> zichtbaar in begrippen die wij gebruiken om verwanten aan te duiden 
 

10.1.2. De clan 
= Groep bestaande uit leden die allen geloven dat ze gemeenschappelijke voorouders hebben 
(= ruime familie): geeft hen een onderscheiden identiteit 
 → soms volstrekt denkbeeldig  

bv. Joden stammen af van eenzelfde voorouder nl. Abraham  
→ hoeft geen mens te zijn  

 bv. stenen, planten: totemisme: verwant aan diersoorten 
 
=> delen vaak eenzelfde geloof, hebben economische verplichten t.o.v. elkaar, wonen in elkaars 
nabijheid, … 
 → kunnen klein zijn maar ook uitgroeien tot meerdere duizenden leden 
 
=> clanlidmaatschap : invloed op dagelijkse leven 
 bv. verre verwanten worden op dezelfde manier behandeld als nauwe verwanten 
 bv. even verplicht t.o.v. verre neef als t.o.v. eigen broer 
=> verwantschapsbanden lopen niet altijd samen met natuurlijke banden 
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 bv. refereren naar andere man als ‘moeder’ hoewel men zeer goed beseft wie de 
 biologische moeder is 
  → geeft te kennen dat die persoon tot dezelfde afstammingsgroep behoort als  
  zijn moeder; haalt de onderlinge banden sterk aan 
 
=> Solidariteit: sterk groepsgevoel 
=> Gestructureerde relaties 
 → Onderscheid tussen met welke groepen men mag huwen en met welke niet 
 

10.1.3. Familie- en gezinsrelaties 
- 'nuclear family' (kerngezin)    vs.  'extended family' (ruimere familie) 
 → Gezin       → familie 
 → Ingebed in ruimer netwerk van     
 verwantschapsrelaties 
 
=> Onderscheid: veronderstelling dat er een afbrokkeling is geweest van the extended family 
 → Vroeger: mensen wonen in grotere groep  
 → modernisering : grote families verbrokkelen en vallen uiteen in kerngezinnen en er 
 komt meer en meer nadruk op kerngezin te liggen 
 
- 'family of orientation'       'family of procreation 
 → Gezin waarin men geboren wordt,  Gezin dat is opgericht d.m.v.   
 → gezin van oorsprong    huwelijk waarbinnen een nieuwe  
        generatie kinderen opgroeit (=  
        procreatie) 
 
=> Verschil in woonvorm: waar zich vestigen als men het gezin verlaat 
 → Bij ons; gehuwden zoeken een nieuwe woonplaats naar eigen keuze, om het even 
 waar; maar er zijn ook andere vormen: 
  => 'matrilokaal' wonen 

 Men blijft in de buurt wonen van het oorsprongsgezin van de moeder, van 
de vrouw 

=> ‘patrilokaal’ wonen  
 Men blijft wonen in de buurt van het oorsprongsgezin van de man 

=> Plaats van wonen : indicatie dominante familie langs moederszijde of vaderszijde 
 

10.1.4. Monogamie en polygamie 
- polygamie: huwelijken waarbinnen het de man of de vrouw wordt toegestaan met meer dan 
één partner getrouwd te zijn 
 → polygynie 
 → polyandrie (eerder zeldzaam; in verarmde samenlevingen; vorm van geboorte-
 controle) 
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- Monogamie dominant? niet volgens Murdock 
 → Hoeveel culturen, samenlevingen zijn dominant polygaam of monogaam? 
  => Vaststelling dat er in meer culturen polygamie(=dominant) is dan monogamie  
  => Reden: kleine groep/samenleving van polygamie 
 

10.2 de oorsprong van het gezin – een sociobiologische benadering 
Welke functies die gezinnen vervullen zijn essentieel en welke zijn bijkomstig?  antwoorden 
zoeken in biologische wordingsgeschiedenis. 
 

10.2.1 hominisatie en gezinsvorming 
- 6 tot 3 miljoen jaar geleden 
 →  voortbewegingswijze veranderen door ecologische wijzigingen 

 aanpassing aan bodemleven (door verandering tropisch oerwoud) 
 →  bipedalisme (hand komt vrij, ‘werktuigen’) 
 →  oog-hand coördinatie 
 →  selectiedruk in de richting van grotere hersenen 
 →  probleem van vroeggeboorte 
 
- gezin als ‘oplossing’ van probleem der vroeggeboorte 
 = sociale structuur die rol van baarmoeder postnataal voortzet 
 → 2 basisfuncties van gezin:  

a) parentale investering 
b) langdurig partnerschap 

 overige gezinsfuncties zijn hieraan te koppelen. Relatief belang van overige functies is 
afhankelijk van de ecologische, economische en culturele levensomstandigheden 
 

10.2.2. Langdurig partnerschap: 
→  om beide ouders gedurende een jarenlange periode aan elkaar te binden, zijn biologische 
aanpassingen onontbeerlijk geweest, met name in de anatomie van man en vrouw 
 
1. parentale investering sterk geslachtsgebonden; enkel vrouw stond in voor parentele zorg  
 =>  2 verschillende reproductiestrategieën  
  →  R-strategie van de man: kwantiteit: reproduceren, zo veel mogelijk   
  nakomelingen  

 Gevolg: mannelijk geslacht (= weinig investerend geslacht) poogt 
om zoveel mogelijk partners te verwerven en te bevruchten  

 kortstondige relaties en competitie onder mannetjes 
→   K-strategie van de vrouw: kwalitatieve opvoeding, investering in parentele 
zorg 

 Gevolg: vrouw (= sterk investerend geslacht) : selectieve keuze in 
partners  
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=> Intraseksuele competitie tussen mannen en de zorgvuldige keuze van vrouwelijk geslacht  
toename seksueel dimorfisme 
 = uitgesproken seksuele verschillen op morfologisch, fysiologisch en psychologisch 
 gebied 
 →   robuuste mannetjes: geselecteerd op kracht en grootte 
 →   kleine vrouwtjes : vrouwen moeten zachter zijn in omgang met de kinderen  
 
2. parentale investering meer verdeeld over de geslachten 
 =>  vermindering van seksueel dimorfisme  

→  feminisatie van de man :wijziging van secundaire geslachtskenmerken  
 →  toename permanente seksuele aantrekkelijkheid van de vrouw om haar 
partner langduriger te binden: wijziging van primaire geslachtskenmerken 

 => vrouw wordt permanent bereid tot seksuele activiteit te vertonen 
=> lichamelijke veranderingen bij vrouw: vrouwelijk orgasme, verborgen ovulatie, 
permanente erogene karakteristieken (borsten, heupen…) 
=> vrouw permanent aantrekkelijk voor de man  versterking van partnerverbinding 

 
- conclusie: ontstaan van gezin voorbeeld van co-evolutie (= verwevenheid van biologische en 
sociale processen) 
 

10.3. het gezin en het huwelijk in de Europese geschiedenis 
- Tendens van extended naar nuclear family? (wordt betwist) 
 → reeds in de ME leefde men in een kerngezin 
 + grote regionale verschillen in gezins- en huwelijkspatronen 
  huishoudens waren groter dan vandaag: personeel woonde in 
 
- Huwelijkspatroon en industrialisatie  
 → industrialisatie heeft gezins- en familieleven wel drastisch veranderd! 

→ pre-industriële samenleving: gezinnen zijn productie-eenheden 
 
- Liefde, erotiek en gezien 
 → selectie huwelijkspartners op basis van sociale en economische belangen 
 → gevolgen op het seksuele leven: veel buitenechtelijke verhoudingen 
  + buitenechtelijke kinderen: werden aanvaard en opgenomen 
  => Maar seksualiteit was grotendeels losgekoppeld van romantische liefde en  
  erotiek 
 
- Stabiele pre-moderne gezinnen? 
 → samenstelling gezinnen labieler dan vandaag: sterfte!!!, daardoor hertrouwde de man 
 zeer vaak en gingen kinderen vroeg het huis uit om elders huishoudelijk werk te 
 verrichten 

10.3.1. Ontwikkeling van het gezinsleven 
Lawrence Stone: drie fasen in ontwikkeling van het gezinsleven 

1. Open gezin ('open lineage family')  



74 
 

 = kerngezin, gekenmerkt door een tamelijk kleine huishouding, maar sterk ingebed in de 
 bredere gemeenschap 
 → familiebanden nauw verweven met gemeenschapsbanden 
  => Affectiviteit en emotionele gehechtheid in het gezin stond NIET centraal 
  => Individuele keuzevrijheid ondergeschikt aan het groepsbelang 
  => Geen privacy 
 
=> Gezin = niet strik van de buitenwereld afgesloten, weinig emotionele, autoritaire institutie 
met een korte levensduur (vaak ontbonden door de dood van echtgenoot of door de dood of 
het vroege verlaten van de kinderen) 
 →Gezin dat herschikbaar was, open stond, flexibeler was bv. verre familieleden 
 opnemen 
 

2. Beperkte patriarchale gezin ('restricted patriarchal family')  
 → belangrijk in 17-18e E in hogere lagen van de bevolking 
 → Overgangstype 
 → Kerngezin: afgescheiden entiteit; scherp onderscheid betrekkingen tussen gezinsleden 
 en tussen andere verwanten of leden van de gemeenschap 
 → Meer nadruk op de liefde  
 → Autoritaire macht van de vader neemt toe  
 

3.  Gesloten kerngezin ('closed domesticated nuclear family') 
 → Hechte, emotionele banden  en huiselijke privacy 
 → Richt zich op het grootbrengen van kinderen 
 → Dominant in de 20e E 
 
=> Affectief individualisme = centraal : huwelijk wordt gesloten op grond van een persoonlijke, 
op liefde en emotioneel en seksuele aantrekking gebaseerde, keuze 
 
- Oorzaken: 
= verschuivingen binnen de landbouw en de industrialisatie: proces van onthechting 
 → scherpe scheiding tussen de werkplaats en thuis, men moest het huis verlaten om te 
 gaan werken 
 → het open gezin verloor haar belangrijkste kenmerk: het ingebed zijn in de plaatselijke 
 gemeenschap, gezinnen werden beslotener 
 
- Gevolgen: Verschuivingen in het rolpatroon 

 man werd kostwinnaar, vrouwen deden het huishouden 
 rolverwachtingen ten aanzien van de kinderen: het kind werd een afhankelijk, op zorg 
aangewezen, lerend en spelend wezen 
 gezin werd plaats van persoonlijke affectieve en emotionele vervulling 

10.4. Parsons over het verband tussen nucleair gezin en industrialisatie 
= Amerikaanse functionalist  
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→ (extended) Familie in pre-industriële samenleving vervulde andere functies dan in een 
industriële maatschappij  

  => landbouwmaatschappij: economische functie 
   + andere functies: extended family was hiervoor beter geschikt dan  
   kerngezin 
  => geïndustrialiseerde maatschappij: kerngezin vervangt extended family om 2  
  redenen 

1.  nieuwe sociale organisaties die maatschappelijke functies op zich 
nemen , die voordien werden vervuld door extended faimily 
2. meer behoefte aan geografische, professionele en sociale mobiliteit. De 
loyaliteit van individuele familieleden ten aanzien van de extended family 
verhindert dat zij professioneel hun eigen wegen nemen 

 
=> idee dat extended family het dominante gezinstype was in de pre-industriële maatschappij, 
strookt niet met de werkelijkheid 
 = theorie is empirisch accuraat 
 

10.5 Echtscheiding in het westen (lezen) 

10.5.1. Toename van het aantal echtscheidingen 
 →Verklaring:  
  - economische onafhankelijkheid van vrouwen 
  - eenpersoons-huishouding economisch haalbaar 
  - geen stigmatisering meer 
  - huwelijken worden ‘geëvalueerd’ in termen van persoonlijke voldoening 
 

10.5.2. echtscheiding ervaren 
Echtscheiding= oplossing uit een ondraaglijk geworden sociale situatie, maar gepaard met 
emotioneel lijden en verslechterde financiële situaties 
 
Diane Vaughan 
→ aan echtscheiding gaat vaak een periode van sociale scheiding vooraf, partner bouwt 
levenswijze zonder dat de partner erbij betrokken wordt. Proces dat zo groeit, maar bij aanvang 
niet de bedoeling 

1. initiator,  ontevreden met de relatie, bakent dan een 'territorium' af, waarin een eigen 
leven kan worden opgebouwd. Gevolg na mislukte pogingen om de partner te 
veranderen. 

 2. initiator geraakt gefixeerd op de negatieve kenmerken:  'omgekeerde verliefdheid'  
 3. voor- en nadelen van echtscheiding afwegen 

 

10.5.3. aspecten van de echtscheiding 
 → De emotionele echtscheiding (neerslachtigheid en rouw of euforisch, eenzaamheid) 
 → de wettelijke echtscheiding 
 → De economische echtscheiding (zwaarder voor vrouwen) 
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 → De scheiding als ouders 
 → De gemeenschapsscheiding (verandering van vrienden en andere sociale relaties) 
 → De psychische echtscheiding 
 

10.5.4. echtscheiding en kinderen 
 →  na echtscheiding lijden kinderen vaak aan emotionele spanningen 

 - Jongere kinderen zijn het meest verward en geven vaak zichzelf de schuld van 
 de scheiding 
 - Oudere kinderen schatten gevolgen voor eigen toekomst in (met gevoelens van 
 woede) 
 -5 jaar na de scheiding: 2/3de  verwerkt scheiding behoorlijk  
 -1/3de  kampt met depressiviteit  en eenzaamheid 

  - Kinderen die na scheiding contact behielden met beide ouders voelen zich  
  (gemiddeld) beter 
 

10.6 samenwonen (lezen) 
 → cohabitatie of ongehuwd samenwonen wijd verspreid 
 → experimenteerperiode  
 → huwen na verloop van tijd (omwille van kinderen) 
 → juridische vorm (samenlevingscontract) 
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Hoofdstuk 11: Etniciteit 

11.1. inleidend voorbeeld: de Burakumin 
Lezen p 221-222 
 

11.2. etnische groepen, minderheden en rassen in plurale maatschappijen 
- voordelen t.o.v. minderheden blijven bestaan ook al is deze fysiek niet te onderscheiden 
- voorbeeld van de Joden  
 → geboren met bepaalde etnische eigenschappen 
 
- etniciteit = culturele praktijken waardoor een gemeenschap wordt onderscheiden van de rest 
van de bevolking, cultureel verschillend van andere groepen 

→ basis van etnische verschillen: bepaalde kenmerken van de groep: taal, geschiedenis, 
afstamming, godsdienst, kledij 

 → etnische verschillen = aangeleerd 
 → etnische verschillen = zelden neutraal 
  => ongelijkheden in rijkdom en macht + tegenstellingen en spanningen tussen  
  groepen die gekenmerkt zijn door vooroordelen en discriminatie 
 
- De meeste landen zijn plurale maatschappijen 
 = maatschappijen waarin verschillende grote etnische groepen bestaan die deel 
 uitmaken van ruimere politieke en sociale orde maar toch een afzonderlijk leven leiden; 
 zowel postkoloniale landen als moderne maatschappijen  
 

11.2.1. minderheden 
 → Niet noodzakelijk numeriek 
 → Kenmerken: 
  - onderscheidend kenmerk: duidelijk kenmerk bv. taal, godsdienst, huidskleur,.. 

  = onderscheidingsteken dat het leven van een minderheidsgroep van de 
 anderen onderscheidt 
- voorwerp van discriminatie 
 → minder levenskansen als anderen als gevolg van discriminatie 
 → Wanneer rechten en mogelijkheden worden ontzegd aan leden 
 van de minderheidsgroep , gebaseerd op bepaalde kenmerken 

 bv. wanneer huisbaas een kleurling weigert een huurcontract te 
 geven omwille van de huiskleur 

  
- groepsgevoel 

  → gemeenschappelijke belangen en solidariteit 
 → gedeelde ervaringen van discriminatie verhogen deze gevoelens  
  

 - isolatie 
 →fysieke, in bepaalde wijken zich terugtrekken of worden daartoe 
 gedreven 
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 => leven dus geconcentreerd in wijken, steden of regio’s van een  
 land 
 =>  kan leiden tot behoud van eigen cultuur 

 →  Sociaal: niet met elkaar praten, eigen ontspanningsleven, scholen... 
 → Gekenmerkt door endogamie: huwen binnen de groep 

 = voortzetting, continuering van eigen etnische groep 
 

11.2.2. ras en biologie 
→ mensen geloven dat de menselijke soort kan worden opgedeeld in biologische verschillende 
rassen (zwarte – gele – blanke ras) 
 → men is niet gekomen tot een betrouwbare classificatie 
  a) er zijn dus vele uitzonderingen op de indeling in rassen 
  b) gemiddelde genetische verschillen tussen leden van eenzelfde ras even groot 
  dan de gemiddelde genetische verschillen tussen leden van verschillende rassen  
 
=> mensensoort is niet ingedeeld in onderscheiden rassen maar vormen een continuüm 
=> rassenverschillen zijn dus niet biologisch gegrond maar zijn een sociale constructie 
 → rassenverschillen = fysieke kenmerken die door de leden van een gemeenschap of 
 een maatschappij worden beschouwd als etnisch betekenisvol 
 
- racisme= verkeerdelijk toeschrijven van persoonlijkheids- of gedragskenmerken aan mensen 
met specifieke fysieke kenmerken 
 → racist gelooft in biologische verklaring van een veronderstelde superioriteit of 
 inferioriteit van mensen met bepaalde fysieke eigenschappen 
 

11.3. Etnische tegenstellingen, vooroordelen en discriminatie 
Vooroordelen = opvattingen en attitudes die leden van een groep hebben boven een andere 
groep ;deze opvattingen kunnen positief en negatief zijn en zijn vaak gebaseerd op ‘horen 
zeggen’ 
 
- Discriminatie = Gedrag, een feitelijke achterstelling van leden van een groep bv. op de 
arbeidsmarkt 
 
- Discriminatie en vooroordelen komen vaak samen voor maar ook vaak afzonderlijk 
 → Men kan bevooroordeeld zijn t.o.v. anderen zonder hen te discrimineren 
 → Men kan ook iemand discrimineren , ook al zijn er geen vooroordelen in het spel 
  Bv. een blanke, volkomen onbevooroordeeld kan besluiten om zeker geen huis te 
  kopen in een wijk waar veel zwarten wonen, niet omdat hij negatieve   
  vooroordelen heeft, maar omdat hij vreest dat zijn eigendom in de toekomst in  
  waarde kan dalen 
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11.3.1. stereotypen en zondebokken 
=> vooroordelen zijn gewoonlijk gebaseerd op stereotiepe redeneringen; denken is gebaseerd 
op categorieën waarmee we onze ervaringen indelen; wanneer deze categorieën zeer star en 
ongegrond zijn, spreekt men van stereotypen 
 bv. blanke kan opvattingen hebben over zwarten gebaseerd op enkele starre en simpele 
 ideeën en zal al zijn ervaringen interpreteren in termen van simpele ideeën, zonder er 
 aan te denken ze te verwerpen of nuanceren 
 
=> Combinatie van twee deelmechanismen: 

1. overdracht   
 → wanneer stereotypen verweven geraken met gevoelens van angst, worden 
 stereotypen vaak schadelijk en krijgen een hatelijke of vijandige inhoud 

→ stereotypering gaat samen met het psychologische mechanisme van 
overdracht 
 = ongenoegens gericht tegen objecten die niet aan de oorsprong liggen 

van de beleefde angstgevoelens 
 Mensen kunnen hun ongenoegens afwentelen op de zondebokken die de 

schuld krijgen voor alles wat dwars zit hoewel zij dit niet kunnen 
verhelpen 

 Komt vaak voor in situaties waar gedepriveerde sociale (vaak etnische) 
groepen met elkaar in competitie treden voor het verwerven van 
economische beloningen 
 

2. Projectie 
= onbewust toeschrijven van eigen wensen of kenmerken aan anderen 
 In situaties waar individuen gefrustreerd worden, of in omstandigheden 

waarin zij zich erg moeten beheersen, zijn zij vaak niet in staat  om eigen 
gevoelens te herkennen. Deze worden geprojecteerd op anderen 

 omgekeerde van eigen ideaalbeeld en projecteren op de ander 
→ vb. blanken in Afrika 

van lust overlopende zwarten = stamt van eigen seksuele frustraties van 
blanken af  
het beeld van de ander weerspiegelt meer zichzelf dan de ander 

 
=> zondebok mechanisme : projecteren van alles wat men niet is of niet wil zijn op de ander + 
de ander de schuld geven van wat men liever niet heeft = dubbele psychische reiniging 
 

11.3.2. de autoritaire persoonlijkheid  
=> Onderzoek Adorno: zijn mensen die een autoritaire opvoeding hebben genoten, meer 
bevooroordeeld dan anderen 
 → Ontwikkeling van schalen voor elk levensdomein om de mate van bevooroordeeld 
 denken te meten 
 → Resultaat: respondenten die bevooroordeeld waren op één schaal, waren dat in het 
 algemeen ook op andere schalen 
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  => Vooroordelen ten opzichte van joden gingen samen met vooroordelen tegen 
   andere minderheden 
 
=> Conclusie: mensen met rigidere opvattingen vertonen volgende kenmerken 
 → onderdanig t.o.v. superieuren en bazig t.o.v. ondergeschikten 

→ intolerant in seksuele en religieuze attitudes 
 

Autoritaire persoonlijkheid komt voort uit opvoedingspatroon: ouders tonen geen directe 
affectie en liefde, maar blijven afstandelijk en gedisciplineerd   

Eens volwassen wordt het geplaagd door onverwerkte angsten, die hij die enkel kan 
 controleren door rigide attitudes aan te nemen 
→ niet bestand tegen ambivalente situaties:  hang naar duidelijkheid 
 = situaties van instabiliteit en onzekerheid  men wil zekerheid, men kan niet om met 
 ambivalentie (= tweewaardigheid) 
  negeren van inconsistenties en stereotiep denken 

=> zolang het een negatieve attitude is t.o.v. groep stemt men ermee in;  
 stereotype opvatting van ‘de jood’ fungeert als verzamelnaam voor al wat men 
afwijst, ook al gaat het om onderling tegenstrijdige zaken 

 
- Kritiek 
 → Twijfel over betrouwbaarheid van de schaal 
 → Autoritaire houding is geen persoonlijkheidskenmerk maar weerspiegelt waarden en 
 normen van een bepaalde subcultuur 
 
=> Ook bevestiging door ander onderzoek 
 → Hartley: individuen met een negatieve houding t.o.v. leden van één minderheid, 
 hebben vaak ook negatieve houdingen t.o.v. leden van andere minderheidsgroepen 
 → individuen met negatieve houdingen t.o.v. bestaande groepen , nemen ook negatieve 
 houdingen aan t.o.v. groepen waarvan men nog nooit kon gehoord hebben 
 
Lezen: p227-230 
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Hoofdstuk 12: Arbeid en economie 
12.1. De Vereconomiseerde samenleving 
The Great Transformation- Karl Polanyi 

o In alle pre-industriële samenlevingen is het economisch leven sterk verweven 
met andere dimensies (bv. religieus, politiek, sociale dimensies)  

o Individuen werden niet beschouwd als ‘economische actoren’ zonder meer 
 Bv. lijfeigenen: niet zomaar werknemer/arbeider maar er bestonden 

ingewikkelde sociale en politieke verhoudingen tussen heer en lijfeigenen 
die altijd (en dus ook tijdens economische transacties) een rol speelden 

 

12.1.1. Zuiver Economisch handelen is modern 

 Bv. gedrag van Poolse aristocraten/landadel in de 17e eeuw 
 Wetten van klassieke economie gingen daar niet op 
 prijs  =>  productie  

+ omgekeerd : prijs stijgen , productie dalen 
 Omgekeerd van wat men zou verwachten 

 Verklaring door aristocratische mentaliteit: Poolse adel was niet geïnteresseerd in 
toename van winst maar zij wouden enkel een stabiel inkomen, dat hen toeliet te blijven 
leven zoals ze dat gewoon waren  
 Wanneer de prijs van het rogge daalde, moesten ze dus meer verkopen om hun 
inkomensniveau op hetzelfde peil te houden 
 = traditioneel economisch handelen (ik wil een goede opbrengst van de ‘homo 
economicus’): ik doe zoals het voor mij voorgedaan is 
 

 Ontstaan van vrije markt in het Westen heeft dit veranderd 
Ontstaan van een economische sfeer, afgebakend van de rest van de samenleving 
 Eerste vorm: handelskapitalisme  uitbreiding economisch sfeer tot productie sfeer 

 Gevolg: afschaffen van gilden en ambachten: belemmeren vrije markt 
 Gevolg: hoge vlucht van manufactuurkapitalisme (17e – 18e E) en later van 

industrieel kapitalisme (19e E – 20e E) 
Aangezien geen enkele samenleving kan bestaan zonder ‘materiële reproductie’, 
gingen al de andere domeinen van het maatschappelijk leven afhangen van dit 
verzelfstandigde economisch systeem 

 Economie werd dominant 
 Marxistische theorie: geformuleerd in de doctrine van de economische 

onderbouw 

12.1.2. ‘totaalkapitalisme’ 

 Huidige maatschappij: overgang van industriële naar dienstenmaatschappij (= tertiair)  
= samenleving waar een groot deel van de werkende bevolking is tewerkgesteld in de 
dienstensector en nog slechts een minderheid werkt in de industrie (secundaire sector) 

o Deze evolutie heeft belangrijke maatschappelijk gevolgen 
o Nieuwe activiteiten of activiteiten die tevoren nog niet in de economische sfeer 

slagen, gaan nu wel in die sfeer terecht komen 



83 
 

 Bv. onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, informatie 

 Zowel laaggekwalificeerde werkzaamheden (bv. kinderoppas) als 
gekwalificeerd werk (juridische en medische en financiële 
diensten) met gebruik van geavanceerde technologie 
(informatisering en telematica) 

 Michel Beaud: dienstenmaatschappij wordt gekenmerkt door ‘totaalkapitalisme’; alles 
wordt een handelsobject en is koopbaar, heeft dus een prijs (commodificatie) 

o Menselijk lichaam: hygiëne en medische verzorging, handel in bloed, organen en 
nageslacht 
 Doel: genetische beheersing van het bestaan 

o Maatschappelijk/sociale voorzieningen: onderwijs en informatie, 
opinieonderzoek en beïnvloeding bv. datingsite 
 Doel: beheersing van politieke besluitvorming 

o Geestesleven: wetenschappelijk onderzoek, verwerking en verbreiding van 
kennis en van geestes- en kunst producten bv. psychiater 
 Doel: beheersing van normen en waarden 

o Onze relatie tot de natuur: milieubehoud, milieuvriendelijke productie en 
urbanisatie 
 Doel: beheersing van de natuur en heel de planeet 

o Op al deze terreinen heeft het kapitalisme, zichzelf nieuw leven in geblazen; 
nauwelijks een activiteit te bedenken dat niet valt onder de dominantie van de 
economische logica 

 

12.1.2.1. ‘outsourcing of the self’ (Arlie Hochschild) 

Zelfs persoonlijke ervaringen en intieme gevoelens lijken verhandelbare goederen te zijn. 
(onderzoek over datingsites) 

 almaar meer aspecten van persoonlijke en relationele leven worden uitbesteed aan 
dienstverlenende bedrijven 

 

12.1.3. kolonisering van de leefwereld (Jürgen Habermas) 
‘kolonisering van de leefwereld door het economische systeem’ 
  economisch systeem is nodig voor efficiënte materiële productie van de samenleving 

 maar zodra de economie zich bezig houdt met zaken die thuishoren in de leefwereld 
van mensen, brengt zij de symbolische reproductie van de maatschappij in gevaar; de 
economie dringt door tot alle aspecten van het leven 
 Er zijn een aantal menselijke activiteiten die niet ongestraft vereconomiseerd worden 

 Bv. opvoeding, zorg, ontspanning, affectie, esthetische beleving, 
vriendschap, religieuze ervaring: horen thuis in de leefwereld en kunne 
niet economisch worden verhandeld 

 Als dat wel gebeurt, worden die activiteiten in hun kern aangetast 

 Bv. als men moet betalen om hart uit te storten en zich begrepen 
te voelen  pervertering van sociale relaties 
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 Men wilt een spontane, begripvolle omgang met mensen in de 
eigen leefwereld. Doordat men de bevrediging van dit verlangen 
afkoopt, wordt dat verlangen zelf geperverteerd 

Deze pervertering doet zich op grote schaal voor in onze maatschappij: mensen 
ontspannen niet maar kopen hun verveling af door televisie te kijken, kopen 
gemoedsrust bij de psychiater, advies bij consulenten, avontuur en opwinding onder de 
vorm van geprefabriceerde reizen, enz. 

 Dit gaat gepaard met:  
o Verlies aan autonomie: behoeftestructuur aanpassen aan wat op de 

markt verkrijgbaar is 
o Verlies aan zin: een individu ontleent zin aan de eenheid en de 

samenhang van de leefwereld, maar dit gaat verloren doordat teveel 
activiteiten gekoloniseerd worden door de economie 

 

 drie elementen zijn doorslaggevend geweest bij de vorming van een afgescheiden 
economisch syteem 

o industriële revolutie: fabriek 
o arbeidsethos 
o consumentisme 

 
 


