
 

Klassieke Sociologische Theorie 
Inleiding 

Paradigma’s in de sociologie 
De positieve wetenschap kan je duidelijk faseren, er zijn paradigma’s die zich afwisselen. Er is niet 

zoiets als een normale wetenschap. Hier denkt je binnen een bepaald kader (puzzel maken, eerst de 

kader en dan invullen). → Permanent verschillende paradigma’s  

Vroeger maakte men steeds de vergelijking met de natuurwetenschappen. Men zei altijd ‘De 

sociologie heeft haar Newton nog niet gehad’. Maar er zijn natuurlijk duidelijke verschillen tussen de 

beide wetenschappen maar misschien moet men in de sociologie beseffen dat er nooit een Newton 

van de sociale wetenschappen zal komen.  

Een verschil met de natuurwetenschappen is de betekenis van een paradigma. Dit is zeer zakelijk bij 

de natuurwetenschappen. Een sociologisch paradigma in de eenvoudigste betekenis is een 

basisvoorbeeld (didactisch voorbeeld) om sociale fenomenen te begrijpen en verklaren. Het leert ons 

om een bepaalde verzameling te omsluiten dat u een toegang biedt tot een aantal gelijkaardige 

gevallen. Elk paradigma doet dit op een andere manier.  Bij de sociologie verraad je u persoonlijke 

opvattingen van wat is een mens, wat is een cultuur, wat is een samenleving is. Een paradigma heeft 

altijd een ideologische lading. Het spreken over theoretische uitgangspunten in de sociologie is 

daarom altijd gemarkeerd door een eigen overtuiging. Enkele bekende sociologische paradigma’s 

zijn: ruil, conflict, samenwerking, betekenis… 

Wij sociologen zijn niet de enige die theorieën maken over de sociale werkelijkheid. Iedereen heeft 

er zijn eigen opvattingen over. Als wetenschapper ontwikkel je een paradigma over handelingen die 

zelf paradigma’s vormen door verschillende actoren (de bakker die zegt dat generaties verschillen). 

Dit is dus het probleem van dubbele hermeneutiek. Hermeneutiek is het ontcijferen van 

boodschappen, de gewone mens probeert ook continu om te begrijpen wat mensen zeggen en wat 

ze bedoelen, net zoals de socioloog. Een wetenschapper ontwikkelt een theorie waarvan niemand 

een mening heeft, iets nieuw waar niemand kennis over heeft. Dit is dus helemaal niet het geval bij 

de sociologie. 

Functies van een theorie 
Een theorie laat u op een bepaalde manier iets zien. Je kan bevangen worden door zo’n theorie, bv.: 

je kan een boek van Marx lezen en plots een hele nieuwe kijk over de wereld krijgen en daar niet 

meer van afwijken. Je kan ook inspiratie krijgen van theorieën te lezen.  

Een algemene verklaring van theorie is een welomschreven verzameling van feiten of 

gebeurtenissen, zo mogelijk bevestigd door consistente dataverzameling of experimenten. Je moet 

dus alles eerst verzamelen voor een juiste formulering van de vraag. Het vervolg van een theorie is 

een model. Dit is een visuele, verbale of wiskunde representaties van een wetenschappelijk idee of 

theorie. Concentrische cirkels zie je vaak (stad, planeten…). Je ziet dus een theorie en je maakt er een 

model van. 

Interpretatie van een theorie kan ook verschillen. Kijk naar de foto op de ppt, ja kan de foto zien als 

een eend of als een konijn. Je ziet nooit beide, in de sociologie is dit een paradigma switch. Het is 

onmogelijk om feiten als voor zich te laten spreken. Voorbeeld van Australië, vroeger waren er geen 

konijnen daar. Deze mensen zouden de foto onmogelijk kunnen identificeren als een konijn. De 



 

veronderstelling doet u dus iets zien. De wereld zit vol veronderstellingen om feiten waar te nemen. 

→ Theoriegeladenheid der feiten, veronderstellingen maken het feit 

 

Ontwikkeling van de sociologische theorie 

Klassieke fase 
Vanaf de jaren ’40 van de 19de eeuw begint de ontwikkeling. In deze fase willen de sociologen de 

basis leggen van de sociologie. Ze leggen de grondslag van deze wetenschap. 

Vanaf de 2de Wereld Oorlog treedt er een stabilisering op. Er komen instituten, het wordt gegeven als 

vak in het onderwijs. Er komen verenigingen en er wordt meer en meer samengewerkt. Dit was niet 

het geval in de klassieke fase. Je krijgt een verscheidenheid (zie ppt). Het werd beschouwd als een 

klavertje vier. Een wetenschap met 4 grote paradigma’s: 

1. Functionalisme 

2. Conflicttheorie 

3. Ruiltheorie 

4. Symbolisme 

Er heerst ook een verwantschap tussen de klassieke auteurs en de paradigmata die zich voordeden in 

de verschillende fases van de verklarende wetenschap: 

 Comte en het positivisme/functionalisme 

 Durkheim en het positivisme/functionalisme 

 Marx en het conflictparadigma 

 Weber en het sociaal handelingsparadigma (en deels de ruiltheorie) 

 G.H. Mead en het symbolisch interactionisme 

Eclectisme en nieuwe syntheses 
Hier wilt men de verschillende paradigma’s verenigen tot een gemeenschappelijk uitgangspunt. Geen 

van die nieuwe pogingen is aangeslagen. De situatie van vandaag is er een van verbrokkeling. Er 

komen verschillende opdelingen in het onderwijs die zorgen voor de verbrokkeling in het 

sociologisch onderzoek. De sociologie verliest het overzicht. 

Sociologie als een positieve wetenschap 

Giambattista en de Nuevo Scienza 
Vico meende dat de sociale werkelijkheid door mensen wordt gemaakt en we haar dus beter kunnen 

verstaan dan eender welk ander natuurkundig fenomeen. Alleen wat we zelfs scheppen kunnen we 

echt begrijpen. De samenleving is een door ons geschapen werkelijkheid en daarom begrijpen we die 

beter dan de natuur. Hij was dus heel positief over de sociale wetenschap en noemde deze dan ook 

de nieuwe wetenschap. 

Saint-Simon (1760-1825) 
In zijn tijd kwam de industriële revolutie opgang, hij werd de profeet van de moderne maatschappij 

genoemd. Hij is een denker over het georganiseerde moderne leven, zelf was hij wel van hoge adel. 

Hij noemde zichzelf de Karel de Grote van de wetenschap. 

Hij is zich dan beginnen toeleggen op zijn droom, hoe kan je de maatschappij vorm geven? De 

maatschappij van de toekomst kan maar functioneren wanneer we al wat we weten samenbrengen 

naar een algemene synthese van kennis. Hij dacht dat hij die synthese ging formuleren omdat hij de 

wetenschap ging ordenen.  



 

Saint-Simon ging wonen vlak bij een instituut zodat hij met veel professoren kon praten. Hij had het 

naïeve idee dat als hij al de professoren bijeenbracht dat hij alle wetenschap kon bijeenbrengen en al 

deze kennis kon vervaardigen. Al wat er te weten viel zou in één hoofd, het zijne, samenkomen en 

daar tot een groots inzicht opflitsen. 

Waanzin als eretitel – de ontdekking van ‘le principe organisateur’ 
We gaan naar een industriële samenleving, we worden nijverig. Een samenleving waarin gewerkt 

werd. Wanneer iedereen arbeid zou verrichten zou dit veel goede dingen met zich meebrengen, 

geen armoede, geen werkloosheid. Hij wou de samenleving helemaal omvormen tot een werkende 

samenleving. Saint-Simon kreeg te horen dat zijn ideeën compleet krankzinnig waren. Hij ging niet in 

tegen de kritiek maar gebruikte de titel waanzin als een kroon. Hij vatte de nieuwe kennis dus op als 

een vorm van waanzin. De kennis die hij zelf op het oog had, was de grootste waanzin van allemaal.  

Hij zou de positieve filosofie in het leven roepen en zo de maatschappelijke orde in 

overeenstemming brengen met de kosmische orde. De kennis moest worden samengevat tot één 

alomvattend geheel. Hij beschouwd dit als zijn grote ontdekking. Hij verduidelijkte zijn ontdekking in 

zijn vervolgwerk ‘l’organisateur’ waarin hij spreekt over de vestiging van de kennismaatschappij. Er 

zou een nieuwe, wetenschappelijk gestuurde, samenleving in het leven worden geroepen. Het 

bestuur zou worden uitgevoerd door de natuurlijke leiders, de leiders van de productie. 

Het parlement zou bestaan uit drie kamers: 

1. De Kamer van Uitvinding: ontwerpen plannen ter verbetering en verfraaiing van de Franse 

samenleving (architecten, ingenieurs, ontwerpers, dichters…). 

2. De Kamer van Onderzoek: toetsen de plannen van de Kamer van Uitvinding op hun 

haalbaarheid, en organiseren het onderwijs (natuurkundige en wiskundigen). 

3. De Kamer van Uitvoering: belast met de uitvoering van de goedgekeurde ontwerpen en heft 

belastingen (vertegenwoordigers van iedere industrietak) 

Saint-Simons gedachten-experiment – Le parabole 
Niet alleen de politiek maar ook de samenleving moest veranderen. Hij verzon een gedachten-

experiment, stel dat plots de 50 beste mensen van elke bedrijfstak stierven. Het land zou met één 

slag zijn leven verliezen. Maar stel dat die nijvere lieden bleven leven, en dat er duizend andere 

stierven, mensen van de elite en de adel. Het zou niet veel kwaad beduiden voor de Franse 

samenleving.  

Zijn conclusie was dat we het werk goed moesten combineren, het tijdperk van de organisatie was 

aangebroken. Details over de uitvoering had hij niet. Het ging er gewoon om dat er gewerkt zou 

moeten worden, een nijvere samenleving. Hij hamerde op het belang van rationele, efficiënte 

werkverdeling. De samenleving zou nochtans niet verharden, liefde zou het hoofdbestanddeel van 

arbeid worden. Mensen moeten elkaar als broeders beschouwen, liefhebben, ondersteunen… 

→ ‘Tout par l’industrie, tout pour elle’  

Comte en de erfenis van positivisme 
Hij dacht dat hij een nieuwe wetenschap had gevonden, een overkoepelende wetenschap. De 

sociologie zou een uitkijktoren zijn vanwaar je alle kennisvelden kon overschouwen en organiseren. 

Er brak een nieuw tijdperk aan, een synthese die enkel gebaseerd ging zijn op feiten, het positieve 

tijdperk. Dit heeft hij neergeschreven in een boek, ‘Le positivisme’. Het is Comte die dit woord de 

wereld heeft ingestuurd. Hij was de enigste socioloog die niet onder de indruk was van de 

verwezenlijkingen van de natuurwetenschap. Daarom wordt hij ook de vader van de sociologie 

genoemd. 



 

Vergeten of verteerd? 
Vroeger had Comte een standbeeld in Parijs maar nu staat dat standbeeld er niet meer. Dit is om 

Comte uit te vlakken, het verwijderen van Comte kan wijzen op het vergeten van Comte. Een andere 

visie is dat we zijn denken zodanig hebben overgenomen dat het gewoon normaliteit is geworden. 

Hij is gewoon opgegaan in onze cultuur! De waan van het positivisme werd tot realiteit uitgeroepen. 

Het idee dat feitenkennis onze koers moet bepalen, dat kennis efficiënt handelen moet bevorderen is 

zo alledaags en algemeen geldig geworden dat we zouden vergeten aan wat voor megalomanie deze 

idee ontsproot. 

De erfenis 
De verlichters namen heel scherp af van traditie en religieuze feiten. Het was voornamelijk de kerk 

die eraan moest geloven. Ze plaatsten hierover het vrij onderzoeken. De positivisten sluiten zich 

hierbij aan. Comte heeft meegesurft op deze stroom, de stroom van het vooruitgangsdenken. Zelf 

kwam hij van een diepgelovig gezin maar hij vertelde al snel dat God irrationeel was. 

Saint-Simon had direct door dat de jonge Comte een geestesverwant was. Hun kwaliteiten waren 

complementair, ze hebben elkaar diepgaand beïnvloed. Heel zijn leven heeft Comte vast gehouden 

aan de ideeën die hij onder invloed van Saint-Simon ontwikkelde. Comte heeft een positivistische 

beweging opgezet dat verder is uitgegroeid tot de neopositivisten en de ‘logische positivisten’. Ze 

gingen opzoek naar een taal waarin je de feiten in een ondubbelzinnige manier kon weergeven. 

In de sociologie is het positivisme doorgedrongen onder invloed van Comte en Durkheim. De 

sociologie van Durkheim is heel hard aanwezig in de huidige sociologie van de maatschappij. 

In de politiek zijn de feiten, en liefst cijfers, aan de macht. Men is er van overtuigd dat men moet 

denken op basis van harde cijfers en data, die zouden een ondubbelzinnig beeld geven van de 

maatschappij. In de werkelijkheid is dit in veel gevallen niet juist als men terug kijkt naar de 

constructie die voorafgaat bij het verzamelen van die cijfers. Feiten zijn niet zo’n naïef gegeven zoals 

de positivisten willen aangeven.  

Comte’s hybride positivistische droom 
Hij dacht dat de wetenschap ervoor zou zorgen dat we met kennis van zaken beslissen in een woelige 

samenleving. Dit was zijn droom. Men kan nu zeggen dat de droom is uitgekomen omdat we in 

iedere sector beslissingen nemen aan de hand van wetenschappelijk onderlegde theorieën. We zijn 

een kennismaatschappij geworden. Als we niet weten wat we moeten doen, doen we eerst een 

wetenschappelijk onderzoek. 

De sociologie heeft hier zeker iets mee te maken. Het wordt gezien als een koepelwetenschap. De 

biologie heeft mee aan impact gewonnen omdat Comte daar zelf veel aandacht aan heeft gegeven. 

Sociologie geeft ook een antwoord over hoe de andere wetenschappen zich moeten ontwikkelen, 

ook over de ontwikkeling zelf. De sociologie had dus een bevoorrechte positie in de wetenschap. 

Het reële versus de verbeelding 
Wie kennis wil verwerven, legt maar beter zijn verbeelding aan banden. De volwassen mensheid 

heeft hier geen behoefte aan, er moet een permanente uitsluiting zijn van de ondoordringbare 

mysteries waarmee men zich in zijn kindertijd bezighield. Keer je af van verzinsels, houd je aan de 

feiten en niets dan de feiten.  

Bij nader toezien is de categorie van het reële niet zo waterdicht als Comte dacht want de notie van 

realiteit is zelf een product van de verbeelding. De maatschappelijke realiteit bestaat goeddeels uit 

producten van de verbeelding zoals; acteren, rollen, doen alsof…  



 

Wat is de maatschappij zelf, zonder mensen die geloven dat zij bestaan?  

→ Onderscheidt tussen realiteit en verbeelding is dus niet zo’n gelukkige ingreep aangezien ze 

verweven zitten in elkaar. 

Nut versus ledigheid – soorten kennis 
De tweede betekenis van positief is nuttig. Het nuttige (l’utile) contrasteert met het ledige (l’oiseux = 

nietsdoen)’; kennis moet dienen ‘ter permanente verbetering van onze bestaansvoorwaarden’. 

Comte verbindt positieve kennis dus aan activiteit, kennis moet dienen om te productiviteit en 

activiteit te verhogen. Dat kennis ook een ander doel kan dienen, wordt in het positieve tijdperk 

genegeerd, onderdrukt of als onzin verklaard. 

De mens onderwerpt zich aan niets, behalve aan waarneembare feiten. Hij lost praktische problemen 

op, organiseert het leven zo goed mogelijk en gaat niet opzoek naar één of ander zin die verborgen 

zit achter een feit. Er was dus een positivistische reductie van kennis. Zij herleidde de verhouding 

tussen kenner en gekende tot een instrumentele: kennen is kunnen gebruiken, meer niet.  

Zekerheid versus twijfel 
De derde gebruikelijke definitie van positief is zekerheid. Je moet iedere twijfel laten varen om tot 

positieve kennis te komen. De ‘oeverloze discussies en eeuwige twijfels uit het oude geestelijke 

regime’ behoren tot het verleden. Positieve kennis is precies, ondubbelzinnig en brengt ‘harmonie 

voort in het individu en in de geestelijke gemeenschap van de gehele soort’. Positieve kennis is ook 

veranderlijk, de vooruitgang gaat verder. 

Bestuurders, ondernemers etc. weten met zekerheid dat als ze zich baseren op de actuele stand van 

de wetenschap, ze de goede – slechts enige – mogelijke beslissing nemen. Ze hoeven dus niet 

voorzichtig op te treden. Dit noemt hij sciëntistisch autoritarisme. 

Comtes  sciëntocratie en repressieve tolerantie 
Wat bij Comte dus ook sterk aanwezig was, is het sciëntocratie. Bij het ontstaan van de democratie in 

de 19de eeuw was Comte niet helemaal gerust. Het is niet omdat de meerderheid ergens mee 

instemt, dat dit de echte werkelijke waarheid was. Een samenleving kan je maar echt de moderne 

wereld insturen als die geleid wordt door mensen die serieuze kennis van zaken hebben. Je verzetten 

tegen feiten heeft geen zin en getuigd van achterlijkheid. Als je domme mensen kiesrecht geven 

kunnen hier domme gevolgen uit komen. Wat hij dus wilt, is dat men de macht moet geven aan de 

wetenschappers (gelijkenis met Plato). Hij schaft dus de democratie in zekere zin af. Dit is wat we 

vandaag de dag meer en meer zien in onze politiek. Het zijn voornamelijk experten die het voor het 

zeggen hebben, de stem van het volk vervaagt een beetje. Comte zuivert de politiek dus van 

discussie en meningsverschil. De feiten zelf regeren.  

→ POSITIEVE POLITIEK 

Binnen de wetenschap liggen de verhoudingen minder autoritair. Comte beseft zeer goed dat de 

vooruitgang in wetenschap niet kan zonder het dulden van tegenstemmen. Als het desbetreffende 

studiemateriaal erom vraagt, moet zelf de logica worden herzien. Geen theorie is boven twijfel 

verheven, zelfs de logica niet.  

De impasse van het logisch positivisme 
Voor Comte was het nog simpel maar het latere positivisme bleef struikelen over de onderscheiding 

van wat een feit is en wat niet? Hoe kan je een feit onderscheiden van een misleidende waarneming? 

Hoe vind je een perfecte taal om je ondubbelzinnig in uit te drukken, zonder onzin of emotionele 

ongewenste indringers? Carnap en Wittgenstein probeerden zo’n taal de ontwerpen maar stootte 

beide op het probleem hoe je zinnen kon formuleren die een feit perfect uitdrukte, zodat er geen 



 

twijfel mogelijk was. Deze zogenaamde protocolzinnen of atomaire zinnen zijn nooit gevonden. Wat 

Comte dus als simpel achtte, bleek onoplosbaar. Er was, en is, geen sluitend criterium om zinvolle 

van niet-zinvolle te onderscheiden. 

Popper deed ook een poging om de wetenschap van niet-wetenschap te onderscheiden. Hij meende 

dat de positivisten vergeefs zochten naar het verificatiebeginsel. Het is volgens hem onmogelijk om 

een bewering voor eens en altijd te verifiëren. Zijn onderzoek leverde uiteindelijk weinig op, althans 

geen zekerheid want je kan ook nooit een bewering volledig falsifiëren. 

Positivisme als geestelijke macht 
Volgens Saint-Simon was wetenschap die de productie niet ten goede kwam flauwe kul. Maar daar 

dacht Comte anders over. Om te weten wat nuttig is, moet je verder kijken dan de praktische noden 

van de dag. Hij somde de dwalingen op waarvoor de positieve politiek moest uitkijken: 

 Denken dat de samenleving in één klap kan veranderen, dit gebeurt echter langzaam 

 Alles verwachten van de praktische daad, men mag de theoretische capaciteit om de kleine 

feiten in één groot systeem op te nemen niet missen. 

Niet de ‘organisateurs et industriëls’ (Saint-Simone) munten uit in het bepalen van wat nuttig is maar 

wel de positivistische wetenschappers. 

Comte heeft ook een cultus opgericht over de religie. Een cultus voor de rede, de wetenschap neemt 

hier de taken over van de religie. Religie mag niet verdwijnen want die geeft zin in het leven. Dit 

haalde hij uit de middeleeuwen waar de samenleving zo stabiel was. Dit kwam door de scheiding 

tussen een geestelijke en wereldlijke orde. Hij wilde dat de industriëlen de wereldlijke macht 

uitoefende en de positivisten zouden de geestelijke macht hebben.  

Breuk met Saint-Simon als mini-investituurstrijd 
Het idee dat van de verdeling van de wereldlijke en geestelijke macht was tegendraads met hoe 

Saint-Simon zijn hele leven was omgegaan met industriëlen. Comte plaatste de wetenschappers van 

de ervaring boven de industriëlen. Er heerste een strijd om de vraag, wie stuurt de samenleving? Ze 

waren het eens dat je het sturen beter overliet aan deskundigen en niet aan het volk, maar aan 

welke deskundigen? 

Wet der drie stadia 
De breuk kwam er dus door meningsverschillen maar het eindigde helemaal toen de vraag rees wie 

er auteurschap kon opeisen van de ‘Wet der drie stadia’. Het kwam neer op de gedachte dat de 

wereldgeschiedenis drie fasen doorloopt: 

1. Theologische fase, gekenmerkt door verbeelding en naïeve vertelsels over de natuur, 

geesten en goden 

2. Fysische fase, gekenmerkt door een streng kritisch hanteren van algemene beginselen 

3. Positieve fase, gekenmerkt door het onverdroten bijsturen van kennis door nieuw en beter 

onderzoek van de feiten. 

De geschiedenis indelen in drie fasen was bepaald geen nieuw idee. In iedere fase wordt iets 

onthuld, telkens een ander aspect, altijd interessant, maar nooit volledig. De mensheid leert altijd 

maar bij. Ook al waren er vele voorgangers die deze wet beschreven, toch overviel Comte dit idee 

hem heel intens.  



 

Positief versus negatief – voorbij kritiek, gewetensvrijheid en democratie 
We kunnen het positieve ook nog tegenover het negatieve stellen. Deze betekenis is weliswaar 

minder gebruikelijk, maar doet toch onder in z’n algemeenheid niet voor de andere betekenissen. In 

die tijd was het niet vanzelfsprekend dat negatief het tegengestelde was van positief. Comte voegde 

er ook nog aan toe, staande tegenover het negatieve, dat positief betekent niet op ontbinding 

gericht te zijn, maar op organisatie.  

Het positieve is het georganiseerde, hier sluit hij zich terug aan bij Saint-Simon. De machtige 

positieve wetenschap zou ook positief zijn in die betekenis dat hij geen plaats laat voor negativiteit, 

geen plaats voor kritiek. Vandaag (1822) zijn er twee verschillende bewegingen aan het werk in de 

maatschappij: die van de desorganisatie en die van de reorganisatie. De eerste leidt naar politieke en 

morele anarchie. 

De tweede beweging van het positivisme die de mensheid zoveel goed zou doen, leidt haar tot de 

definitieve sociale toestand. Op voorwaarde dat de desorganiserende kracht werd gestopt. Die 

desorganiserende kracht was in Comte zijn geval vrijheid en democratie. Volkssoevereiniteit en 

gewetensvrijheid zijn ongeschikt als basis voor de reorganisatie van de maatschappij. Ze zouden 

alleen maar leiden tot een verlenging van de toestand van anarchie. We moeten leren denken zoals 

de wetenschap ons voorschrijft.  

Conclusie – de gerealiseerde technocratie 
We lezen Saint-Simon en Comte haast niet meer en dus zien we niet dat een goed deel van hun 

ideeën vandaag zijn gerealiseerd. De wetenschap schijnt de geestelijke leiding te hebben 

overgenomen van de samenleving. Helemaal zoals Comte voorspelde. Alleen experten, technocraten 

en wetenschappers zijn in staat de complexiteit van de huidige wereld enigszins te beheersen.  

Ook niemand kijkt nog op als een wetenschapper zegt dat zij niet langer een beeld proberen te 

vormen van de natuur. Ook niemand begrijpt dat beeld meer. Wetenschap levert ons geen kennis 

meer op zoals het dat vroeger deed. De wetenschappelijke kennis is een tweedehandskennis. We 

leren formules en theorieën die we geen van allen helemaal doorgronden.  

Is het erg dat de wereld vreemd wordt? Juist niet vindt de positivist. Het is goed dat we die naïeve 

vertrouwdheid met de ons omringende wereld verliezen. Des te meer kunnen we de wereld waarvan 

we vervreemd zijn, controleren. Kennis is macht! 

Kennis als strijd, strijd als kennis – de wereld volgens Karl Marx 

Marx als wereldhistorische figuur 
Zijn karakteristiek kop is één van de meest afgebeelde hoofden uit de wereldgeschiedenis. Tijdens de 

Koude Oorlog noemde de ene helft van de wereld zich marxistisch en de andere anti-marxistisch. Het 

is ironisch, maar niet helemaal toevallig dat één van de meest dialectische denkers uit de 

wereldgeschiedenis zorgde voor zulke verstarde pro’s en contra’s 

Hoe Marx interpreteren? 
Hoezeer de Marx-kenners ook pogen om de genese, de samenhang en de tegenstrijdigheden in zijn 

werk aan te tonen, het is te vergeefs. Wat de interpretatie van Marx ook bemoeilijkt, is dat de 

betekenis van zijn werk niet enkel in zijn boeken ligt, zijn intellectuele werk. Zijn werk bracht reacties 

mee, zijn teksten moesten iets doen, de wereld veranderen.  

Er zijn veel marxismen maar de ‘echte Marx’ is opgegaan in de geschiedenis en hij valt daar niet meer 

van te onderscheiden. Natuurlijk blijven zijn geschreven werken een toetssteen. Consequent 



 

dialectisch denkend, moet je dus ook de inzichten van Das Kapital in het licht hun ‘vergankelijkheid’ 

plaatsen. Een idee is een historisch product, geen enkel idee heeft een eeuwigheidswaarde, meent 

Marx. Het is ook daarom dat hij Das Kapital nooit afrondde. Het gaat om het voortschrijdend inzicht. 

Een biografische schets 

Burgerlijke afkomst – de verlichting thuis 
Hij stamt af van een lang geslacht invloedrijke rabbijnen, zowel langs moeders als langs vaders kant. 

De vader van Marx was één van de joden die door de verlichtingsidealen en door de tolerante 

wetgeving in de 18de eeuw, droomde van volledige emancipatie en van integratie in de maatschappij.  

Invloed van judaïsme – de joodse geschiedenisopvatting 
Over zijn Joodse afstamming bleef Karl heel zijn leven terughoudend. Hij had een afkeer van de 

joodse koopmansgeest en voor tradities had hij ook al geen goed woord. Toch zijn er opvallende 

overeenkomsten tussen Marx’ stijl en die van vroegere rabbijnen. 

Marx’ geschiedenisopvatting draagt onmiskenbaar het stempel van de joodse, profetische erfenis. 

Het is wat gebeurt, wat zich voltrekt en wat voleindigd zal worden. Geschiedenis is de voortzetting en 

de afronding van de schepping. Bij de joden was geschiedenis maken, zich aan de goddelijke wet 

houden, zich rechtvaardig gedragen en uitkijken naar een betere wereld. Sommige zinnen van Marx 

lijken recht uit dit profetische vat te komen. De vergelijking tussen de Messias figuur en Marx is dan 

ook vaak gemaakt. 

Hegels dialectisch systeem op z’n kop 
In een belijdenisbrief aan zijn vader schrijft hij veel over Hegel. Hegel was voor Marx, zoals voor 

zoveel jongeren, de belangrijkste filosoof. De dialectiek die Hegel verkondigde, moest ook op hemzelf 

worden toegepast. Het filosofisch systeem van Hegel vatte op indrukwekkende wijze de 

wereldgeschiedenis samen in een dialectische formule. 

Hij was wel strijdig met Hegels adoratie van de geest. Niet de geest is de motor van de geschiedenis 

maar de economie, de arbeid. Hij besefte wel dat ideeën werkzaam zijn; maar ze zijn ingebed in het 

materiële reproductieproces, en ze werken daar op in.  

Toen Marx zich toelegde op de werkelijkheid en niet langer op het idealisme (dat in die tijd veel 

voorkomend was), drukt hij niet alleen een persoonlijk standpunt uit. Hij legde de tragische positie 

van vele kritische intellectuelen bloot. Zijn overstap naar de werkelijkheid was geen vrijblijvende 

paradigmawisseling, het was een daad die moed vergde. 

Parijse tijd – ontdekking van het proletariaat – wapen van de kritiek 
Marx verhuisden naar Parijs en leerden er grote figuren kennen. Deze contacten radicaliseerden de 

visie van Marx. Hij mengde zich in debatten en heftige polemieken en noemde zich plots zelf een 

communist. Meer en meer kwam hij tot het inzicht dat kritiek op ideeën waar de jong-hegelianen zo 

in uitblonken, niet tot de kern gingen. Ideeën verhulden vaak de werkelijkheid, je zou dieper moeten 

gaan en doorstoten naar de economische verhoudingen. Hij droomde van een verbond tussen zijn  

radicale filosofie en de kracht van de massa. 

Friedrich Engels en de ‘echte economie’  
Engels was een vriend voor het leven. Hij leerde Marx onmisbare lessen over economie. Friedrich 

leidde een dubbelleven, verdeeld tussen handel en communisme. De teksten die ze samen schreven, 

behoren tot de helderste werken van Marx. In vergelijking met zijn andere vrienden en 

leeftijdsgenoten, bleef Marx wel bevriend met Engels tot zijn dood, ook daarna bleef Engels Marx’s 

werk verhelderen.  



 

Engels hielp Marx de weg naar de echte economie vinden. Het was nu duidelijk voor Marx dat je niet 

over God of ideeën moest schrijven maar over geld. Hij zou het kapitalisme onthullen als wat het 

echt is: een monsterachtige zelfvervreemding van de mensheid. Hij zei dat hij zijn boek ging schrijven 

in een paar weken, er was een grote urgentie omdat er toen in Parijs een revolutie in de lucht hing. 

Uiteindelijk heeft het nog 15 jaar geduurd vooraleer hij Das Kapital uitbracht, en dit was nog maar 

het eerste deel. 

Brussel – ‘Democratische dictator’ – Het communistisch manifest 
Na een censuur met de Pruisische koning moest hij Frankrijk verlaten en trok hij naar België. Daar 

mocht hij niet over politiek schrijven dus deed hij aan politiek. Zijn werk in het linkse spectrum van de 

politiek werd sterk gewaardeerd door het centrale bestuur van de bond van communisten. Ze gaven 

hem de opdracht om samen met Engels een manifest voor de bond op te richten, dit werd een van 

de meest invloedrijkste teksten uit de wereldgeschiedenis. ‘Het manifest van de Communistische 

partij’.   

In trefzekere, sloganeske taal, ontvouwde Marx in het manifest zijn visie op de geschiedenis als een 

permanente klassenstrijd. Een strijd van de onderdrukten tegen hun onderdrukkers. Er moest nog 

één strijd komen en dan zullen de klassentegenstellingen verdwijnen. De gehele maatschappij splitst 

zich in toenemende mate op in twee vijandige kampen, in twee grote, lijnrecht tegenover elkaar 

staande klassen: bourgeoisie en proletariaat” 

De Bourgeoisie was de vijand, maar Marx erkende wel dat zij grote historische verdiensten hadden. 

Dit allemaal dankzij de burgerij, ze waren niet alleen de werkende klasse maar een echte 

revolutionaire klasse. Ze verdrong de oude maatschappelijke verhoudingen gebaseerd op grondbezit 

naar het bezit van kapitaal. De burgerij heeft dus een even grote constructieve als destructieve 

verdienste (typisch voor een revolutionaire klasse). 

Een kapitalist kan zijn bedrijf maar overeind houden als hij voortdurend innoveert. De burgerlijke, 

kapitalistische orde is er één van onophoudelijke veranderingen en eeuwige onzekerheid. Alle sociale 

banden zijn dus broos, enkel die van het geld. Het kapitalisme verandert mensen in rekenmachines, 

al de menselijke betrokkenheid en gevoelens worden verdrongen door het kapitalistische egoïsme.  

De bourgeoisie laat zijn ogen vallen op grondstoffen, arbeidskrachten en afzetmarkten. Ze treden 

buiten de staatsgrenzen, dit kan alleen leiden tot globalisering. Lokalen economieën worden 

opgenomen in de wereldmarkt. De hele aarde en al wat erop loopt, wordt voorwerp van uitbuiting. 

Deze toestand kan echter niet blijven bestaan, weet Marx. Het kapitalisme is gedoemd om ineen te 

storten onder haar eigen tegenspraak. Niet schaarste maar overvloed is het probleem van de 

bourgeoisie. De oplossing hiervoor is het enigste wat ze kennen, besparingen en efficiënter 

investeren.  

Overproductie dwingt de kapitalist tot efficiënter produceren en dus een grotere productiecapaciteit. 

We belanden in een epidemie van overproductie. De spanningen tussen het almaar groeiende 

productiepotentieel en de eigendomsverhoudingen die de productie afremmen wordt onhoudbaar 

groot. Crisis na crisis wordt de heersende klasse eenzamer op het eiland van haar eigendom. Met 

iedere wanhoopspoging om haar positie te handhaven en de ellende van de proletariërs, komt het 

einde van de bourgeoisie dichterbij. Haar ondergang en de overwinning van het proletariaat zijn 

onvermijdelijk.  

De communistische revolutie brengt niet zomaar een andere klasse aan de macht. Eenmaal het 

proletariaat aan de macht is, vernietigd de revolutie namelijk in één klap de grondslag van iedere 

uitbuiting. Marx redeneert dat eigendom leidt tot uitbuiting, zonder eigendom is uitbuiting dus 



 

definitief de wereld uit. Met de eigendom verdwijnen ook alle denkvormen, gewoontes en 

instellingen die daarop gebaseerd zijn.  

Hoe de nieuwe mens er zal uitzien, zal de toekomst uitwijzen. Maar het zal een vrije mens zijn, een 

maatschappelijk wezen dat door gemeenschappelijke arbeid een wereld voortbrengt waarin het 

goed is om te vertoeven. 

Wetenschappelijk socialisme – ontwikkelingswetten – historisch materialisme: 

productiekrachten/productieverhoudingen 
Het manifest moest arbeiders bewust maken van hun situatie, en hen tot organisatie en revolutie 

aansporen. Marx had het regelmatig aan de stok met socialisten die het socialisme als ideaal zagen. 

De communistische revolutie was geen avontuur en draaide niet om comfort. Het ging om het maken 

van geschiedenis. Kennis van geschiedenis en economie was dus noodzakelijk. Marx was daarom een 

tegenstander van het positivisme en het empirisme. Zij lieten de bestaande orde ongemoeid en 

ondersteunden haar nog door de ontdekkingen van zogenaamde ‘exacte feiten’. Wat Marx ontdekte 

was meer dan feiten, ze hadden betrekking op wat onder die feiten lag, de dialectisch beweging van 

de geschiedenis zelf.  

In een brief schreef hij ‘Wat ik aan het nieuws bracht, was:’ 

1. Aantonen dat het bestaan van klassen aan bepaalde historische ontwikkelingsfasen der 

productie is gebonden; 

2. Dat de klassenstrijd onvermijdelijk tot de dictatuur van het proletariaat leidt 

3. Dat deze dictatuur zelf slechts de overgang tot de opheffing van alle klassen vormt, en zo tot 

de klasseloze maatschappij.’    

Zijn ontdekking zijn maar raar want de eerste is alleen zichtbaar voor wie de geschiedenis historisch 

materialistisch weet te duiden. De andere twee gaan over de toekomst en kunnen dus moeilijk 

ontdekkingen genoemd worden. Het zijn dus eigenaardige wetmatigheden. Hij beweert zelfs dat ‘De 

ontwikkeling van de economische vorming van de maatschappij moet als een natuurhistorisch proces 

worden gezien’. Ook al zijn deze wetmatigheden geen natuurwetten want de mens maakt zijn eigen 

geschiedenis maar niet onder door hem gekozen omstandigheden. 

Het zijn de wetmatigheden van het historisch materialisme. Telkens wordt aangetoond dat de 

ontwikkelingen in de hogere regionen van de cultuur niet autonoom verlopen. Ze corresponderen 

altijd met veranderingen op sociaal en economisch gebied. Het historisch materialistisch onderzoek 

gaat na waaruit die correspondentie bestaat.  

Het algemene resultaat waar Marx toe kwam was; “In de maatschappelijke productie van hun leven 

onderwerpen mensen zich aan bepaalde, noodzakelijke, van hun wil onafhankelijke verhoudingen – 

productieverhoudingen - die overeenkomen met een bepaald ontwikkelingsniveau van hun materiële 

productieve krachten. Het geheel van deze productieverhoudingen vormt de economische structuur 

van de samenleving de reële basis waarop zich een juridische en politieke bovenbouw verheft. De 

wijze waarop het materiële leven wordt geproduceerd, is bepalend voor het sociale, politieke en 

geestelijke levensproces in het algemeen. Niet het bewustzijn van de mens bepaalt zijn bestaan, 

maar zijn bestaan bepaalt zijn bewustzijn” 

De voorgeschiedenis van de mensheid is teneinde. Sommigen zien hierin de grootste tekortkoming 

van zijn wetenschapsbeoefening. Hij wil tussenbeide komen in het domein dat hij onderzoekt. Hij is 

niet objectief, niet gedistantieerd. Hij gaat er vanuit dat wetenschap een praktijk is, die niet 

tegenover, buiten of boven de samenleving staat, maar erdoor beïnvloed wordt en er een werkzaam 

deel van vorm.  



 

1848 – revolutie, of toch bijna – revolutionaire strategie. 
De Belgische regering vreesde dat de Parijse revolutie die was uitgebroken, zou overslaan naar 

Brussel. Ze zagen Marx als een gevaar voor de politieke stabiliteit en stuurde hem het land uit net op 

het moment dat Frankrijk hem weer toegang tot hun land verleende. 

In Parijs ontpopte hij zich als een revolutionair strateeg. Zijn ideeën gaan echter in een andere 

richting dan de voorlopige regering. Hij zag het als een idiote uitbarsting van wilde verlangens die 

niet stroken met de werkelijke stand van de geschiedenis. Een revolutie die niet de onontkoombare 

uitkomst van historische noodzakelijkheden is, is een schijnrevolutie, en draagt bij tot het 

voortbestaan van de bestaande orde.  

Marx wilde wel graag bij de revolutiebeweging in Berlijn en Wenen. Hij trekt naar Keulen en richt een 

krant op waar hij de samenwerking van alle revolutionaire krachten bepleit. De economische 

ontwikkeling is in Duitsland nog niet zo ver dat een proletarische revolutie kans op slagen zou 

hebben. Eerst moesten de resten van feodalisme en conservatisme worden vernietigd. Het 

revolutionaire schema was duidelijk, en Marx zou daar niet van afwijken. 

Zijn journalistiek avontuur wordt echter snel beëindigt en hij wordt als stateloze verklaard na een 

rechtszaak. Hij keert terug naar Parijs maar daar is de politieke situatie ook helemaal omgeslagen en 

wordt hij ook uitgewezen. Ten einde raad trekt hij naar Londen waar ontwortelde revolutionaire nog 

terechtkunnen. 

Armoede, emigratiedrek en journalistiek in Londen 
In Londen zette Marx zoveel mogelijk zijn studie- en journalistiek werk voort. Marx kwam tot een 

inzicht “Het probleem is opgelost, in het zog van de economische revolutie moet de politieke 

noodzakelijk volgen, want de laatste is alleen maar de uitdrukking van de eerste. Het probleem was 

opgelost maar door veel familiale problemen duurde het nog lang tegen dat hij de dynamiek van de 

economie volledig had doorgrond. 

Hij schreef vaak naar zijn vriend Friedrich over hoe ellendig zijn leven daar was. Of het leven van 

Marx echt zo ellendig verliep, wordt betwist. In feite had Marx inkomsten uit verschillende bronnen, 

hij kreeg gulle giften van allerlei schenkers. Ook was hij de Europese correspondent voor de New 

York Daily Tribute. Zijn journalistiek werk blonk uit in wat we vandaag ‘investigative journalism’ 

noemen. Hij maakte gebruik van degelijke bronnen, voerde serieus studiewerk uit, legde structuren 

bloot etc.  

De eerste Londense jaren besteedde Marx veel tijd aan journalistiek werk. Maar minstens evenveel 

tijd en energie stak hij in een venijnige polemiek met de socialisten die in zijn ogen van de rechte lijn 

afweken. Meer en meer raakte hij geïsoleerd van de socialistische beweging. Van begrip of 

medeleven geven deze polemische geschriften weinig blijk, ze staan soms vol met haat.  

Zijn eerste jaren in Londen waren geen pretje maar de crisis in 1857 bracht hem terug bij de zaak. En 

die zaak was: het doorgronden van het naderende, onherroepelijke einde van het kapitalisme. 

Continuïteit in Marx’ werk – ontdekking van de Frühschriften –Althusser – Das Kapital lezen 1  
De geschreven notities zijn onaf en fragmentair maar toch zijn ze van belang omdat ze een duidelijke 

continuïteit tonen in Marx’ werk. Er staan uitvoerige passages in over vervreemding, geld en 

dialectiek: drie onderwerpen die ook in zijn vorige boeken centraal stonden. We zien natuurlijk ook 

wel een evolutie in zijn werk van filosofisch naar meer economisch schrijven.  

 



 

De receptie van Marx’ werk kende een merkwaardig verloop. Zijn hoofwerken kende aanvankelijk 

een lauwe ontvangst, de gehoopte aandacht bleef uit. Vreemd genoeg kreeg Das Kapital wel een 

warme ontvangst in Rusland en kreeg hij de gehoopte aandacht. Aan het einde van de 19de eeuw was 

de belangstelling voor Das Kapital groot en groeiend. Het werk maakte indruk en provoceerde 

tegelijk. Marx verdeelde, slechts weinigen waren in staat Marx te lezen met een onbevangen blik. 

In de eerste halve eeuw na de verschijning van Das Kapital waren voor- en tegenstander het over één 

ding eens: het marxisme was een economische leer. Zijn denkbeelden over kapitaal, waarde, loon en 

winst waren ontsprongen uit een wijsgerige visie op de mens als een tot vrijheid bestemd, arbeidend 

wezen dat helaas van zichzelf vervreemd was geraakt. De ontdekking van de humanistische kant van 

Marx had veel effect. De zachtere en minder deterministische kant van Marx maakte hem ook 

aantrekkelijk bij studenten die naar zelfbevrijding streefden. Revolutie werd een codewoord voor 

zelfexpressie, losse zeden en genietingen. Hierop kwam reactie van auteurs die terug wilden naar 

een rechtlijnige Marx.  

Althusser trok een duidelijke lijn tussen de jonge Marx en de oude Marx. Hij stelde dat er een 

epistemologische breuk liep tussen de humanist en de wetenschapper. De echte Marx was die van 

Das Kapital. Vanaf dan zou hij de mens niet langer als een wezen hebben opgevat maar enkel en 

alleen als een resultante van het samenspel van een economische onderbouw en bovenbouw die in 

laatste instantie door de economie werd bepaald. Volgens Althusser diende je Marx correct te lezen: 

radicaal anti-humanistisch. Ieder spoor van ‘de mens’ moet eruit worden verwijderd. Enkel zo krijg je 

objectivistische kijk op structuren en krachten = een ‘puur wetenschappelijke’ kijk op ‘de mens’. 

Althusser blonk uit in wat hij zelf diepteboringen noemde, je diende een tekst niet zomaar te lezen. 

Je moest er in boren. Je kunt dit tegen Althusser gebruiken, alsof hij Marx niet gelezen had aangezien 

hij altijd maar terloops dingen opnam en daarna zelf reconstrueerden. We bespreken Atlhusser 

omdat die duidelijk maakt dat Marx’ lezen geen sinecure is, misschien moeten we hem niet gewoon 

lezen. De opbouw van zijn werk verzet zich daar namelijk tegen. Hij bleef zijn materiaal 

onophoudelijk herkauwen waardoor het nooit afraakte en het moeilijk leesbaar was. 

Zur kritik der politischen oekonomie – Lassalle – Eerste internationale 
De politieke toestand smeekte dringend om zijn boek maar er was nog veel dat om verdere 

opheldering en nadere studie vroeg. Als compromis bracht hij ‘Zur kritik der politischen oekonomie’ 

uit. Het is een heldere schets van zijn historisch materialistische methode. Het boek kreeg nauwelijks 

aandacht. De motivatie die Marx toch opnieuw in de richting van Das Kapital dreef, moet worden 

gezocht in één van zijn minder fraaie karaktertrekken: na-ijverige eerzucht.  

Ferdinand Lassalle wist met zijn boeken en pamfletten de massa te bereiken. Marx keek met lede 

ogen aan. Ze hadden elkaar ontmoet in het revolutiejaar in Parijs en waren lange tijd vrienden tot de 

jaloezie Marx hun vriendschap de das omdeed. Marx ontwikkelde een naar buiten toe hartelijke 

maar in werkelijkheid huichelachtige verhouding met Lassalle.  

Politieke meningsverschillen waren er ook. Lassalle noemde zich een sociaaldemocraat. Hij zette zich 

liever in voor de arbeidersbelangen in het hier en nu. In plaats van arbeiders in hun strijd tegen de 

Duitse landadel te laten samenwerken met progressieve liberale krachten, trok Lassalle de kaart van 

de arbeiderspartij die opkwam al voor de belangen van haar leden. Door de ergernis over Lassalle 

werkten Marx terug voort aan Das Kapital, en deze keer ging het wel vooruit. Hij werkte nu veel in 

The British Library. Hoe intenser het werk aan het boek werd, hoe zieker hij werd. In april 1867 was 

het boek af!!!! 

 



 

Het kapitaal is als een vampier 
Toen Engels de definitieve versie van Das Kapital las, was hij radeloos. Waarom al die abstracte 

redeneringen? Zou het niet verstandiger zijn om te beginnen met zaken die iedereen begreep. Marx 

vond van niet en opteerde om eerst de essentie der dingen bloot te leggen, en dan hun afgeleide 

vormen. De ten hemel schreiende materiële ellende van de arbeiders was een gevolg van het 

kapitalisme, niet de essentie. De essentie van kapitaal is dat het geen essentie heeft. Het zuigt als een 

monster het leven uit al wat bestaat, uit mensen en dingen. Het kapitaal leeft van arbeid, van 

arbeiders, het zuigt hen uit tot de laatste druppel.  

Dit monster begrijpen was de inzet van Marx’ jarenlange worsteling. Wat een kapitalistische 

maatschappij het meest van al kenmerkt, is de kolossale opeenhoping van waren. Daar moet het 

onderzoek beginnen: ‘met analyse van de waar’. 

De waar – gebruikswaarde en ruilwaarde 
Het meest opvallende waar van de maatschappij is het warenhuis in de 19de eeuw. Toen was dit iets 

nieuw, een zeer grootschalige winkelruimte. Het is een permanente markt voor de mensen. Het 

beschikbaar zijn van waren permanent, ‘kolossale opeenhoping van waren’. De dialectische 

tegenstelling van het rijke en het arme, het overvloed aan waren in de warenhuizen en de arme 

mensen die dit niet hebben. Hij laat zien dat dit het gelaat is van de 19de eeuw. 

De oorsprong van iedere waar is dat je het gebruikt, mensen zijn behoeften wezens. Een waar kan 

verruild worden voor andere waarden, het wordt dus koopwaar. De verschuiving van een waar van 

de ene eigenaar naar de andere eigenaar. De gebruikswaarde van een goed is de hoeveelheid 

goederen waarvoor het geruild kan worden. 

Relativiteit van eigenaarschap 
Het uitgaanspunt dat de ruilhandel puur commercieel is, is niet zo evident voor Marx. Om te kunnen 

ruilen moet je eerste mensen leren zien als eigenaars, dit is antropologisch gezien niet altijd zo 

geweest. Jagers en verzamelaars hebben niet het idee van eigenaars. Sommige marxisten zeggen dat 

voor de landbouw een oercommunisme was omdat er niet eigendom was van iemand. Het 

eigenaarschap is niet natuurlijk maar wel cultureel dat in het leven is geroepen na bepaalde 

handelingen (landbouw). Zodra er geruild wordt veranderen ook de sociale betrekkingen. 

Bij dit beginpunt van de redenering realiseren we dat alles van het kapitalisme gestructureerde 

regels zijn die niet natuurlijk zijn en dus ook helemaal niet zo hoeven zijn. Marx gaat hier dan op door 

en zegt wanneer je naar primitieve samenlevingen kijkt, zie je dat de ruilverhoudingen helemaal 

anders zijn. Waar er contact is geweest tussen culturen zal je zien dat de samenleving die gebruik 

maakt van ruilen dit begrip overbrengt naar de andere culturen. Bijvoorbeeld de kolonisering van 

Amerika, West-Europa heeft het ruilgedrag overgebracht naar Amerika. 

Hoe bepalen we de ruilwaarde van een waar? 
Je moet gaan zoeken naar een grootheid waarmee je de waarde van het ene en van het andere kan 

uitdrukken. Marx leunt aan bij een heleboel klassieke theorieën, arbeid als maatstaf. We kunnen een 

appel en een pen ruilen omdat we weten dat er allebei voor gewerkt is. Maar hoe vergelijken we dan 

arbeid? We gaan een abstract idee over arbeid introduceren, arbeidstijd. We weten dat niet elk uur 

even productief is maar dit feit negeren we een beetje, we zien de arbeidstijd als een soort 

gemiddelde. Het is de maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd die we gaan gebruiken. Marx toont 

dus aan dat we op basis van arbeid kunnen ruilen. Het is die abstract opgevatte arbeid die beide 

producten vergelijkbaar maakt. 



 

Het fetisjkarakter van de waar 
1) Gemeenschapsbanden tussen mensen moeten worden vervangen door een verhouding 

tussen eigenaars 

2) Gebruikswaarde moet worden vervangen door ruilwaarde 

3) Om de ruilwaarde te kunnen bepalen moet concrete arbeid worden vervangen door 

abstracte arbeid 

4) De abstracte arbeid is een statistische variabele die verandert met de schommelingen van de 

gemiddelde productiviteit, de maatschappelijke noodzakelijke arbeidstijd. 

Gaandeweg zijn dingen geen dingen meer, maar abstracte waren. Een fetisj is een object waar je 

krachten aan toe schrijft die er daarom niet zijn. Dit is precies wat we doen met een waar. Een appel 

is niet langer iets om in te bijten, het is iets dat je kan omzetten in iets anders. Als je deze appels 

verkoopt, kan je iets anders kopen. De appel biedt toegang tot nieuwe wegen.  

Volgens Marx gaan we door de vereconomiseren van het leven, het reële contact verliezen, de 

gebruikswaarde doet er niet meer toe. Dit komt doordat de mensen vergeten wat de oorsprong is 

van de ruilwaarde van een waar. En naarmate mensen met elkaar waren ruilen, zullen ze, zonder dat 

ze het zelf beseffen, door die waren worden getransformeerd. Hier bestaan personen slechts voor 

elkaar als vertegenwoordigers van de waar, dus als warenbezitters. 

De warenruil verloopt ‘onafhankelijk van de wil, de voorkennis en de activiteiten van de ruilende 

personen’, zodat de waren ‘hen controleren in de plaats van dat zij die waren controleren’. De 

warenruil dirigeert mensen, al was zij een natuurwet, ‘ongeveer zoals de wet van de zwaartekracht 

bij het ineenstorten van iemands huis boven zijn hoofd’. 

Mens is ofwel eigenaar ofwel arbeider, ze zien elkaar als iets wat ze kunnen gebruiken. Dit is een 

toestand waarin wij verandert zijn door het kapitalisme volgens Marx. De maatschappelijke 

verhouding tussen mensen, neemt de fantasmagorische vorm aan van een verhouding tussen 

dingen. Dit noemt Marx het fetisjkarakter van de warenwereld.  

En nog een abstractie: van geld naar kapitaal 
Geld is een heel bijzondere waar, één die uitsluitend ruilwaarde heeft. Het is dus een waar in zijn 

puurste vorm: gemaakt om te ruilen en voor niet anders. Uiteraard beseft Marx dat hij niet als eerste 

de dubieuze eigenschappen van geld aan het licht brengt. Hij citeert honderduit allerlei bronnen uit 

alle perioden van de wereldgeschiedenis zoals Shakespeare, Goethe… Door de zakelijke analyse van 

het kapitaal onder te dompelen in de taal van schrijvers en dichters, mengt zich ook iets van het 

gewone, volle, ongedeelde menselijke leven in het betoog. Hij wil laten zien dat die goed 

gedefinieerde termen niet vanzelfsprekend zijn. 

In Das Kapital gaat hij uitvoerig in op de, niet louter economische, maar algemeen menselijke 

kenmerken van geld. Geld verandert de betrekkingen tussen mensen en dingen, en tussen mensen 

onderling, zo drastisch dat ze wel betoverend lijken. Hij is dialectisch genoeg om te beseffen dat het 

geld enorme mogelijkheden voor de mens heeft gecreëerd. Zijn boek is erop gericht om geld en 

kapitaal, die veruiterlijkte vermogens, terug aan de mens te geven, om een wereld van fetisjen te 

veranderen in een wereld van mensen. 

 



 

De algemene formule van kapitaal – geld als doel – beweeglijkheid van kapitaal – 

kapitaal als god 
Als je van geld kapitaal maakt is er weer een transformatie. Stel je produceert wortelen en je gaat 

daarmee naar de markt om ze te verkopen. Na een tijdje heb je geld waarmee je iets kan kopen dat 

je nodig hebt. Je gaat van een waar, naar geld om dan terug naar een waar te gaan. Dit is de directe 

vorm van de warencirculatie: W – G – W. 

De stap naar kapitaal wordt nu gezet wanneer je geld niet langer gaat zien als een middel om iets te 

kopen, maar als doel. Dit is de volstrekte abstractie. G – W – G 

Geld dat op deze wijze circuleert, verandert in kapitaal. Het gaat om de bestemming, niet meer het 

bevredigen van de behoeften. Men zegt hier eigenlijk dat consumptie er niet meer toe doet in een 

kapitalistische economie. Maar de kapitalistische economie heeft niet tot doel de reële, concrete 

behoeften van mensen te bevredigen. Dit lijkt alleen maar zo. Het is de consumptiemaatschappij die 

kunstmatige behoeften creëert met als enig doel winst. 

Geld is pas kapitaal wanneer je het investeert (een fietser is geen fietser als die stilstaan, het is in de 

beweging dat je fietser wordt). Kapitaal is dus geld dat je inzet om nog meer geld voort te brengen, 

meerwaarde noemt Marx dit. Het doel van kapitaal ligt in haar groeibeweging. Kapitaal is uit de aard 

der zaak hyperbewegelijk, daardoor is er een kringloop van G – W – G nodig om geld te blijven 

vermeerderen. “De waarde gaat voortdurend van de ene vorm over in de andere, zonder in deze 

beweging verloren te gaan, en verandert zich op die manier in een automatisch subject… De 

beweging, waarin zij haar meerwaarde toevoegt, is haar eigen beweging, haar bevruchting met 

meerwaarde, dus zelfbevruchting.” 

Arbeid als waar - uitbuiting 
Nog één vraag houdt Marx bezig, waar komt die meerwaarde vandaan? De kapitalist kan in de 

circulatie slechts meerwaarde doen ontstaan als hij op de één of andere manier zijn hand kan leggen 

op een waar dat, meer waarde oplevert dan het gekost heeft. Die waarde is arbeid. 

Aangezien we arbeid als een waar beschouwen moeten we het ook kunnen vergelijken met andere 

waarden. De waarde van arbeidskracht is dan gelijk aan de tijd nodig om de arbeidskracht te 

produceren. De arbeider moet eten en slapen etc. De arbeid die de arbeider levert is gelijk aan het 

aantal arbeidsuren dat je nodig hebt om zichzelf te reproduceren. Als je een arbeider koopt moet je 

die precies zoveel loon geven als dat die nodig heeft om te kunnen bestaan. Ondertussen verricht de 

arbeider wel arbeid, op het einde van de dag zal die dus dingen hebben geproduceerd die veel meer 

waard zijn in geld dan het loon dat je de arbeider geeft om zichzelf te onderhouden. Je betaalt dus de 

arbeider maar hij produceert dus meer dan wat jij ervoor betaalt. Dit is wat arbeid is volgens Marx, 

arbeid is wat waarde creëert. De kapitalist gaat dus de arbeider aankopen/huren en correct betalen, 

de meerwaarde houdt hij dan bij.  

Kapitaalaccumulatie voert het kapitalisme ten top en… naar de afgrond 
Het kapitaal verslindt arbeid en krijgt er nooit genoeg van. Het dwingt arbeiders tot meer en harder 

werk. Dit duwt de arbeiders in een totaal vervreemd en ellendig bestaan en dat zal uiteindelijk 

vanzelf leiden tot de ondergang van het kapitaal. Dit gebeurt in stappen volgens Marx: 

 Kapitalisten staan in een concurrentiestrijd tegenover mekaar en moeten steeds hun prijzen 

verlagen en meerwaarde zien te vinden 

 Weinig kapitalisten zijn bestand tegen deze strijd, en het aantal krimpt 

 Meerwaarde creëren gaat ten koste van de fysieke en mentale gezondheid van de arbeider 

 Ze worden dermate op de spits gedreven dat ze in op stand komen 



 

Zo ontstaat een apocalyptische situatie van totale klassenpolarisatie. Een almaar rijker wordende en 

slinkende klasse kapitalisten staan tegenover een almaar uitbreidende, in ellende wegzinkende 

arbeidersklasse. 

Das Kapital: tussen ‘wet’ en ‘hoop’ 
Marx formuleert enkele wetten, het zijn eigenlijk verdere logische deducties die het einde van het 

kapitalisme bevestigen maar hiervoor moeten we eerst enkele begrippen uitleggen. Hij maakt 

onderscheidt tussen constant kapitaal, het deel dat tijdens het productieproces niet van grootte 

verandert en het variabel kapitaal bestaande uit de bestendige waarde plus de meerwaarde. De 

organische samenstelling van het kapitaal is de verhouding tussen constant en variabel kapitaal.  

De meerwaardevoet of uitbuitingsvoet is de verhouding tussen de meerwaarde en het variabele 

kapitaal, dit is logisch, hoe meer de arbeider aan meerwaarde voorbrengt, hoe meer de kapitalist zich 

kan toe-eigenen. De winstvoet is de verhouding tussen de meerwaarde en de som van constant en 

variabel kapitaal. Vervolgens de wetten die hij formuleerden: 

 ‘Eerste wet van de meerwaarde’: de hoeveelheid geproduceerde meerwaarde is gelijk aan de 

grootte van het voorgeschoten variabele kapitaal vermenigvuldigt met de meerwaardevoet 

 ‘Wet van de dalende winstvoet’: het kapitaal geraakt verwikkeld in een onoplosbaar 

dilemma. Hoe verder de technologische ontwikkeling voortschrijdt, hoe minder arbeid nodig 

is voor de productie van een grotere hoeveelheid producten. 

Dit zal leiden tot een daling van winstvoet. Het kapitaal probeert deze daling van de winst tegen te 

gaan door de uitbuiting op te voeren. Maar er is wel een absolute grens aan uitbuiting, een dag heeft 

tenslotte maar 24 uur, je kan arbeiders niet langer als dat laten werken. Hierdoor droogt de bron van 

meerwaarde op en dit zal uiteindelijk leiden tot de ineenstorting van het kapitalistische systeem. 

Een andere lijn van argumentatie is die van de hoop. Lezend in Das Kapital ondervind je dat de hele 

menselijke betrekking tot de wereld in het geding is, dat alle organen van de individualiteit worden 

aangesproken. Je steekt onnoemelijk veel historische informatie op over arbeid en kapitaal maar veel 

belangrijker is dat al die data tot een geheel zijn samengebracht dat rechtstreeks appelleert aan de 

totale mens. 

Het belangrijkste is dat je iets voelt, dat je treurt om wat mensen andere mensen aandoen. Er wordt 

een werkelijkheid besproken. Hoe uitzichtlozer en wreder die in het boek wordt beschreven, hoe 

sterker je hoopt dat er een einde aankomt, aan die onmenselijke werkelijkheid. Je kan het boek niet 

lezen zonder huiver voor de profetisch kracht, de vervloeking die eruit spreekt, alsof het onrecht uit 

de wereld kan worden gevloekt. In Das Kapital wordt het kapitalisme ten tonele gevoerd als een 

zichzelf beschuldigende, onware bestaanswijze. 

Een kritische appreciatie 
Hij stelde dat het kapitalisme ging instorten maar we zitten nu nog altijd in het kapitalisme. Hij heeft 

ook voorspelt dat de winstvoet kleiner zal worden, wat hij vergat is namelijk dat het ene ‘uur’ niet 

het andere is. Er wordt aan innovatie gedaan en daar had Marx helemaal geen rekening mee 

gehouden. De klassenstrijd is niet op de spits gedreven. Als je dit allemaal samen neemt kan je 

zeggen dat zowel Marx als de klassieke theologen zich vergissen.  

 

 



 

Maar als je Marx opvat als de dialecticus die hij in de eerste plaats was, dan komt zijn theorie in een 

ander licht te staan. Het is dan een denk- of zelfs een bestaanswijze. Een zelfverklaring van de mens 

als een worstelend, naar vrijheid snakkend wezen. Ze moeten nieuwe technologieën creëren, en 

daarbij passende nieuwe sociale verhoudingen die kan leiden tot potentiële vrijheid. Maar tegelijk 

kan nieuwe technologie mensen reëel onvrijer maken in de fabriek, waar arbeiders in onmenselijke 

verhoudingen tegenover mekaar staan. Marx verwijst naar de spanningen tussen de reële onvrijheid 

en potentiële vrijheid in de kapitalistische maatschappij.  

De sociologische verbeelding van Emile Durkheim 

Durkheim en de erkenning van de sociologie als wetenschap 
Je kan Durkheim situeren tussen Marx en Comte: Durkheim beschouwt zichzelf als socialist dus hij 

sluit zich op dat vlak wel aan bij Marx. Maar op sociologisch vlak sloot hij zich vaak helemaal aan bij 

Comte.  

Durkheim vond dat we een toets moesten doen van de feiten. Hij zweerde bij de feiten, in de lijn van 

Comte. Serieuze kennis, dus ook moraal, verwierf je via rationele methoden. Dit heeft hij op de 

normaalschool geleerd. Daar was er een felle afwijzing van de filosofische ijdele waarden. Het 

verschil met Comte is wel dat hij niet aan de rand van de samenleving stond maar er midden in. Hij 

verkondigde dat de maatschappij een bovenindividueel wezen is met een eigen collectief bewustzijn. 

Durkheim was wel een heel belangrijk socioloog in zijn tijd. Hij bekleedde de leerstoel van ‘pedagogie 

en sociologie’ in de universiteit van Sorbonne. Hij had de sociologie als een nieuwe academische 

discipline uit de grond gestampt. Hij had een toonaangevend boek geschreven ‘Les règles de la 

méthode sociologique’. Verder zetelde hij ook nog in tientallen commissies en raden. Deze drukke 

levensstijl wierp zijn vruchten af. Hij kreeg persoonlijk veel waardering en de sociologie had een 

belangrijke rol bij de uitbouw van een evenwichtige Franse samenleving. Hij wist zijn opvattingen 

door te drukken via andere hulpmiddelen dan louter overtuigingskracht van zijn ideeën. 

Het sociale milieu van Durkheim – de twee gezichte van de maatschappij 
Volgens Durkheim heeft het individu alles te danken aan zijn sociale milieu, de maatschappij. 

Durkheim is opgegroeid in een joodse gemeenschap. Hij heeft de warme Joodse gemeenschap 

gekend. Ervaringen die je als kind opdoet, stempelt uw denken en voelen. Durkheim legt hier heel 

sterk de nadruk op: als een kind opgroeit is hij/zij nog niks maar we ontvangen alles van onze 

omgeving en de mensen rondom ons. Al het goede komt van de samenleving en al het slecht zit al in 

ons. De mens is in het begin een egoistsich wezen en hij krijgt alles wat moreel is van de 

gemeenschap. 

Durkheim heeft school gelopen in Parijs en dat is hem niet zo goed bekomen want wat hij gedaan 

heeft is dat hij van zeer jonge leeftijd al afstand nam van zijn Joodse achtergrond (net zoals Comte). 

Hij is niet naar een Joodse school gegaan. Op zeer jonge leeftijd nam hij ook af van het geloof. Wat hij 

aan de normaalschool heeft ondervonden is een enorme eenzaamheid, hij stelde zijn familie 

tenslotte teleur. Hij moest iets bewijzen, goede schoolresultaten. Dit is hij heel zijn leven gebleven.  

OEROPVATTING: 

Het dubbele gelaat van de maatschappij is gebaseerd op zijn joods-orthodoxe jeugdervaringen. 

Ritualisme en ontzag voor de Wet aan de ene kant, en warme uitgelatenheid op sabbat en andere 

feesten aan de andere kant. :  

 Streng en verheffend 

 Koesterend en voedend 



 

Durkheim als ‘normalien’ – de mens als homo duplex – individu versus maatschappij 
Dat de Ecole Normale zijn normale denken sterk beïnvloed heeft, zien we ook het vastleggen van zijn 

hoofdthema: het probleem van de spanning en verzoening tussen individu en maatschappij. Alles 

draaide op de één of andere manier rond de tweedeling individumaatschappij. Durkheim wilde dit 

onderwerp wetenschappelijk benaderen, niet filosofisch zoals men in die tijd stond tegenover de 

verhouding tussen individu en samenleving. Hij zag het als zijn levenstaak de sociologie 

wetenschappelijk te grondvesten en van metafysische smetten te zuiveren. 

De mens is een duaal wezen, een homo duplex verklaart hij in een lezing. ‘Het is een ervaringsfeit dat 

er in ons twee wezens bestaan die nooit helemaal samenvallen. Vaak staan ze zelfs regelrecht 

tegenover mekaar en spreken ze mekaar tegen... Er zijn werkelijk twee levensbronnen die totaal 

verschillend zijn, nagenoeg tegengesteld, en waaraan we simultaan deel hebben’.  Aan de ene kant 

staat het zintuigelijke, zinnelijke wezen dat handelt uit egoïstische motieven (onze lagere substantie). 

Aan de andere kant staat de rede, het conceptuele denken en religieuze en morele besef (hogere 

substantie). De spanning hiertussen is een empirisch feit en komt dus ook neer op de tegenstelling 

tussen individu en maatschappij.  

Hoe kunnen we deze twee naturen verzoenen? ‘Juist omdat de mens sociaal is, is hij dubbel, en 

tussen de twee wezens die in hem samenwonen, is er een oplossing van continuïteit, precies 

dezelfde als die tussen het sociale en het individuele.’  zegt Durkheim. Uit zichzelf is het individu 

niets. Al het menselijke ontspruit aan de maatschappij. De samenleving staat oneindig boven het 

individu. Men wordt pas echt mens wanneer men in staat is om rekening te houden met andere, 

communicatie te voeren… Een mens buiten sociale context blijft een nutteloos wezen, de 

maatschappij geeft alles.  

Frankrijk – het individualisme – kritiek op het contractdenken – naweeën van de 

revolutie 
De spanning tussen individu en maatschappij was natuurlijk geen uitvinding van Durkheim. De stem 

van het individualisme klonk steeds luider en luider. De mens was een individueel wezen dat over 

zichzelf beschikte en een onbetwistbaar recht had op politieke vrijheid. De mens leeft echter niet 

alleen, ze zijn bereid om een deel van hun onafhankelijkheid op te geven om de instandhouding van 

het individu en het voortbestaan van de soort te garanderen. Individualisme en sociaal leven zijn 

geen tegengestelden. Dit was de kern van het contractdenken. 

Rousseau zei dat de mens vrij wordt geboren maar overal aan ketenen vast ligt. Hij vond dat er een 

vorm van samenleven moest worden gevonden die met alle gemeenschappelijke kracht de persoon 

en de goederen van iedere deelgenoot verdedigt en beschermt, waardoor ieder aan zichzelf 

gehoorzaamt maar toch even vrij blijft als ervoor. 

Durkheim stelt het anders, het sociale leven kan nooit tegemoetkomen aan de oorspronkelijke 

vrijheden van de mens. Het maatschappelijke probleem van Rousseau moet dus worden omgekeerd. 

→ Hoe kan het sociale leven zo worden ingericht dat individuen worden opgetild tot betere wezens 

dan ze uit zichzelf zijn? 

Het individu is een wezen dat helder instaat is om rekening te houden met andere. Men kan 

rationeel denken. Op basis van het redelijk inzicht in andere, kan je jezelf optillen. Het besef van het 

algemeen belang kan ervoor zorgen dat een individu wordt. 

→ Rousseau  en Kant 



 

Durkheim omarmt het individualisme van Rousseau en Kant en wijst het utilitarisme af. Een mens 

start van een egoïstisch en moraal deel. Hij wijkt ook wel af van deze theorie. De mens is in zijn 

natuurbestand een wezen die de overstap gemaakt heeft naar het sociale leven door een afsluiting 

van een contract. De samenleving start bij het afsluiten van een contract. Dit wijst hij af, want als dit 

waar zou zijn, zouden er eerst individuen zijn en dan pas een maatschappij omdat het altijd start met 

individuen die een contract sluiten. Volgens Durkheim is het precies omgekeerd, in de beginne was 

de maatschappij er al. We moeten altijd beginnen van het maatschappelijke en die maatschappij 

vormt de individuen. Er zijn altijd voorstellingen en normen die voorafgaan aan het contract. 

→ De maatschappij gaat vooraf aan alles, Durkheim ziet de maatschappij als een moraal wezen dat 

individu optilt. De oplossing ligt dus in de maatschappij en niet in het individu 

Durkheim was tegen egoïsme, het egoïstische individu. Het tast het gevoel voor solidariteit aan. De 

geestelijke anarchie waar Comte het over had, heette bij Durkheim anomie, en ook voor hem was 

egoïsme een moreel gevaar. Hij beschouwde anomie en egoïsme als ‘moreel ongezond’, en als 

mogelijke oorzaken van zelfmoord. 

Dreyfus-affaire – aansluiting en kritiek op Rousseau – individualisme als bindmiddel – 

cultus van het individu. 

Dreyfus-affaire 
Durkheim was geen volledige anti-individualist, integendeel. Het menselijke individu heeft immers 

een dubbele natuur. Zoals individuen hun lagere natuur weten te onderwerpen aan hun hogere 

natuur, is het individu zelf het meest waardevolle dat er is. Als je onder individualisme verstaat: de 

cultus van dat hogere individu, dan is er niets mooiers dan dat. Dan kan individualisme zelfs de 

grondslag vormen van de nieuwe morele orde. 

Deze stelling verdedigde hij naar aanleiding van de Dreyfus-affaire. Frankrijk was een gespleten 

samenleving opeenvolging van opstoten van revolutie. Na de revolutie komt de restoratie. Hoe kan 

een samenleving functioneren? Probleem, geen eenheidsgezindheid, men verweet Frankrijk ervan 

dat ze haar eigen beginselen niet ernstig nam. Het kon niet zijn dat Dreyfus (jood die iets verkeerd 

had gedaan) aan een slecht werkende militaire rechtbank werd opgeofferd. De geloofwaardigheid 

van Frankrijk stond op het spel. 

De conservatieven en anti-Dreyfusards vonden het schandalig om er nog maar aan te denken het 

eigenbelang van een individu te laten opwegen tegen het staatsbelang. Zijn vonden dat alle 

zelfingenomen individuen de plaats toe moesten gewezen worden die ze verdiende, ondergeschikt 

aan de sociale orde.  

Aansluiting en kritiek op Rousseau 
Durkheim voelde zich erg betrokken bij deze discussie omdat dit immers ging om de verhouding 

individu-maatschappij. Oppervlakkig gezien lijkt het betoog van de anti-Dreyfusard op dat van 

Durkheim, beide namen het op voor sociale orde en waren sceptisch tegenover het individualisme. 

Juist daarom wilde Durkheim zijn standpunt uit de doeken doen. Er zijn, zegt hij, twee vormen van 

individualisme, die niet met mekaar te maken hebben. 

Het individualisme van Kant en Rousseau heeft de verklaring van de rechten van de mens op min of 

meer geslaagde wijze onder woorden gebracht. Het beschouwt elke persoonlijke drijfveer als de bron 

van alle kwaad. Voor beide is het handelen alleen moreel, wanneer het op alle mensen zonder 

onderscheid van toepassing kan zijn, dus al het volgt uit het algemeen begrip van de mens. 

→ Sterk verschillend van de apotheose van het individuele welzijn en belang van het utilistische 

individualisme  



 

Het individualisme van Kant en Rousseau dus, daar staat Durkheim voor: het individualisme van de 

verantwoordelijke burger die zich richt op het algemeen belang. Het gaat om het edele 

individualisme, dat niet is afgeleid van individuele en dus egoïstische gevoelens maar dat is ingesteld 

door de maatschappij. 

Plots krijgt Durkheims betoog een wending. Een samenleving kan alleen blijven bestaan als ze een 

morele eenheid vormt. Er moet in iedere samenleving een geloof bestaan dat door al haar leden 

wordt gedeeld. Zonder dat kan een maatschappij niet samenhangen. De kern van religie is één of 

ander ideaal dat door een heel volk wordt nagestreefd en dat door algemene instemming een 

moreel overwicht krijgt boven particuliere doeleinden. Hij zegt enkel niks over inhoud, religies 

veranderen, die van gisteren zullen morgen niet meer bruikbaar zijn. 

Wat kan die religie anders zijn dan het individualisme zegt Durkheim. Het is natuurlijk paradoxaal dat 

datgene wat moderne mensen verbindt, juist is wat hen van elkaar onderscheidt, namelijk hun 

waarde als individu. Deze paradox lost op als we kijken naar de dynamiek van de moderne 

maatschappij. Individuen verschillen te veel van elkaar en hebben geen gemeenschappelijk 

overtuigingen meer enkel het kenmerk dat we allemaal mens zijn. En zo Durkheim tot het besluit. 

Het enige wat ons in de moderne maatschappij nog verbindt, is het abstracte besef dat we allen 

mensen zijn. 

Daarom kunnen we de oude noties God en Gods wil vervangen door de mens en mensenrechten. Het 

allerheiligste is nu: het individu. Wij gaan over tot een zelfvergoding, wij zijn het belangrijkste en wij 

kunnen geen andere goden meer vereren zonder onszelf te verloochenen. En aangezien ieder van 

ons een incarnatie van de mensheid is, heeft ieder individueel bewustzijn iets goddelijks, draagt het 

een teken dat het heilig en onschendbaar maakt voor anderen. Dat is het hele individualisme. 

Me my selfie and I 
Het maken van selfies en het profileren op social media zouden we kunnen opvatten als een sociale 

vorm van individualisme. Selfies maak je voor de andere, het is een soort bindmiddel. Hoe moeten 

we dit interpreteren? Als een vorm van narcisme: dit gaat helemaal in tegen het feit dat mensen 

samen iets opbouwen. We moeten opnieuw gaan kijken om te zien op social media wel echt een 

sociaal gebeuren is. 

Wilhem Wundt en de experimentele psychologie 
Durkheim wordt getroffen door de drie uitgangspunten die Wundt hanteert. Wundt slaagde erin om 

bewustzijnsfuncties te meten, psychische feiten waren dus objectief waarneembaar. Dat maakte een 

grote indruk op Durkheim. Iedere wetenschap is een wetenschap van feiten. Een feit is maar een feit 

als het objectief is: uitwendig gegeven.  

Ook causaliteit verenigd wetenschap. Wetenschap begint met het onderzoek naar causale relaties. 

Vaak brengen de op elkaar inwerkende mentale elementen een creatieve synthese tot stand 

(mentale chemie). Bij bepaalde verbindingen van elementen ontstaat er soms iets nieuws. Het 

resultaat verschilt dus naargelang de verbindingen van de samenstellende elementen. 

Durkheim zag in de praktijk hoe vruchtbaar deze drie wetenschappelijke principes waren. 

1. Wetenschap is de studie van objectieve, uitwendige feiten 

2. Feiten zijn verbonden door causale relaties 

3. Een nieuw feit is, als geheel, meer dan de som van de delen 

 



 

Het sociale noemt hij het sui generis, het sociale kun je niet doen ontstaan uit het niet sociale. Je kan 

sociale fenomenen niet reduceren tot de veroorzaken van het fysische. Ja kan niet de sprong maken 

naar de analyse van de samenleving. Je brengt alle individuen samen en die vormen een groep. De 

groep is een wezen met een eigen bestaan. Je kunt niet begrijpen als je alleen naar de opstelling 

kijkt. Antwerpen is meer dan de som van mensen die hier wonen. Dit heeft hij dus allemaal geleerd 

bij Wundt.  

La division du travail social – de notie arbeidsdeling 
De hoofdvraag van Durkheims doctoraat is even simpel als allesomvattend : 

‘Hoe komt het dat het individu almaar meer afhangt van de maatschappij, terwijl het tegelijk toch 

autonomer is geworden? Hoe kan het tegelijk meer persoonlijk en meer solidair zijn? Wat deze 

ogenschijnlijke tegenstelling in mijn ogen doet verdwijnen, is de transformatie die de sociale 

solidariteit ondergaat ten gevolge van de toenemende arbeidsdeling.’ 

Arbeidsdeling is voor Durkheim de sleutel van de dubbele paradox, hij heeft het over de sociale 

arbeidsindeling. Hij doelt op de functionele differentiatie van heel de samenleving. 

 Toenemende afhankelijkheid van individuen gaat samen met een toename van autonomie 

 Individuen die zelfbewuster, dus persoonlijker zijn, brengen tegelijk een hogere vorm van 

solidariteit op met anderen 

Onderscheid tussen samenlevingen zonder arbeidsdeling, zogenaamde segmentaire samenlevingen 

en met arbeidsdeling lijkt op het eerste zicht simplistisch maar toch kom het onderscheid vaak voor. 

Zoals Comte bijvoorbeeld, hij maakte een opdeling in het theologisch en positieve stadium van de 

samenleving (met als tussenfase de metafysische fase). 

De la division du travail social – het ‘Conscience collective’ : 
In iedere samenleving is er een morele orde. Zij wordt samengehouden door dwingende collectieve 

voorstellingen die het handelen, denken en voelen van individuen bepalen. Het sociale ontwikkelde 

eigen denkvormen die ze vervolgens overplaatsten op individuen. De maatschappij is een soort 

conscience collective. De taal is hier een voorbeeld van, het is een soort van collectieve denkvorm die 

wordt aangeleerd aan individuen.  

Een individu krijgt dankzij de maatschappij wel het vermogen om dingen te doen. De maatschappij 

denkt dus, het is nooit het individu die eerst op die gedachten komt. Zijn vermoeden is dat de nieuwe 

denkvormen tot stand kunnen komen in een soort oven, daar worden de denkcategorieën geboren. 

De collectieve voorstellingen vormen het wezen van de maatschappij. De samenleving heeft dus haar 

eigen mentale bestaan, en dit bedoelt Durkheim heel letterlijk. 

De letterlijke definitie die hij geeft aan ‘Conscience collective’ is:  

‘Het geheel van geloofsovertuigingen en sentimenten die de gemiddelde leden van een enkele 

maatschappij gemeen hebben en die een bepaald systeem vormen met een eigen leven.’ 

Veel sociologen vonden dit een fantastisch verzinsel. Het was volgens hun een woord voor het 

complexe (en door één individu inderdaad niet vatbare) geheel van mentale uitwisselingen tussen 

individuen. Ze vonden dat zodra je mentale kwaliteiten toeschrijft aan een bovenmenselijk wezen je 

in de sfeer van religie kwam. 

 



 

De segment – de Irokezen – individuen zonder individualiteit – mechanische 

solidariteit – repressief recht 
Het collectieve bewustzijn is niet alleen intellectueel superieur maar ook moreel superieur. 

Gesocialiseerde individuen denken, handelen en voelen niet hun hoogst individuele gedachten, 

daden en gevoelens. Ze denken, handelen en voelen wat de maatschappij hen, via instituties heeft 

aangeleerd. Welke maatschappij brengt dan welk soort individuen voort? 

Het wordt overzichtelijk om dit te onderzoeken als we maatschappijen opdelen aan de hand van 

sociale organisatie en er zijn er maar twee volgens Durkheim: wel of geen arbeidsindeling. 

In segmentaire maatschappijen bestaan geen arbeidsindelingen. Onder een segment verstaat 

Durkheim een kleine samenleving, een clan. Deze samenleving wordt gekenmerkt door het feit dat 

nagenoeg alles dat in de samenleving gebeurt, collectief worden gedaan. Je doet allemaal dezelfde 

dingen. Deze maatschappij wordt gekenmerkt door dorpen die ieder op zich staan. Soms rituele 

uitwisselingen maar eigenlijk leeft een samenleving op zichzelf. Ieder segment kan op zichzelf 

bestaan. Er is weinig sprake van individualiteit. 

Het verschil tussen man en vrouw wordt bijna niet benadrukt om zoveel mogelijk gelijkheid te 

behouden. Daarom wordt er ook niet veel belang gehecht aan de institutie van het huwelijk. In een 

samenleving die zo gekenmerkt wordt door de gelijkheid en de centrale stand van de groep is het 

onacceptabel dat individuen de grens overschrijden. Bij eigenzinnig gedrag zal de groep meteen 

terug slagen, je zal meteen erg gestraft worden omdat je de groep in gevaar. 

Je kan nog niet spreken van onderscheiding tussen instituties (politiek, recht, ontspanning..) er is 

maar sprake van één institutie en dat is de groep. Er is wel een rechtspraak maar dat kan je moeilijk 

onderscheiden van de rest want het loopt allemaal door elkaar. Een voorbeeld van zo’n groep zijn de 

Irokezen, een indianenstam in Noord-Amerika 

Organische solidariteit – Durkheims organicisme – restitutief recht – waarde van het 

individu  
Als er arbeidsdeling optreedt, kan mechanische solidariteit niet langer het bindmiddel zijn. Er vormt 

zich dan een organisch samenhangend sociaal lichaam, dat bestaat uit onderscheiden individuen, 

instituties en organisaties die niet de hele groep in al zijn aspecten omvatten, maar elk een specifieke 

functie vervullen. Terwijl de mechanische solidariteit individuen veronderstelt die op elkaar gelijken, 

veronderstelt de organische solidariteit dat ze van elkaar verschillen. 

Bij een maatschappij met een vergevorderde arbeidsdeling en dus organische solidariteit hangt 

iedereen aan de ene kant meer af van de maatschappij en, van de andere kant, is eenieders activiteit 

des te persoonlijker naarmate zij meer gespecialiseerd is. Hier groeit dus de individualiteit van het 

geheel tezamen met dat van de delen. De maatschappij wordt in haar geheel beweeglijker, naarmate 

ieder van haar elementen meer bewegingsvrijheid heeft. 

De reden waarom we de tweede solidariteit organisch noemen is door de gelijkenis met de 

solidariteit bij hogere diersoorten. Ieder orgaan heeft zijn specifieke fysionomie, autonomie en toch 

is de eenheid van het organisme des te groter naarmate de individuering van de delen markanter is. 

De biologische beeldspraak van Durkheim ligt aan de basis van zijn organicisme, zijn biologisch getint 

functionalisme. De biologie is voor de socioloog een goudmijn van gezichtspunten en hypothesen… 

Het begrippenkader van de sociologie moet lijken op dat van de biologie, zonder er echter een 

slaafse navolging van te zijn.  



 

Voor Durkheim bestaat de kern van sociologisch onderzoek uit een analyse van functies, dan pas 

begrijp je de structuur van de maatschappij echt. Ook organische solidariteit kan je maar begrijpen 

als je ziet hoe functioneel noodzakelijk ze is voor het voortbestaan van een complexe maatschappij. 

Zij voorziet immers in de collectieve opvattingen die individuen tegelijk van elkaar doet verschillen én 

op mekaar betrekt. Het recht is hier ook niet langer repressief maar restitutief. Het herstelt 

bedreigde evenwichten. Het recht harmoniseert de verhoudingen in de maatschappij met 

inachtneming van een zekere vrijheid van handelen. Om die reden wordt kritiek deze keer wel 

getolereerd.  

Anomie 
De overgang van mechanische solidariteit naar organische verloopt in de praktijk niet zo rimpelloos. 

Waar kom die arbeidsdeling ineens vandaan? Durkheim verdiept zich in wat er zoal verkeerd kan 

lopen. Want: wat als arbeidsdeling de gelijkenissen tussen individuen doet verdwijnen, zodat ze niet 

meer mechanisch op elkaar zijn betrokken, maar nog niet organische solidariteit in het leven roept? 

Deze toestand noemt hij anomie. Het duidt een toestand aan waarin een algemene consensus 

ontbreekt over sociale normen; een toestand waarin om de één of andere reden de normen nog niet 

zijn doorgedrongen tot het bewustzijn van individuen. Anomie wijst op pathologie. Het is een 

ziektetoestand van de moderne maatschappij. 

Kritiek op economisering – pleidooi voor corporaties – het middenveld 
Als oorzaak voor de anomie geeft hij de schuld aan de economisering. De economische functies die in 

de samenleving altijd een secundaire rol hebben gespeeld zijn te dominant geworden. Commercieel 

en industrieel denken overheerst. Om het gevaar van demoralisering en anomisering te keren, moet 

er opnieuw een sterk moreel gezag komen dat niet de individuele vrijheid aanbanden legt maar wel 

het egoïsme. Vrijheid is een product van reglementering, het egoïsme daarentegen reduceert de 

mens tot zijn bekrompen eigenbelang. 

Dat moreel gezag moet volgens Durkheim komen van een groep die het algemeen belang dient en 

haar leden verder leert kijken dan de concurrentiepositie of opbrengst. Dit noemt hij een corporatie. 

Alleen de corporatie, die allen verenigt, zou in staat zijn om individuen uit hun egoïstische sluimer te 

wekken. Durkheim erkent dus dat er tussen de staat en het individu intermediaire groepen nodig zijn 

om mensen te verenigen. Zijn pleidooi kan je dus zien als een pleidooi voor het ‘middenveld’: er zijn 

verenigingen nodig die mensen warm maken voor solidariteit en sociale verantwoordelijkheid.  

Waar komt die arbeidsdeling vandaan? 
Durkheim verwerpt de verklaringen van economen zoals Adam Smith. Om te beginnen geven ze 

beide een andere betekenis aan arbeidsdeling. Smith ziet arbeidsdeling louter economisch, in het 

licht van productiviteit. Durkheim ontkent deze economische gevolgen niet maar arbeidsdeling heeft 

voor hem meer een moraal karakter. Het vormt een samenleving bestaande uit gelijkvormige 

individuen in een keurslijf, om tot een samenleving van vrije en waardige individuen. 

Ook hun verklaringen van arbeidsdelingen zijn verschillend. Volgens Smith bracht eigenbelang en de 

menselijke neiging tot ruil vanzelf arbeidsdeling voort. Durkheim vindt zo’n verklaring onacceptabel. 

Hoe kan het laagste in de mens, zijn egoïstische instinct, een verklaring bieden tot het hogere? Hoe 

kunnen puur psychische motieven een verklaring bieden voor sociale fenomenen. Ruil is een contract 

tussen individuen en om een contract te kunnen sluiten, zijn er voorafgaande afspraken nodig (eerst 

maatschappij, dan individu). Wat wil zeggen dat zich al collectieve voorstellingen moeten hebben 

genesteld in de persoonlijkheid van de individuen. Durkheim verwerpt deze verklaring dus. 



 

Volgens hem moeten we de verklaring niet in het individu gaan zoeken. Het is buiten hem, dat wil 

zeggen in het milieu rondom, dat de determinerende oorzaken te vinden zijn van de sociale evolutie. 

Als maatschappijen veranderen, en als het individu verandert, dan komt dat omdat het milieu 

verandert.  

De belangrijkste factor die het milieu doet veranderen is de toename van de bevolking. In eerste 

instantie zorgt dit voor problemen. Er zijn dan twee mogelijke scenario’s die kunnen gebeuren: 

1. De sterkste overleven en de zwakkere sterven of trekken weg. Dan daalt de bevolking weer, 

zo gebeurde dit jaren in de geschiedenis maar de functionele voorwaarden voor een stabiele 

bevolkingstoename waren niet vervuld. 

2. Er komt arbeidsdeling. Mensen specialiseren zich. In dat geval kunnen ze dicht bij mekaar 

blijven leven, zonder overspannen concurrentiestrijd. Het bevolkingspeil blijft constant en de 

functionele voorwaarden zijn vervuld. 

Bij het tweede scenario komen de mensen veel meer in contact met elkaar. De opvattingen worden 

opener, hun horizon verruimt, ze zijn in staat om abstracter te denken. In één woord, de organische 

solidariteit wordt in het leven geroepen. Deze verklaring is wat Durkheim een sociologische 

verklaring noemt, een combinatie van causale en functionele verklaring. 

De betekenis van De La division du travail social 
De meeste commentatoren zijn het erover eens dat De la division du travail social tal van 

mankementen vertoont. Zijn typering van een segment is grotendeels een bedenksel. Dat mensen als 

twee druppels water op mekaar lijken zegt meer over Durkheims onvermogen om verschillen te zien 

dan over het ontbreken daarvan. Tevens blijft hij vaag over de verbanden die hij schetst.  

Allemaal ietwat onfair, het hele begrippenarsenaal van het functionalisme moest immers nog 

worden ontwikkeld. Durkheim beseft zijn tekortkomingen wel en maakte in zijn latere werk dan ook 

geen gebruik meer van de noties ‘mechanische en organische solidariteit’. Maar wat belangrijker is 

wat het boek teweegbracht. Het toonde wat de sociologische zienswijze vermag. Al de verschijnselen 

die hij bespreekt bleken als sociale feiten sociologisch te kunnen worden geanalyseerd en verklaard 

en dus niet enkel in hun normale studiedomein. Dat is de echte betekenis van De la division du travail 

social. 

Excursus over Montesquieu en Durkheim 
De l’esprit des lois is het verslag van Montesquieus studie naar alle mogelijke wetten waarover hij 

maar informatie kon vinden. De wet is niet zomaar een regel. Zij drukt een eigen geest uit. Zij heeft 

een eigen redelijkheid, schreef Montesquieu. Wie de wet begrijpt, begrijpt dat zij niet willekeurig is, 

haar geest drukt immers de samenleving als geheel uit. Hierdoor geeft Durkheim het recht een 

belangrijke status in zijn sociologisch onderzoek. Wie recht begrijpt, begrijpt de samenleving. Dit idee 

van Durkheim komt sterk overeen met het verslag van Montesquieu.  

Montesquieu wordt soms ook gezien als de ontdekker van de maatschappij. Hij zag niet alleen een 

maatschappij bestaande uit alle mensen; hij had ook oog voor de complexe relaties die mensen 

aanknopen onder invloed van verschillende morele en fysieke factoren. Wie de samenleving wil 

begrijpen, moet het complexe samenspel van beide factoren onderzoeken. Durkheim heeft 

Montesquieus opvattingen van de maatschappij als een levend geheel dat door de wet wordt 

uitgedrukt, als een spons opgezogen. Alleen voor Montesquieus vermenging van fysieke en morele 

factoren past hij. Sociale feiten zijn voor Durkheim uitsluitend van morele aard. 



 

Regels van de sociologische methode als disciplinering. 
Durkheim besefte dat er meer nodig was dan alleen voorbeelden om de sociologie als wetenschap te 

grondvesten. Er moest gewerkt worden aan de vorming en disciplinering van medewerkers en 

sociologen in opleiding. Er waren regels nodig die het collectief bewustzijn van sociologen zouden 

vormen. Het boek was strak opgebouwd maar in plaats van de door Durkheim gewenste 

disciplinering, was er minstens zoveel aanleiding tot discussies tussen sociologen. 

Eerste regel: sociale feiten als dingen beschouwen – Weber Durkheim 
Hij gaat meteen in op de kritiek die hij teweegbracht met zijn eerste regel. Hij snap niet waarom men 

zo zwaar tilt aan de aanbeveling om de ‘werkelijkheid van de sociale wereld’ gelijk te schakelen met 

die van de ‘uitwendige wereld’. Hij beweert immers niet dat sociale feiten materiële dingen zijn, 

maar wel dat zij net zo goed dingen zijn, zij het op een andere manier.  

Wat een ding nu precies is, moet je kennistheoretisch opvatten. Er zijn twee manieren: 

1. Rechtstreekse kennis: ken ik ‘van binnenuit’, een verlangen bijvoorbeeld 

2. Onrechtstreekse kennis; betrekking op iets ‘buiten mij’, iets dat mijn geest niet van nature 

kan bevatten maar enkel door waarneming of experiment kan leren kennen. 

Een ding is dus volgens Durkheim de naam voor al wat ik niet rechtstreeks ken. Ieder ding is dus van 

nature iets onbekend voor mij. Het staat buiten mij, en om het te kennen moet ik buiten mezelf 

treden. Elke wetenschap vertrekt immers van het onbekende, en houdt zich dus bezig met dingen. 

Over de aard van die feiten is nog niets gezegd, stelt Durkheim. Al geeft hij in zijn boek wel toe dat als 

je zegt dat sociale feiten dingen zijn, je wel iets zegt over de aard van die feiten. Hij houdt wel vol dat 

je als wetenschapper geen keus hebt, je moet sociale feiten wel als dingen beschouwen. Zelfs als 

verschijnselen uiteindelijk niet alle eigenschappen blijken te hebben van een ding, moet je ze 

aanvankelijk toch behandelen alsof zij die hadden.  

→ De uitwendigheid van de sociale werkelijkheid wordt dus verondersteld. 

Maar wat als, zoals Weber meende, de sociale werkelijkheid bestaat uit sociale handelingen, die niet 

uitwendig bestaan en niet gegeven zijn. Ze komen voort uit subjectieve zinvolle handelingsmotieven. 

Als Weber het bij het rechte eind heeft is de sociale werkelijkheid iets dat wordt geconstrueerd. De 

objectieve methode zet de sociologie dan op het verkeerde been. Dit is dus het grote 

meningsverschil tussen Durkheim en Weber. 

 Durkheim verwijt Weber dat hij niet aan (serieuze) objectieve wetenschap doet 

 Weber verwijt Durkheim dat hij de ware aard van de sociale werkelijkheid geweld aan doet 

Zijn opvatting over dingen is ook ontologisch omdat sociale feiten dingen zijn, we moeten er nog 

onderzoek naar doen. Het feit dat we ze als dingen beschouwen, doen we niets anders dan ons 

schikken naar hun natuur. Wij worden gekneed door de sociale feiten. Ze bevinden zich buiten ons 

maar ze hebben wel effect op ons. Dit zegt wel iets over de aard van de sociale werkelijkheid. De 

sociale werkelijkheid, de maatschappij is dus een op zichzelf staande collectieve werkelijkheid met 

een eigen leven, die boven en tegenover het individu staat .De maatschappij dwingt ons te schikken 

naar wat zij vraagt, morele onderwerping.  

Kenmerken van ‘le fait social’ 
Het eerste kenmerk van een sociale feiten of instituties is dat ze extern zijn aan individuen. De taal is 

hier een voorbeeld van. De taal was er al, de taal gaat aan ons individuen vooraf, het leidt een eigen 

leven. Het bevindt zich buiten het individu. Dan leren we de taal, we moeten ze verinwendigen. De 

morele dwang die vindt je als je de regel overtreedt. Dt-fouten op toetsen worden bestraft, mensen 

verbeteren je als je iets fout zegt (grammer-nazi). Dit zijn voorbeelden van morele druk.  



 

Recht als sociaal feit 

Het recht is het zuivere sociale feit bij uitstek. Het is uitwendig , het is de meest objectieve 

uitdrukking van de maatschappij. Niemand kan het volledige recht kennen. Een rechtsregel beweert 

Durkheim, is wat het is. Er bestaan geen twee manieren om hem waar te nemen. Wat hij vergeet is 

dat je de regels moet interpreteren en toepassen. Doen alsof sociale feiten zijn zo als ze zijn, is niet 

correct.  

In de tweede plaats is recht ook normatief dwingend. Dit is een wel heel duidelijk kenmerk van het 

recht. Het is de meest zichtbare uitdrukking van de normatieve macht die de maatschappij kan 

uitoefenen op een individu. Als een socioloog het recht, links laat liggen, begaat hij dus een grote 

fout: hij sluit zich af van het belangrijkst reservoir van sociale feiten. 

Statistiek als sociaal feit 

Statistiek is ook een sociaal feit. Je kent het antwoord van een statistische vraag niet zomaar. 

Statistieke beschermen ons tegen de fout van het dagdagelijkse doodgewone denken. Statistieken 

geven de sociale feiten meteen weer want ze geven kenmerken van de verschijnselen die we niet op 

een andere manier te weten kunnen komen. Statistieken onthullen dus collectieve feiten, en niets 

anders. We nemen dus vanzelf de perfecte wetenschappelijke houding aan: objectief, zonder 

vooroordeel, wachtend op de feiten.  

Dit brengt ons tot het tweede kenmerk, sociale feiten oefenen een verplichtende en dwingende 

macht uit op het individu. Zoals we eerder als vastgesteld hadden, is er een morele druk om de taal 

juist te hanteren. Ook het recht oefent een verplichtende en dwingende macht uit op het individu. 

Als zal het individu die macht niet altijd zo duidelijk en direct merken. Bij de taal voelen we het pas 

als we terechtgewezen worden. Je kan ook iets stelen en zolang je niet wordt betrapt, zal je de macht 

van het recht niet voelen. Maar een sociaal feit zonder normatieve dwang bestaat niet. 

Samenvattend kunnen sociale instituties omschreven worden als: 

‘Wijzen van handelen, denken en voelen, extern aan het individu, die begiftigd zijn met een 

dwingende macht waardoor ze zich aan het individu opdringen.’ 

Op zoek naar sociale feiten 
Nu moeten we op zoek gaan naar sociale feiten. Dit is erg belangrijk, we zitten namelijk vol met 

meningen en vooroordelen. Hoe meer je op jezelf vertrouwt als bron van kennis, hoe groter de kans 

dat je in de val trapt van subjectivering en vertekening van de feiten. Alledaagse taal is, altijd en 

overal, de vijand van de wetenschap.  

De socioloog moet afzien van het gebruik van begrippen van buiten de wetenschap. De methode 

vereist dat hij begrippen achterwege laat, zolang zij niet wetenschappelijk vastliggen. Hij zou volledig 

nieuwe begrippen moeten vormen, aangepast aan de behoeften van de wetenschap en uitgedrukt in 

een bijzondere terminologie. Om te begrijpen moeten we de feiten onderzoeken in plaats van 

zomaar wat te kletsen. Alledaagse begrippen kunnen dus hooguit nut hebben als indicator, maar in 

het algemeen doe je er goed aan ze te wantrouwen. 

De verhouding tussen wetenschappelijke taal en alledaags taalgebruik vormt voor de socioloog een 

onopgelost probleem. Enkele sociologen stelden dat comfortabele lectuur slecht is voor de 

sociologische verbeelding. Sociologisch denken begint pas al je je bevrijdt van clichés en 

omgangstaal. Om die reden schreven ze hun teksten vaak in moeilijke zinnen en met moeilijke 

grammatica.  



 

Andere sociologen menen dan het omgekeerde, de wetenschappelijke taal mag niet te hard afwijken 

van de omgangstaal. Hoe dichter je blijft bij de taal van de mensen die je onderzoekt, hoe getrouwer 

je hun voorstelling kunt reconstrueren. Afstandelijkheid schaadt het sociologisch onderzoek. 

Durkheim zou hier van gruwen. Aanknopen bij de ‘beleefde ervaring’ staat gelijk aan: aanknopen met 

het individu dit staat geschreven in één van zijn regels: 

‘Wanneer de sociologie sociale feiten begint te onderzoeken, moet hij ze benaderen van hun meest 

objectieve zijde, dus los van hun individuele manifestaties. 

Wetenschappen en grensgeschillen – bestaat de collectiviteit? 
Durkheim gunt de psychologie het bestaansrecht maar vind wel dat elke wetenschap op zijn eigen 

terrein moet blijven. Hij was dan ook oprecht van mening dat sociale feiten, hoewel ze ook mentaal 

zijn, totaal verschillen van psychologische feiten.  

Dit verschilt volledig met de denkwijze van de mens uit de 21ste eeuw. Voor een wetenschapper 

dienen grenzen er nu voor om verlegd te worden. Ook de grenzen tussen wetenschappen, zodra die 

een hinderpaal vormen. We zien hoe de grens tussen menselijk en niet-menselijk wordt bevraagd en 

hertekend. Het wetenschappelijk landschap beweegt voortdurend.  

Durkheims opvatting was statisch, hij meende dat de wereld is ingedeeld in aparte domeinen, waarin 

alles kan verklaard worden aan de hand van domeinspecifieke wetmatigheden. Daarom klopt hij 

altijd maar op dezelfde nagel: de sociale feiten kunnen alleen worden verklaard door sociale feiten. 

Durkheim stelt zich de overgang van het psychische naar het sociale domein voor als een fusie, 

waardoor de elementen die er deel van uitmaken van karakter veranderen en opgaan in een      

groter geheel met nieuwe, totaal andere kenmerken. De maatschappij is dus niet de eenvoudige 

optelsom van individuen, het systeem heeft zen eigen kenmerken. Het is uit de combinatie van die 

beide delen dat het sociale leven voorkomt. De groep denkt, voelt en handelt dus anders dan haar 

leden zouden doen indien ze geïsoleerd waren. Durkheim zegt dus dat je er zeker van mag zijn        

dat  telkens als een sociaal verschijnsel rechtstreeks wordt verklaard door een psychisch fenomeen, 

deze verklaring verkeerd is. 

→ Negatief tegenover de psychologie 

Durkheims woordgebruik verraadt een zoeken en tasten naar de aard van het collectieve wezen. Dit 

is goed, het zet aan tot het denken over het bestaan van collectieve entiteiten. Sommige sociologen 

vinden het gebruik van collectieve termen lui. Het handelen van individuen in een sociale wereld is zo 

complex dat men gemakshalve woorden gebruiken als maatschappij. Het ondoordachte gebruik van 

collectieve begrippen deed Weber twijfelen. Voor je zulke begrippen gebruikt, moet je inderdaad 

duidelijk maken wat je bedoelt, en Durkheim deed dit. Hij is altijd heel grondig en uitvoerig geweest 

in al zijn werken. Hij deinsde niet terug voor de conclusie eenmaal hij ze bereikt had.  

Hij had het vaak over de collectiviteit als systeem, maar de maatschappij werd ook omschreven als 

een principe dat individuele mensen moreel verheft, een hoger moreel wezen. De mens was niet het 

vertrekpunt maar een aankomstpunt. Er zijn nog andere interpretaties mogelijk en zo dwingt de 

lectuur ons tot een eigen interpretatie. 

Sociologisch verklaren: causaal en functioneel 

De causale verklaring 
Causaliteit is het basisprincipe van iedere wetenschap, stelt Durkheim. Wie een sociaal verschijnsel 

wil verklaren moet dus op zoek gaan naar de sociale feiten die het hebben veroorzaakt.  Het is 

ingewikkeld om alle determinerende factoren te onderscheiden.  



 

De statistiek bracht gelukkig soelaas. Hij was zo opgetogen over statistische correlaties dat hij ze 

bestempelde als het instrument bij uitstek van het sociologisch onderzoek. Men moet verklaren en 

dat doet men door de oorzaak te zoeken. Maar wanneer is een verschijnsel verklaard? Dat is lastig, 

want de wetenschap kent geen eerste oorzaken. We moeten wel opzoek gaan naar het ‘intern 

sociaal milieu’, hiermee bedoelt hij het eigen karakter van een sociale entiteit. Aan de basis van 

iedere sociale groep ligt een oorspronkelijke versmelting. Om dit oorspronkelijke feit van de 

associatie gaat het. Als de socioloog dat kan reconstrueren en er de constituerende kenmerken van 

kan blootleggen, dan is de causale  verklaring afgerond. 

→ ‘De eerste oorzaak van ieder sociaal proces van enig belang moet worden gezocht in de 

samenstelling (constitution) van het intern sociaal milieu.’ 

Het segment is de oercollectiviteit. Binnen dat segment ontstond mechanische solidariteit als nieuw 

sociaal feit. Het segment veroorzaakte mechanische solidariteit. Vandaar ook Durkheims obsessie 

voor elementaire vormen van sociaal leven: wie die begrijpt, begrijpt het sociale leven pas echt. Alle 

groepen en maatschappijen zijn immers slechts combinaties van één en dezelfde oorspronkelijke 

samenleving. 

Causale en functionele verklaring 
Wanneer de causale verklaring ten einde is, begint de functionele verklaring. De functionele 

verklaring bepaalt het nut, het sociaal del van sociale verschijnselen. Op grond van dit inzicht komt 

Durkheim tot de kern van deze functionele verklaring. 

‘Ongetwijfeld kan een gevolg niet bestaan zonder oorzaak, maar deze heeft op haar beurt 

weer nood aan het gevolg.’ 

Beide verklaringen vormen samen de sociologische verklaring. A veroorzaakt B; B levert een 

functionele bijdrage aan A. Bijvoorbeeld: de collectieve gevoelens van een gemeenschap leiden tot 

straf zodra een groepslid de morele norm schendt; omgekeerd verhoogt de strafvoltrekking de 

collectieve gevoelens van de groep.  

De functionele zijn sociale processen, wat wil zeggen dat individuen er vaak geen weet van hebben. 

de straf is niet bedoeld om collectieve gevoelens intenser te maken. Maar da maakt die functie er 

niet minder reëel om. De onbedoelde gevolgen van de straf zouden wel eens effectiever kunnen zijn 

dan de bedoelde effecten. De echte functie van straf is het bewaren van sociale cohesie, door de 

conscience collective in al zijn vitaliteit in tact te houden.  

Het normale en het pathologische – Durkheim meets Darwin 
Net als biologische levensvormen hebben ook maatschappijen een gezondheid meent Durkheim. 

Wat functioneel is voor het collectieve organisme, is goed; en wat niet functioneel of schadelijk is, is 

slecht. Veel sociologen gingen niet akkoord met het feit dat je waardeoordelen kon afleiden uit 

feiten. Dat is nochtans wat Durkheim bedoelt. Met andere woorden: wat voor nut heeft een 

wetenschap die toont hoe de wereld in mekaar steekt, maar die, als we vragen hoe we moeten 

handelen, ons in de steek laat? Zo’n wetenschap is niets waart volgens hem. 

We kunnen een criterium vinden, een dat toelaat om op wetenschappelijke wijze een onderscheidt 

te maken tussen gezonde en zieke soorten sociale verschijnselen. Wat is gezondheid anders dan ‘de 

volmaakte aanpassing van het organisme aan zijn milieu’, en ziekte ‘al wat die aanpassing verstoort’. 

Maar wat is aangepast? Durkheim is zich bewust van deze vraag en beoogt daarom dat cijfers 

misschien iets onthullen over de gezondheid van de feiten. Het gemiddelde, dat is het referentiepunt 

van gezondheid, of zoals hij het nu zegt: normaliteit. 



 

Durkheim beweert dus vlakaf dat de statistische norm – of wat hij zich ook voorstelt bij het 

gemiddelde type – fungeert als het objectieve criterium bij uitstek. Sociale feiten zijn de dragers en 

de behouders van de waarden. Het normale ligt in de dingen zelf.  

‘Ik noem die feiten normaal die, het meest voorkomen; de andere noem ik ziek of 

pathologisch.’ 

Het geval Socrates – nood aan vernieuwing – de normaliteit van misdaad 
Wat doe je met de grote figuren der mensheid die niet bepaald gemiddelde types waren, zoals 

Socrates bijvoorbeeld. Dit was kritiek die Durkheim kreeg, zijn betoog nam een interessante 

wending. Hij beoogde dat de samenleving nood had aan overtreders, misdaad is functioneel 

noodzakelijk. Het geval Socrates maakt duidelijk waarom dat zo is. 

Volgens Durkheim was zijn misdrijf, namelijk onafhankelijkheid van geest, nuttig. Het hielp een 

nieuwe moraal en een nieuw geloof tot stand brengen. Het komt regelmatig voor in de geschiedenis 

dat de vrijheid van denken bestraft werd. Het brengt veranderingen op gang die iedere dag 

noodzakelijker worden. Volgens hem is misdaad dus een moraal element in het sociaal leven. 

Vooruitgang gaat zo goed als altijd samen met een zekere sociale wanorde. Hij droeg ertoe bij, dat 

het taboe op bepaalde sociaal-wetenschappelijke onderwerpen afnam, en dat we onze morele 

verontwaardiging opschorten tijdens het onderzoek. 

‘Le Suicide’ als schoolvoorbeeld van sociologisch onderzoek 
Het gedrag van individuen binnen een maatschappij wordt onvermijdelijk altijd bepaald door het 

geheel. Dit kan soms leiden tot bepaalde extreme gedragingen zoals zelfdoding.  Over zelfdoding 

werd tot dan toe vooral in morele en psychologische termen gesproken. Zelfdoding was 

ogenschijnlijk puur individueel gedrag. Durkheim zag zelfdoding als een sociaal feit dat dus moest 

verklaard worden door andere sociale feiten. Zo’n wezen, conscience politique, iets dat bestaat en 

een eigen leven leidt, kan ook gezond of ziek zijn. Sommige samenleving zijn zieker of gezonder dan 

andere. Er zijn indicatoren die ons dit kunnen zeggen.  

Er zijn twee belangrijke toegangen die Durkheim onderstreept, de toegang van het recht  en de 

toegang via de statistiek. Het recht is het beslissende kenmerk van het bestaan van de groep. Regels 

zijn een zeer belangrijke indicator van het bestaan van een sociaal feit. De statistiek leert ons dat 

bepaalde van die kenmerken van een sociaal feit niet door de onderdelen van een groep kunnen 

worden erkend maar wel degelijk kunnen bestaan. De cijfers van zelfdoding, abortus, prostitutie etc, 

waren indicatoren van de morele toestand van de maatschappij.  

Durkheim dacht dat zelfdoding eenduidig was, maar dat bleek een vergissing. Wat men voor 

zelfdoding aanziet, is vaak meer een kwestie van definitie dan een feit. Durkheim komt tot ‘de sociale 

data’: de zelfmoordstatistieken.  

 De normativiteit (mate van regulatie), werken de regels goed in op de individuen 

 De frequentie waarin de onderdelen met elkaar interageren, de mate waarin mensen met 

elkaar omgaan. Integratie, leven we met elkaar of naast elkaar? Hoe sterker de integratie, 

dus hoe hechter de leden verbonden zijn met hun gemeenschap, hoe lager de 

zelfmoordratio. 

 

Disfuncties kunnen die twee richtingen uitgaan. Men kan verschillende vormen van suïcide 

onderscheiden. Het is een sociaal geïnduceerd opgewekt gedrag. We zien op het kaartje van Frankrijk 

dat er in sommige arrondissementen meer zelfdodingen zijn dan in andere, die arrondissementen 

zien we als aparte samenlevingen. Al naar gelang je in het ene of het andere arrondissement zit, heb 

je een gezonder of ongezonder leven.  



 

Als de samenleving goed interageert is er een evenwicht. 

 Altruïstische zelfdoding treedt op als er sprake is van een overintegratie, je offert jezelf op 

omdat je de groep boven jezelf ziet. In sommige primitieve samenlevingen doden zwaar 

gewonden mensen zich om de groep niet tot last te zijn. 

 Egoïstische zelfdoding. Je ziet de groep niet meer, je bent heel slecht opgenomen in de 

groep. Je valt helemaal terug op jezelf. Aan zichzelf overgelaten is het afgesneden van alle 

bronnen die het waarde kunnen verschaffen. Het individu valt terug op het lagere, 

egoïstische deel van zichzelf. Het is moeilijk om daaruit zin en levensenergie te putten. 

De complexiteit van suïcide kan niet worden samengevat in zo’n kleine samenvatting. Verder kan er 

ook te weinig of teveel regulering zijn. Ook hier moet een evenwicht worden gevonden. 

 Fatalistische zelfdoding, er is sprake van een teveel aan regulering. Komt voort uit excessieve 

regulering, begaan door mensen wier toekomst uitzichtloos is, omdat hun verlangens 

gewelddadig worden ingeperkt door verstikkende discipline. Een voorbeeld is de Massada in 

73 na Christus. Bij een strijd van de Joden tegen de Romeinen, de laatste overlevende 

hebben samen zelfmoord gepleegd, heel de groep verdwijnt. 

 Anomische zelfdoding, er is een samenleving waar normen niet meer gelden of er nog geen 

nieuwe zijn die gelden. Ze geven mensen nog onvoldoende houvast, er is twijfel en 

onzekerheid. De zelfdoding komt voor als er een plotse verandering is van de normen, dit kan 

zowel een positieve als een negatieve verandering zijn (economische depressie of opleving). 

De zekerheid valt weg, men kan op niets meer vertrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes élémentaires de la vie religieuse  
Hier toont Durkheim zich van zijn filosofische zijde. Het boek bevat nagenoeg geen directe gegevens, 

maar des te meer ideeën. Het boek gaat over religie en maatschappij en denkcategorieën. De 

begrippen totaliteit, maatschappij, goddelijkheid zijn volgens hem alleen maar verschillende 

aspecten van éénzelfde notie. Over deze notie gaat het boek, niets buiten de maatschappij. Hoe 

meer hij zijn best deed om de filosofie buiten de deur te houden, hoe meer hij ze binnenskamers zelf 

uitbroedde. 



 

Hij probeert het sociaal feit nog eens uit te leggen. Individuen worden pas mens als ze worden 

opgetild door de denkbeelden die ze krijgen van de samenleving, dit is een idealistische visie. Het 

gedrag van mensen worden niet bepaald door hun ideeën maar door hun belangen, dit is een 

materialistische visie. Durkheim ontkent niet dat het gedrag wordt bepaald door materialen, maar 

toch is hij geen materialist. Hij zal zeggen dat werkelijk alles van de maatschappij vandaan komt en 

de maatschappij is niet puur iets materieels. Het is iets met een eigen ziel. Hij is dus niet 

materialistische of idealistisch, men noemt het eerder een sociaal realist. Het is de positie die 

inhoudt dat de maatschappij bestaat. De hele notie van ruimte, tijd, wat wij zijn… komt uit de 

maatschappij.  

Sommige zien hier een verkapte scheppingstheorie. God heeft de wereld en de normen bepaald, hij 

verandert God door de maatschappij. Hij was geïnteresseerd in de oorsprong van de godsdienst. Het 

gaat erom de oorzaken te vinden, of preciezer: de basisvoorwaarden waaraan religie moet voldoen 

om te kunnen bestaan. Je moet dus opzoek gaan naar een zo eenvoudig mogelijke religie, de 

wereldgodsdiensten komen dus niet in aanmerking. Daarom knoopte Durkheim aan bij de uitvoerige 

antropologische literatuur over de oorsprong van de religie en kwam hij terecht bij het Australische 

totemisme. 

Bepaalde denkbeelden in dit boek worden gezien als een breuklijn. In dit boek heeft hij het veel over 

religie. Een samenleving zonder religie is ten dode opgeschreven, zegt hij. Een samenleving zonder 

gedeelde waarde en normen, die zich op een krachtige manier opdringen aan de leden, kan niet 

bestaan.  

Wetenschap versus religie – de realiteit van het geloof 
De antropologische literatuur van die tijd was sterk evolutionistisch. Ze zagen de geschiedenis als een 

evolutionaire ladder waar de mensheid langzaam op klauterde. Hoe hoger de evolutionaire ladder, 

hoe minder dwaasheden je tegenkwam. Langzaam maar zeker verdringen rede en wetenschap, 

magie en religie. Hoe meer de mensheid weet en kan, hoe meer religie overbodig wordt. Wie religie 

niet opvatte als iets van het verleden, werd in wetenschappelijke kringen dan ook met de nek 

aangekeken. 

Durkheim had een andere kijk op de relatie tussen religie en wetenschap. Hij beaamde wel dat 

wetenschappelijke kennis superieur is aan het religieuze wereldbeeld. Wetenschap betwist de religie 

terecht van uitspraken te doen over kennis over de mens en de wereld. Deze kennis heeft ze 

namelijk niet maar religie is meer dan kennis. Geloof haal je niet uit jezelf. De kracht om te geloven, 

boven jezelf uit te stijgen, komt ergens anders vandaan. Het vlammetje van het geloof wordt 

aangestoken en brandend gehouden door het grote vuur, de maatschappij. De religieuze 

geloofsopvattingen berusten op een specifieke ervaring. Deze valt te achterhalen als je doordringt 

tot de meest elementaire vormen van het religieuze leven dat volgens Durkheim te vinden was bij de 

Aboriginals in Australië. 

Het profane en het sacrale 
Durkheim vraagt zich af wat we verstaan onder religie. Er wordt een radicaal onderscheidt gemaakt 

tussen het profane en het sacrale. Het profane is het dagdagelijkse, ook de arbeid hoort hier bij. Als 

je wilt overstappen naar het sacrale moet je afstappen van die gewoontes. Sacraliteit is dus zowaar 

een andere wereld. Als iets sacraal is, mag het niet worden vermengd met het profane. Het sacrale is 

precies dat wat het volledige tegendeel is van het profane. Het is de differentie tussen die twee dat 

ervoor zorgt dat het sacrale bestaat.  



 

Het onderscheid tussen het sacrale en het profane brengt dus als vanzelf rituelen en 

geloofsopvattingen voort. Rituelen schrijven nauwgezet voor hoe mensen moeten omgaan met het 

sacrale. We kennen als voorbeeld een offer, dit is een manier hoe er gecommuniceerd wordt tussen 

het profane en het sacrale. Je kan best geen levende dingen offeren aan het sacrale, een levend 

wezen behoord immers tot het profane. Het doden is dus een middel tot sacralisering. Dat sacrale 

dat we niet mogen betreden, hebben we wel nodig omdat het zo’n krachtige energiebron is dat je 

daarvan kan aftappen. Je offert iets aan het sacrale en je krijgt iets terug in het profane. Bijvoorbeeld, 

je offert een geit of groeten fruit aan het sacrale, als return krijg je een goede oogst de volgende 

keer. 

Geloofsopvattingen verklaren voor de gelovigen de natuur van heilige dingen. Dit gebeurt op 

onnoemelijke manieren: mythes, heilige verhalen, boeken… Het samenspel van deze drie elementen 

(sacraliteit, rituelen en geloofsopvattingen) maken de kern van iedere religie uit. 

Oorsprong van religie – sociale effervescence  
Maar waar komt het onderscheid tussen het sacrale en profane vandaan? Durkheim ziet maar één 

mogelijkheid. Het onderscheid werd in het leven geroepen toen de mens een echt sociaal wezen 

werd. Het ontstond gelijktijdig met het sociale leven. We weten natuurlijk niet hoe dit eerste 

moment gebeurd is maar we zien het dezer dagen nog gebeuren. In sommige elementaire 

samenlevingen vinden we nog ongeveer dezelfde omstandigheden als bij het ontstaan van het 

sociaal leven bij de eerste mensen. En daar zien we hoe zij het probleem van de 

maatschappijvorming oplosten. 

Als voorbeeld haalt hij de Aboriginals aan, hun leven is het grootste deel van de tijd grauw en saai. 

Stamleden leven verspreid in kleine groepjes. Af en toe verzamelen de stamleden zich van heinde en 

verre op voorhand afgesproken plaatsen. Dan verandert alles, zo saai als het dagdagelijkse leven was, 

zo heftig was het nu. Alles gebeurt in opperste opwinding. Durkheim noemt dit effervescence, 

bruisende opwinding. Dit is één van de kernbegrippen in het denken van Durkheim. Het verwijst naar 

het beslissende moment waarop mensen verlost worden uit hun treurniswekkende toestand van 

individu. Het moment waarop ze worden omgesmolten tot een sociaal wezen, tot een collectief, tot 

een echt sociaal feit. 

De mens is in een toestand gekomen waarin hij zichzelf niet meer erkend. Hij voelt zich overheerst, 

meegesleept door een soort externe macht die hem anders doet denken en handelen dan 

gewoonlijk, hij heeft echt de indruk niet meer zichzelf te zijn. Hij lijkt een nieuw wezen te zijn 

geworden. Ziedaar het ontstaan van de sacrale wereld. Dit verklaart dat er twee onafhankelijke 

werelden zijn volgens Durkheim. Profaniteit en sacraliteit zijn dus de twee gezichten van het leven. 

Het totemisme 
De vraag die hem vervolgens bezighoudt is: hoe is het mogelijk dat het individu de intense ervaring 

van de groep blijft meedragen? Hoe komt het dan dat een clanlid, eenmaal hij ver van de clan leeft, 

zich toch nog lid blijft voelen? Het antwoord is totemisme. Het totemisme leek zo onverklaarbaar dat 

het de verbeelding van alle mogelijke geleerden op de proef stelde. Ons gaat het erom wat Durkheim 

ervan maakte en wat dat leert over zijn sociologische verbeelding.  

De gevoelens van de Aboriginals zijn zo overweldigend en rijk dat niemand van de deelnemers ze zelf 

kan vatten. Er is nood aan een stabiele, eenvoudige drager. Daarin voorziet de totem, het drukt de 

groep uit en niets anders dan de groep. Het is gebonden aan verschillende verboden en geboden. Zo 

zien we dat het kleurloze leventje van de Aboriginals doorsneden wordt door heilige namen, 



 

plaatsten en voorwerpen. Die geven hun leven richting en doen hen beseffen tot welke groep ze 

behoren en wat hij aan die groep verschuldigd is.  

Het totemisme is dus de eerste sociale institutie. 

1. Het symboliseert de verbondenheid met de groep en is een uitwendig teken van sociale 

integratie 

2. Totem zorgt voor handelingsregulering 

3. Ze geven inzicht in de afstamming en voorgeschiedenis van de clan, het zorgt dus voor kennis 

in het algemeen voor denkcategorieën. 

Denkcategorieën 
Durkheim argumenteert ook dat de denkcategorieën van sociale oorsprong zijn, ze zijn allemaal van 

religieuze oorsprong. Dit wil opnieuw zeggen dat ze ontstaan zijn binnen effervescente sociale groep. 

Daar worden de eerste voorstellingen van het collectieve leven gevormd; daar worden alle 

denkinstrumenten gevormd. Het totemisme leerden de mensen om dingen in te delen volgens de 

totemindelingen. De maatschappij heeft een canvas gespannen waarop het logisch denken verder 

heeft gewerkt. De eerste logische categorieën waren sociale categorieën.  

 

Het tragisch verstehen van Max Weber 

Weber als mensentype 
Weber was de grondlegger van de verstehende sociologie, een vorm van sociologiebeoefening die 

hoge eisen stelt. Hij ontwierp een batterij van begrippen die behoren tot het standaardgereedschap 

van iedere socioloog. 

Weber komt uit de burgerij, hij had vaak ruzie met zijn vader en op het moment van de grootste 

ruzie tussen de twee, stierf zijn vader. Weber kreeg hier psychische spanningen van en werd hier zelf 

ziek van. Tijdens zijn lijden kon hij het huis niet uit en wijdde hij zich aan zijn studie. Zijn moeder was 

politiek en sociaal actief, wat niet normaal was voor vrouwen in die tijd. Daarom is Weber ook zo 

betrokken met de politiek. 

Het geval Weber 
Weber had iets charismatisch. Hij wordt wel eens vergeleken met een vulkaan, veel massa binnenin 

en soms een uitbarsting. Hij doet echter alsof hij de nuchtere zelve is. Maar er komt hete adem uit 

zijn mond als hij zegt: ‘wie wil leven, doet het intens, beslis over wat je waardevol vindt en houd 

daaraan’. Karl Jaspers verkeerde in de kringen van Weber en die was in staat om het geval Weber te 

typeren. Hij heeft in hem allemaal masochistische kenmerken gezien. Jaspers was op een gegeven 

moment te gast bij de vrouw van Weber, en ze spraken over de afwezige Weber. Hij had het over de 

spanningen waarmee Weber leefden. Weber is hier doorgekomen en heeft zijn spanningen 

doorleeft. Hij kon de dingen die binnen hem leefden, verbinden met het geen wat buiten hem 

leefden. Dit is een geweldig complexe aangelegenheid. Weber wordt dus gezien als een nieuw type. 

Weber als de man die de waarheid zoekt over zichzelf en dus over de samenleving, want die twee 

zijn niet te scheiden.  

Wetenschap als beroep 
Dit is een tekst die hij heeft geschreven twee jaar voor zijn overlijden. Hij heeft het over wetenschap, 

hij gaat hierover op een totaal andere manier over spreken dan normaal. Van wetenschap wordt je 

niet gelukkig, het heeft ook geen enkel praktisch nut zegt hij. Echte wetenschap is de impuls, de 

houding die de wetenschapper inneemt. Het is de zoektocht naar de waarheid wetende dat je die 



 

nooit gaat vinden. Je gaat op zoek naar het licht, om de wetenschap te vinden. De wetenschapper is 

getroffen door de enige leidraad in zijn leven, het zoeken van de waarheid. Het gaat hem om de 

kennis, de zuivere kennis.  

Alleen specialisten beschikken over echte kennis, en dan nog maar alleen over een piepklein 

deeldomein van de wetenschap. De wetenschap lijkt mensen dus meer van kennis te vervreemden 

van omgekeerd. Wat wetenschap ons wel aan de hand doet, is de overtuiging dat als je zou willen, je 

alles zou kunnen te weten komen. Wetenschap zorgt dus voor een paradox: een gestegen 

subjectieve onwetendheid gaat hand in hand meteen spectaculair toegenomen objectieve 

beheersing van de wereld. 

De illusie dat de wetenschapper een wijze leidsman is, die zegt wat we moeten doen en laten, is de 

grootste illusie van allemaal. Hoe we het leven moeten leiden, moet ieder voor zich vinden. De enige 

motivatie om aan wetenschap te doen is het brengen van klaarheid, zonder die hartstocht naar 

opheldering, zonder dat hunkerende leiden, bedriegt de wetenschapper zichzelf. 

‘iemand die deze zeldzame, door elke buitenstaande bespotte, roes niet kent, mist de roeping 

tot wetenschap en dient iets anders te gaan doen. Want iets dat niet met hartstocht gedaan 

kan worden, heeft voor de mens geen enkele persoonlijke betekenis.’ 

Weber heeft dus een heel radicale betekenis van de wetenschap omschreven. We hebben hier te 

maken met het begin van een mensbeeld van Weber. Hoe meer hij de kern van zijn levensopvatting 

nadert, hoe meer hij grijpt naar mythische beeldspraak. Het leven is een tragische strijdperk waar de  

grote waarden het tegen elkaar opnemen. 

Onverzoenbaarheid van waarden 
Je kan impulsen voelen die je in verschillende richtingen duwen. De waarden in ons leven zijn 

dictatorisch, je kunt niet op dezelfde manier waarden voelen. Ze verstaan mekaar nooit en ze willen 

mekaar niet verstaan. We zijn verscheurd, we moeten kiezen. We worden heen en weer getrokken 

tussen tegenstrijdige doelen. Deze strijd woedt vooral in het individu en het maatschappelijke leven. 

Je kan niet op een wetenschappelijke wijze te weten komen wat je moet doen of voelen. De 

wetenschap helpt ons dus voor geen moer. De wetenschap kan wel helpen met dingen te verklaren 

maar ze helpt ons niks vooruit met het nemen van onze beslissingen. Een wetenschapper legt 

bijvoorbeeld uit hoe een bom kan ontploffen op een puur chemische wijze, maar ze kunnen nooit 

zeggen of je het nu moet doen ontploffen of niet.  

‘De onmogelijkheid om op een wetenschappelijke manier praktische standpunten te 

verdedigen vloeit voort uit diepliggende gronden. Zo’n verdediging is zinloos omdat de 

verschillende waardensferen van de wereld in een onoplosbare strijd met elkaar verwikkeld 

zijn.’ 

Waarden vallen niet te verzoenen. Het leven is een worsteling met demonen, ieder met de zijne. Laat 

ieder van ons maar op zoek gaan naar de goede demon die de draden van ons leven in de hand 

houdt, en laten we hem gehoorzamen, zodra we hem gevonden hebben. Helemaal teruggeworpen 

op zichzelf, worstelend met zijn eigen demonen, maakt hij de keuze welke richting hij zal uitgaan. Hij 

maakt een levenskeuze in de echt betekenis van het woord. 

De wetenschap helpt niet om in evenwicht te leven maar ze helpt toch om het leven zin en eenheid 

te geven door de wortels de versterken. Wetenschap kan dus helpen om belangrijke, existentiële 

keuzes te maken. Keuzes maken gaat om leven of dood. In de ogen van Weber zet ieder die een 

serieuze keuze maakt, zijn leven op het spel. Op het eerste gezicht is dit een raar standpunt, hij 



 

bedoelt dat de specialisatie een remedie is tegen verwarring. Als iemand een klaardere blik heeft in 

het verschaffen van inzichten in een complexe stand van zaken in de buitenwereld, dan zal hij ook 

klaarder kijken naar de rommelige binnenwereld van zijn innerlijk. Dat is de diepste zin van 

wetenschap, het vergt moed om helderheid te verschaffen over de eigen existentiële keuzes. 

Je kan de socioloog Weber niet begrijpen zonder het tragische mensbeeld dat eraan ten grondslag 

ligt. Als voor Weber de sociologie een wetenschap van het handelen is, dan is dit omdat voor hem 

het leven zelf wordt gekenmerkt door een onoplosbare strijd tussen principes, waarden, logica’s die 

individuen in hun leven volgen en die hun leven verscheuren. Het individu wilt klaarheid scheppen in 

de schemerige diepten van zijn ziel om te beslissen wat het motief is van zijn leven. De socioloog 

moet achterhalen wat de motiverende principes zijn van alle individuen. Maar dit is onmogelijk. Hij 

moet de ideaaltypische methode gebruiken. 

Gewoonlijk wordt het ideaaltype omschreven als een conceptueel hulpmiddel dat de eigenschappen 

van een sociaal verschijnsel uitvergroot zodat de samenhang en de logica ervan scherper tot uiting 

komt. Beetje zoals een karikatuur. 

Kritiek op objectiviteit – nomothetisch versus ideografisch 
Na een slechte mentale en fysieke periode ging Weber terug aan het werk maar hij had een methode 

nodig, een houvast. Want in en rond zich zag hij alleen maar verwaring. ‘de ‘objectiviteit’ van 

sociaalwetenschappelijke kennis’ was het resultaat van de ophelderingspoging. Het woord 

objectiviteit zet hij tussen haakjes, sociologen beweren namelijk maar al te graag dat ze objectieve 

kennis produceren. Ze willen maar al te graag voor echte wetenschappers doorgaan. Hoe gedweeër 

hij meeblaat in het koor van de objectiviteitsvereerders, des te meer spiegelt hij zich aan een vorm 

van wetenschap die niets te maken heeft met sociale wetenschap. 

→ Hoe objectiever de sociologie, hoe minder zijn kennis waard is.  

Nomothetisch, kennis die feiten terugbrengt tot wetten. Je gaat op zoek naar wetten, natuurwetten. 

Je bekijkt de wereld vanuit een standpunt van een zo groot mogelijke veralgemening. Voor de exacte 

natuurwetenschappen zijn wetten des te belangrijker en waardevoller naarmate ze algemener 

gelden. De nomothetische wetenschap kijkt dus altijd van een rationaliserend en veralgemenend 

standpunt. De zo geroemde objectiviteit van de natuurwetenschappen komt dus neer op de 

onophoudelijke reductie van het concrete, individuele tot het algemene. Kennis van het algemene 

heeft op zichzelf genomen, in de cultuurwetenschappen nooit veel waarde. Dit is een frontale aanval 

op het positivisme dat je bij Durkheim vindt, die wel op zoek gaat naar algemene wetten en 

rechtmatigheden.  

Wat Weber zegt, dat een goeie sociale wetenschapper die naar objectiviteit streeft, volstrekte onzin 

is. Als men naar objectieve kennis van de werkelijkheid streefde, zouden de talloze individuele 

waarnemingen slechts resulteren in chaotische uitspraken die het bestaan van bepaalden dingen 

poneren. Je ziet het allemaal gebeuren maar je begrijpt het niet. In deze chaos wordt alleen orde 

geschapen door de omstandigheden dat, in een concreet geval, slechts een deel van de 

geïndividualiseerde werkelijkheid voor ons van belang en betekenis is, omdat dit deel in verband 

staat met de culturele waarde-ideeën waarmee wij de werkelijkheid tegemoet treden. Objectieve 

studie maken, gaat dus niet. Je moet opzoek gaan naar de zin in het leven van de mensen, 

objectiviteit is dus voorbehouden voor de natuurwetenschappen. De objectieve blik registreert, 

constateert, maar begrijpen doet ze niet. 

Als je bijvoorbeeld naar de wc moet, zoek je enkel naar een bordje waar op staat waar de wc is. De 

rest van de werkelijkheid heeft voor ons dan geen belang. Wij gaan nooit zomaar iets waarnemen, 



 

behalve vanuit een bepaalde waarde idee. Van de persoon die naar de wc moet, is het waarde idee, 

het cultureel idee dat wij hygiëne en fatsoen hebben dat we deftig naar de wc gaan. Kinderen 

hebben dit culturele waarde idee niet want die doen gewoon rustig in hun pampertje. 

De werelds als een ‘stand van zaken’ versus de wereld als een ‘stand van waarden’. 
Het onderscheid tussen het verstaan van de betekenis van wat in de wereld gebeurt, en het 

registreren van causale relaties van wat in de wereld gebeurt, zorgt voor een kloof tussen de 

natuurwetenschappen en de cultuurwetenschappen. 

De wereld is niet anders dan een verzameling van feiten, dat kan je objectief bekijken. De wereld is 

altijd een stand van zaken, dan neem je causale relaties waar. Maar alles wat je ziet kan ook bekeken 

worden vanuit een stand van waarden, dan neem je de betekenis waar. Een lamp hangt in een lokaal, 

maar waarom? Omdat de mens de zingeving hier van heeft bepaald. In een kerk hangt ook een lamp, 

maar het is een andere soort van belichting, dit is het kijken van de wereld als een stand van 

waarden. Het zijn twee manieren om te kijken naar de werkelijkheid. De natuurwetenschappen 

beperkt zich door te kijken naar de stand van zaken. De cultuurwetenschappen beperkt zich dan 

weer enkel tot de stand van waarden. Cultuurverschijnselen ontlenen hun bestaan aan de waarde-

ideeën waarmee ze in verband worden gebracht.  

Als je nog nooit hebt gehoord van de verlichting, van de revolutie in Frankrijk, van de Verenigde 

Staten, dan kan je nooit begrijpen wat het vrijheidsbeeld is. Je begrijpt maar wat dit is als je begrijpt 

wat de culturele waarde zijn. Cultuurwetenschappelijke kennis in onze zin is dus aan subjectieve 

uitgangspunten gebonden in zover ze gericht is op die bestanddelen van de werkelijkheid die in één 

of ander verband staan met de verschijnselen waaraan wij cultuurbetekenis toekennen. 

Het verschil tussen causaal verklaren en verstaan is groot. Toch maakt Weber zich sterk dat, al kan je 

verstaan nooit reduceren tot causaal verklaren, je omgekeerd wel verschijnselen die je verstaat ook 

causaal kan verklaren. Dat is voor Weber zelfs de hoofdopdracht van de sociologie, het is immers de 

wetenschap die sociaal handelen interpreterend wil begrijpen en daardoor in zijn verloop de 

gevolgen oorzakelijk wil verklaren. De socioloog blijft niet bij het ‘verstehen’ hangen, hij mag zich op 

basis van zijn verstehende kennis wagen aan causale verklaringen.  

Hermeneutiek: met Schleiermacher in het spoor van Hermes 
Weber is de grondlegger van de verstehende sociologie. Weber zegt dat het domste wat je kunt 

doen, is het moeizame van de denkbaarheid achterwegen laten en zo meteen mogelijk 

overschakelen naar een objectieve denkwaarde, het objectivisme. Hij sluit aan bij het 

hermeneutische denken. Je krijgt van alles te horen, verschillende boodschappen maar is het dan 

waar of niet. De hermeutiek is het toetsen van die boodschappen naar waarheid. De leer van het 

interpreteren, het vertalen en het begrijpen van boodschappen. 

In de oudheid heeft men hiervoor allemaal regeltjes uitgevonden. Je begrijpt pas de betekenis van 

een zin als je de betekenis van een woord begrijpt en omgekeerd. Interpretatie en eenduidigheid zijn 

geen goede vrienden. Dit is de hermeutische cirkel, je moet heel de tijd van het één overspringen 

naar het andere. Kennis van een onderdeel veronderstelt kennis van het geheel, en omgekeerd. Dit is 

heel frustrerend want er is nooit een hoeksteen waarop je ondubbelzinnig kunt staan. Interpreteren 

wilt dus zeggen dat je heel de tijd moet springen van het een naar het andere, de sprong is het 

begrijpen van de betekenis, je kan dus nooit stil staan. Al wat betekenis heeft, kan nooit helemaal 

worden doorgrond. De hermeutische methode biedt slechts vuistregels, hulpmiddelen die je met 

wijsheid moet gebruiken en die je, als je blind op vertrouwt, in de verkeerde richting sturen. 



 

In de verstehende sociologie kom je hier nooit uit. Je voelt mee, ieder mens heeft een 

ontvankelijkheid voor alle anderen en kan daarom begrijpen wat de ander te zeggen heeft. De 

mensheid is het gebeelde gevoelen dat mensen hebben. Schleiermacher meende dat religie niet 

draait om ideeën of daden, maar over gevoel en intuïtie. Daarom eiste hij dat de verklaringen van 

boeken etc. moesten worden aangevuld met psychologische verheldering. Een lezer kan een tekst 

maar verstaan wanneer hij zich verplaatst in de geest, en als het kan in het leven, van de auteur. Dit 

heeft absoluut niets te maken met objectiviteit (kritiek op objectiviteit) maar met een gedeelde 

ervaring. We verstaan mekaar omdat we uit hetzelfde zijn ontstaan. Het menselijke is toch het 

overschrijden van die grenzen, de zeeën van onbegrip. Ons gedeeld bestaan, ons medeleven is de 

sleutel tot het bestaan. 

Verstehen; het leven volgens Dilthey 
De verbinding tussen hermeutiek en levensfilosofie werd nog hechter gesmeed door Wilhelm 

Dilthey. Hij vatte de opdracht van hermeutiek op als het verstaan van alle levensuitingen, van simpel 

tot complex. Als je een levensuiting echt wil begrijpen , moet je het hele leven en de hele historische 

inbedding van dat leven begrijpen. Je moet altijd het geheel begrijpen vooraleer je iets klein kan 

begrijpen. Weber volgde hem in deze uitspraak. Hij benadrukte dat een wetenschapper, ook een 

cultuurwetenschapper, een specialist moet zijn, hoe meer hij zich verplicht voelde om zich te 

verdiepen in de detailstudies van specialisten op de vele domeinen die hij bestreek. Dilthey ging 

verder, het was niet genoeg om te achterhalen wat de betekenis van een levensuiting was voor de 

betrokkene. Het doel van het hermeutische onderzoek moet zijn ‘de auteur beter verstaan, dan hij 

zichzelf had verstaan’. 

Je kan Dilthey maar echt begrijpen als je weet vanwaar hij zijn verstehenheid heeft gehaald, en dat is 

als kritiek op Kant. De idee dat wij kennis opdoen en wordt verwerkt door ons verstand zit er al in. De 

informatie wordt gewoon verwerkt, ze worden in ladekastjes gesorteerd volgens Kant. Ons verstand 

werkt met bepaalde grondvormen, het is iets dat een categorie is in ons hoofd. De werkelijkheid als 

zodanig kunnen we niet kennen omdat we reeds de verwerkte werkelijkheid kennen die gesorteerd 

zitten in ons hoofd. Deze categorieën zijn er altijd al, zolang er al mensen zijn, zijn er categorieën zegt 

Kant. Dilthey gaat hier tegenin en zegt dat de categorieën zelf aanpasbaar en verschuifbaar zijn. Het 

verstand is als het leven zelf, een structuur in verandering, een proces. De rede is historisch. We 

moeten dus achterhalen via welke categorieën mensen van een andere cultuur denken. We moeten 

beseffen dat er een dynamiek zit in de verstandcategorieën, je zet de notie verstand in beweging.  

→ Verstand wordt verstehen 

Wat is nu het doel van het hermeneutisch onderzoek van Dilthey? We moeten iemand anders 

begrijpen. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld begrijpen hoe iemand de aanslag op Parijs kon doen. We 

moeten dus een inspanning doen om de hele culturele context te achterhalen waar in het 

gebeurden. Soms kan je dan beter de persoon begrijpen dan dat je jezelf begrijpt. Dit proces is 

oneindig, sommige vluchten hiervan weg omdat het zo’n moeilijke en oneindige weg is.  

Weber zegt dat we dit methodisch moeten onderzoeken.  

Weber en het ideaaltype als ‘methode’ 
Het leven is niet in categorieën te vatten, het stroomt alle kanten uit volgens Weber. De 

denkpatronen waarmee dat alles beschouwd en wetenschappelijk begrepen wordt, wisselen 

voortdurend. De uitgangspunten van de cultuurwetenschappen blijven bijgevolg tot in de verste 

toekomst veranderlijk. De sociale wetenschap is voor hem een wetenschap die zich helemaal op een 

andere manier grondvest dan de positieve wetenschap. De sociale wetenschap gaat opzoek naar 

betekenisvolle gehelen in de geschiedenis. Burckhardt heeft hier een boek over geschreven, ‘Die 



 

Kultur der renaissance in Italien’. Kennis is niet zonder meer gewoon registeren, het is een actieve 

toe-eigening door de erkenning van een act. 

Weber zijn methode heeft iets te maken met de persoonlijke strijd die hij heeft moeten beoefenen. 

Er zit iets extentialistisch in het werk van Weber. We gaan opzoek naar een methode om de 

werkelijkheid op een zinvolle manier te leren kennen. Zijn methode is de ideaaltypische methode. 

Hier neemt hij afstand van Dilthey die staat voor het steeds meer verdiepen in je bronnen, de 

levenscontext van de mensen die je bestudeert. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om Julius Caesar te 

begrijpen door je intens in te leven.  

‘Het volledig kunnen nabeleven is geen absolute voorwaarde om de zin van een handeling te 

kunnen verstaan… Je hoeft geen Caesar te zijn om Caesar te begrijpen. 

Er is een betere manier om andermans leven te verstaan, één die de logica’s blootlegt die mensen 

volgen in hun handelingen. Deze ideaaltypische methode probeert dus niet het werkelijke handelen 

van mensen te verstaan. Zij verklaart reële handelingen van mensen maar zover die volgens een 

bepaalde logica verlopen.  

Ideaaltype en statistiek – geen goede vrienden 
Soms wordt gezegd dat de ideaaltypische methode, door Weber bedoeld om het verstehen solider te 

maken, meer verwarring veroorzaakt dan oplost. Het is waar dat er misverstanden bestaan over het 

begrip maar dat is geval met elk sociologisch begrip en zo ook over statistische methodes. Maar als 

een socioloog blijk geeft van onkunde over statistische methodes wordt hem dat zwaar aangerekend. 

Zwaarder dan wanneer hij niets afweet van de verstehende traditie of van de ideaaltypische 

methode. Dit komt omdat statistische methode niet typisch zijn voor de sociologische verbeelding. 

Dit komt doordat statistiek wordt gebruikt in alle wetenschappelijke disciplines, wat maakt dat ze 

minder is toegesneden op de sociale werkelijkheid. 

Maar het gaat om iets anders, vandaag stel je vaak vast dat verstehende methodes niet helemaal 

voor vol worden aanzien. Men doet ze af als halfwetenschappelijke probeersels in tegenstelling met 

de methodes ontleent uit de wiskunde en natuurwetenschappen. Dat is minstens onevenwichtig en 

het schaadt het inzicht in de sociale werkelijkheid. 

Ideaaltype – een nadere kennismaking 
Weber blijft herhalen dat het ideaaltype niet streeft naar een objectieve weergave van de feiten. Het 

is onverbeterlijk subjectief en strookt vaak niet met de feiten. Hij probeer wel orde te scheppen in de 

chaos van feiten waaruit de sociaal-culturele wereld bestaat.  

De eerste stap is dat men belangstelling moet hebben in iets, hij moet waarde hechten aan iets. 

Cultuur is een waarde begrip, zonder waarden houdt die hele wereld op te bestaan. De 

verschijnselen in die wereld bestaan maar omdat wij, mensen, betekenis geven aan onnoemelijk veel 

dingen en handelingen. Overzichtelijk is de culture wereld allerminst, het is een chaos. Al die 

mensen, die door en tegen elkaar betekenis geven aan dingen waar zij belang aan hechten, maken de 

cultuur tot een warboel. De onderzoeker moet dus zelf een geconstrueerde zinvolle uitsnede maken 

uit de culturele wereld die hij wilt onderzoeken en die voor hem betekenisvol is. Voor hij zijn 

onderzoek kan starten, moet hij een begrippenkader creëren, hij moet orde scheppen.  

Weber benadrukt dat kennis tot stand komt doordat het verstand categorieën oplegt aan de wereld 

die verankerd zijn in waarde. Hij meent ook dat die denkcategorieën niet aangeboren zijn en dat ze 

historisch variabel zijn. De onderzoeker moet dus zelf die categorieën kiezen (gebonden aan 

subjectieve uitganspunten). De onderzoeker moet wel de kunst beheersen om een persoonlijk 



 

waardestandpunt te verbinden met universele cultuurwaarden. Alleen dan kunnen de door de 

onderzoeker gecreëerde begrippen ook voor ons betekenis vol zijn. 

Het misverstand genaamd waardevrijheid 
De resultaten die deze onderzoeken opleveren, zijn allerminst subjectief. De resultaten moeten dus 

algemeen geldend zijn, anders is de wetenschap niets waard. Alleen wie de wereld door de bril van 

waarden bekijkt, kan cultuurverschijnselen waarnemen. Bij de empirische studie van eender welk 

cultuurverschijnsel moeten we ons dus laten leiden door onze gerichtheid op de cultuur, onze 

gerichtheid op waarde. Dit heet waardebetrokkenheid. Dit is wel iets heel anders dan waardering. 

Een muziekstuk begrijpen is niet hetzelfde als het graag horen. Waardevrij onderzoek wil zeggen dat 

de onderzoeker er als de dood voor moet oppassen dat hij zijn eigen waardevoorkeuren in het 

onderzoek laat binnensluipen. Hij moet de werkelijkheid onderzoeken, dat is alles. Begrijpen, 

verstehen, daar gaat het om in het onderzoeken, niet oordelen. 

Is het ideaaltype een utopie 
Het heeft niets te maken met een utopie, iets waar je naar streeft. Je kan perfect een ideaaltype 

maken van een misdadiger. Ideaaltypes zijn onweerlegbaar, het is gewoon een constructie die goed 

of slecht kan zijn, maar het kan niet worden weerlegt. Het verplicht dus tot niks, het is gewoon een 

hupmiddel om te werkelijkheid een beetje meer zin te verschaffen. Ideaaltypes hebben niets 

utopisch in de zin dat mensen er hoopvol naar uitkijken. Het is een vervalsing van de werkelijkheid 

om ze beter te kunnen vatten. Het is dus ook niet empirisch maar het kan wel nuttig zijn in het 

empirisch onderzoek. Veel cultuur sociologen vertrekken van een ideaaltype. De waarheid onthullen 

door daar met een fictie rond te dansen, het gaat een beetje in deze richting. 

Is het statisch? Nee, het hoeven niet statische standbeelden te zijn. Je kan ook een ideaaltype van 

een ontwikkeling stellen. Het zijn dus ook dynamische ideaalbeelden. De zuivere cijfers van de 

statistiek kan je dus ook niet in een ideaaltype zetten. Het wezen, het geen in de kern, weten we 

nooit. We maken er gewoon een type van. 

Kan je ideaaltypes beschouwen als illustraties of voorbeelden? Nee, het is niet concreet. Het is 

onmogelijk om in de werkelijkheid iets aan te duiden dat er precies zo uitziet als het ideaaltype 

schetst. Het is een ideereconstructie, een puur logisch concept  dat dienst doet als grensbegrip 

waarmee de werkelijkheid wordt vergeleken.  

Een ideaaltype van het ideaaltype 
Weber heeft wel 12 definities geven, hij wist het zelf niet zo goed. Het ideaaltype is een 

verhelderende en verklarende gedachtenconstructie bestaande uit delen: 

 Een fundament (de waarde-idee): Werkelijkheid kan je bekijken als een stand van zaken en 

als een stand van waarden. Je moet in een onderzoek focussen op enkel waarden, je kan 

geen rekening houden met ze allemaal. Zelf een soort waarde poneren, en dat betekent dat 

onderzoek nooit objectief kan zijn want je moet altijd keuzes maken over welke waarde je 

gaat bestuderen. Relevant kan zijn onderzoek alleen zijn als hij zijn subjectieve 

waardegezichtspunt verbindt aan een universele cultuurwaarde.  

 Een opbouw (het begrippenkader): Je beperkt je niet bij dat ene woord dat een waarde 

uitdrukt, zij geven richting aan de belangstelling. Je gaat dit uitwaaieren en verschillende 

begrippen hanteren die verschillende componenten naar voor haalt. Hij ontwerpt een 

begrippenkader, eenmaal dat gebeurd is kan hij beginnen aan zijn eigenlijke onderzoek. 

 Een afsluiting (een logisch consistente zinsamenhang):  

Je vertrekt dus van een kernwaarde en dan moet je tot een ‘gestahlt’ komen, een zinvol 

gesloten geheel. Je hebt een stam met de kernwaarden (de bladjes) en elke boom is mooi 



 

afgerond (hun vorm). Dit is wat het ideaaltype doet, het geeft een geruststellend inzicht een 

gevoel van geestelijke opluchting.  

Een voorbeeld: de gotiek 
Het ideaal maakt soms de fout van de gotiek (het overdrijven) en het systematisch afsluiten dit zorgt 

voor een verstarring. Dit kan een probleem vormen voor de ideaaltype theorie. We analyseren 

Webers benadering van de gotiek volgens het bovenstaande schema van de ideaaltypische methode: 

1. De waarde-idee gotiek: het is gebaseerd op het technisch rationalisme en religieus gevoel. 

Deze waarde zijn zo tegengesteld dat ze ogenschijnlijk niet te verenigen vallen, maar in de 

gotiek gaan ze samen. De nuchterheid van de rationele bouwtechniek en het gevoel dat in de 

gotische kathedraal de hemel en de aarde elkaar aanraken, gaan hand in hand. 

2. Het begrippenkader: het toont de logische ontwikkeling van bouwkundige technieken 

(technisch rationalisme) en een nieuwe, door sociologische en religieuze factoren bepaalde, 

manier van voelen. Het gevoel dat hemels licht de aarde bescheen. 

3. De afsluiting: zijn afsluiting en de vereniging van de twee verschillende waarde is typisch 

voor Webers visie op rationaliteit. Het enthousiasme van de bouwkundige kon zich verenigen 

met dat van de hemelaanbidders. De waardelogica’s van beide verschilt wel maar het 

enthousiasme is hetzelfde. 

Rationalistisch karakter van ideaaltypes – de vier basistypes van handelen 
Weber begon meer en meer het rationele karakter van het ideaaltype te beklemtonen. De band ligt 

voor de hand, in de kern bestaat een ideaaltype immers uit het leggen van een zinmatig verband 

tussen betekenisvolle elementen. Men probeert een eenduidige ratio terug te vinden. Daarin zijn 

evenwel gradaties. Met ideaaltypes is dit niet anders. Je kunt handelingen dan ook indelen volgens 

hun graad van begrijpelijkheid. Hoe rationeler, hoe begrijpelijker. Vier handelingstype, Weber begint 

zijn studie met een classificatie in dalende lijn van begrijpelijkheid: 

1. Doelrationeel handelen,  

Het meest zinvolle en berekende handelen. Nu ga ik iets doen en ik ga het zo doen dat ik dat 

bewuste doel op de meest optimale manier ga bereiken volgens de regels, ze zijn dus perfect 

voorspelbaar. Ze neigen naar formele logica en wiskundige precisie. Mensen handelen vaak 

niet doelrationeel, ze maken rekenfouten en fouten tegen de logica. Wie volstrekt 

doelrationeel handelt, zou de mogelijke doelen rationeel tegen mekaar moeten afwegen. Dit 

kan alleen als ze onder een gemeenschappelijke noemer staan, zodat je ze kan vergelijken. 

2. Waarderationeel handelen,  

Je kiest een waarde en je offert daar alles voor op. Je volgt die waarde, onafgezien van de 

consequenties. Handelen dat voortspruit uit vaste overtuigingen en waarde, kan je nog 

tamelijk goed begrijpen, en des te meer als je met die waarden kan meevoelen. Het is heel 

wat moeilijker om een handeling te begrijpen die voortspruit uit waarden die je niet deelt. 

Wie een waarde volgt, handelt zonder acht te slaan op de voorzienbare gevolgen en volgens 

zijn overtuiging of welk dan ook. Het verschil tussen een affect en een waarde is gradueel: 

hoe meer een gevoel de gedaante aanneemt van een plicht, des te meer is het een waarde. 

3. Affectief of emotioneel handelen, 

Dit wil zeggen dat je een opwelling voelt en je doet iets. Is dit een handeling? Ja voor zover je 

in je innerlijke die gevoelens die voor handelen zorgen, kan begrijpen en doorgronden. In de 

mate je je door iets laat meeslepen wordt het minder zinvol. Je kan iemand begrijpen die 

kwaad wordt nadat die beledigd is, maar je kan niet begrijpen dat die een vaas kapot smijt 

uit woede. Dit kan je niet voorspellen, hier wordt dan ook de grens van het sociologische 

verstehen bereikt. Een puur causale verklaring kan hier wel de relatie tussen reactie en 



 

prikkels uitleggen. Maar zo’n benadering valt volgens Weber buiten de verstehende 

sociologie. 

4. Traditioneel handelen: dit gedrag valt grotendeels buiten het bereik van de verstehende 

sociologie. Het wordt gesteld door mensen die nauwelijks weten waarom ze het doen, ze 

imiteren, het heeft niets te maken met weloverwogen keuzes. Er zijn geen verschillende 

manieren. Niet nadenken, gewoon volgen, ze zitten vol versteende en vergeten 

betekenissen. Gevolg, mensen op zoek zijn naar hun traditionele wortels zijn eigenlijk geen 

traditionele mensen want ze gaan bewust op zoek naar hun roots. Een fervente voorstander 

van traditie kan dus zelf nooit traditioneel zijn. Hij mist het essentiële, argeloosheid. 

In onze samenleving heb je een evolutie van onder naar boven! Er is een rationalisering, ze gaan hun 

motieven veel helderder gaan inzien. Ze gaan planmatig te werk en dat is doelmatig handelen. 

Mensen zijn meer in een keurslijf van rationaliteit gevat, we doen minder vaak iets zonder na te 

denken. Vb.: Sophie Scholl leefde onder een Naziregime en ze deelden pamfletten af tegen het 

regime. Zij is gepakt geweest en ze is gestorven voor het vrijheidsideaal. Dit is puur rationeel 

handelen, mensen sterven voor hun ideaal, heel bewust.  

Je zou kunnen opmaken dat alleen een doelrationeel ideaaltype in aanmerking zou komen voor een 

wetenschappelijke verklaring. Doordat we eerst altijd vast te stellen hoe het handelen zou zijn 

gelopen zonder irrationele invloeden om pas daarna rekening te houden met deze ‘storingen. Maar 

dit is niet zo, de doelrationele verklaring is wel de meest rationele maar het staat de socioloog vrij 

om gebruik te maken van andere ideaaltypes. 

Erklärend verstehen 
We hebben nu al gezien dat het verstehen staat voor iets direct begrijpen, echt verstaan. Het 

verklarend begrijpen  (erklärend verstehen) gaat heel wat verder, omdat het een fenomeen of een 

handeling  in een ruimere zinvolle samenhang plaatst. Verklarend begrijpen geeft een antwoord op 

waarom iemand iets doet; direct begrijpen leert slechts wat iemand doet. Het komt dus neer op het 

begrijpen van de zin, de logica van de handeling. 

Collectiviteit – bestaat de staat? 
Weber vervangt het sociologische structuurbegrip consequent door een handelingsbegrip. De 

regelmaat en de samenhang van een sociale structuur, vervangt hij door een kansbegrip. Hij dacht 

possibilistisch, niet in termen van structuren maar in handelingskansen. Dat we tal van 

regelmatigheden vast stellen, wil lang niet zeggen dat er een overkoepelende structuur bestaat waar 

al die handelende mensen een onderdeel van vormen. 

Wat wel bestaat zijn individuen die een regelmaat tentoonspreiden in hun handelen, ze doen dit 

echter niet als deel van een groter collectief geheel. Een sociale relatie bestaat dus uitsluitend en 

alleen in de kans dat op een naar de subjectief bedoelde zin specificeerbare wijze sociaal wordt 

gehandeld. In het geval van een huwelijk berust die kans op het feit dat beide partners zich op 

hetzelfde idee oriënteren. Dit geldt voor alle collectieve begrippen, ze verwijzen dus slechts naar een 

idee. Het collectieve leven bestaat dus niet. 

Daarom kan Weber het volgende zeggen over een staat. De moderne “staat” dankt zijn wijze van 

bestaan  voor een deel aan het feit dat mensen hun handelen, oriënteren op het denkbeeld dat er 

een staat bestaat, d.w.z. dat een dergelijke orde van juridisch-formele aard op een bepaalde wijze 

geldt. Een “staat” houdt sociologisch op te bestaan, zodra er geen kans meer is dat zich bepaalde 

patronen van zinmatig georiënteerd sociaal handelen zullen voordoen.’ 

 



 

Sociologie als wetenschap van sociaal handelen 
Sociologie is de ‘wetenschap die sociaal handelen interpreterend wil begrijpen en daardoor in zijn 

verloop en gevolgen oorzakelijk wil verklaren’. Hiervoor moeten we weten wat sociaal handelen is. 

Hij maakt een bruggetje van de verstehende methode naar het causale verklaren. Eenmaal je een 

handeling goed kunt interpreteren, kan je het verklaren en voorspellen. Als je de context kent dan 

kan je begrijpen kan je dus een handeling voorspellen.  

Wat is nu een handeling? 

Hij maakt een groot verschil tussen een gedrag en een handeling. Heel veel van de dingen die wij 

doen zijn gedragingen want dat zijn automatische reactie. Een handeling onderscheidt zich van 

gedrag door een zinvol motief. Je weet waarom je iets doet. Het is menselijk gedrag waaraan de 

handelende persoon een subjectieve zin verbindt.  Zodra je iets niet weet, of je bent het vergeten 

omdat het een gewoonte is of je doet het op een reactieve base, verdwijnt het uit dit domein van de 

sociologie. Een sociale handeling is een handeling dat, in de door de actor(en) bedoelde zin, op het 

gedrag van anderen wordt betrokken en in zijn verloop op dat gedrag is georiënteerd. Het lijkt een 

duidelijke afbakening maar wanneer is een handeling zinvol? 

Het antwoord is niet voor de hand liggend, dit bewijst nogmaals dat de verstehende methode vol 

onzekerheden zit, dit blijkt ook uit zijn parapluvoorbeeld. Een paraplu opsteken is geen sociale 

handeling, ook als is het op dezelfde wijze georiënteerd, omdat dit een automatische reactie is. Het is 

wel een zinvolle reactie maar het is niet gericht op anderen. Dit voorbeeld van Weber kan 

genuanceerd worden want er zijn genoeg mensen die zich als kind graag nat lieten regenen en die 

het hebben moeten leren om een paraplu op te steken. Mensen anticiperen op elkaar, op de 

mogelijke reactie van de andere. Dan is deze handeling wel sociaal. 

Hierop reageert Weber dat een mens te midden van de massa niet sociaal handelt, hij reageert 

enkel. De sociologie bestudeert niet het sociale gedrag van de mensen, geen massa gedrag. Bij 

Durkheim en vele andere was dit wel het geval. Daar was de massa het belangrijkste. Bij Weber niet 

omdat mensen zich hier in verliezen, dit is geen voorwerp van de sociologie zegt hij. Voor hem was 

het menselijke leven, ook het sociale handelen, individueel. 

Weber als atoomfysicus van de sociologie. 
Toen Weber aan het schrijven was aan zijn boek stond de atoomfysica in zijn beginschoenen. Er 

wordt een verband gelegd tussen het grote en het kleine. Wat atoomkracht is voor het 

samenhouden van de fysische wereld, is de zin voor de samenhang van de sociale wereld. Dankzij de 

zin kan de samenleving blijven bestaan. Je moet een verband zien tussen de samenleving en wat er 

met ieder van de individuen bestaat. En omgekeerd voor zover mensen zin geven aan de 

samenleving.  

Webers moderniseringstheorie: rationalisering en onttovering 
Zijn hoofdvraag in heel zijn werk geldt dan ook: “Hoe kon het dat juist in de westerse wereld 

cultuurverschijnselen opdagen die een universelere werkelijkheid en betekenis hebben gekregen?”. 

Een van de grote pijlers van die vraag is: “Hoe komt dat het kapitalisme hier ontstaan is en niet in 

China hoewel ze daar al veel verder stonden.” De vraag der vragen ten slotte was: hoe valt te 

verklaren dat dit allemaal samen , op zo diverse domeinen van het leven voorkwam? 

Weber vuurt al deze vragen met een snelheid van een machine geweer af op zijn lezers. Weber voert 

de lezer mee naar het hard en de ziel van de concrete mensen. Hij vindt de spiegel van de ziel van 

concrete individuen die dat wonder, dat hij eerst in zulke algemeenheden heeft geborsteld, het 

wonder van de rationalisering van de wereld, voor mekaar brachten. 



 

De protestantse ethiek – de Weberthese is niet van Weber 
Er is werk van Weber dat, meer dan andere, de geesten heeft beroerd: ‘de protestantse ethiek en de 

geest van het kapitalisme’. Hij geeft antwoord op de vraag hoe het kapitalisme voet aan grond kon 

krijgen in deze moeilijke tijden. Hij poneert een these die niet van hem is. Het is niet ontstaan 

tegenover godsdienst maar uit godsdienst. Het kapitalisme kon het makkelijkste voet aan grond 

krijgen in die landen die protestants waren. Hij vindt dit niet uit, het is niet zijn hypothese. Deze 

hypothese kan je bij wijze van spreken gewoon van de boom plukken, zelfs in de volksmond werd 

gezegd dat de katholieke luier waren dan de protestanten.  

Weber verklaart niet het verband tussen het protestantisme en het kapitalisme, omdat hij ervan uit 

gaat dat het als bestaat. Hij wilt achterhalen wat de zin is van het verband. Hij probeert in de ziel te 

kijken om te zien hoe het motivationeel complex in elkaar zit en evolueert in de tijd en dan gaat hij 

kijken hoe dit uitmondt in het kapitalisme. De evolutie van de economie naar het kapitalisme is 

ontleent van een manier van denken, een mentaliteit. Het denken is fundamenteler dan de evolutie 

van de economie. Het is eerder een ideaaltype van het verband tussen kapitalisme en godsdienst. 

Dat verband was er al langer, in zijn boek haalt hij dingen aan die al veel vaker bewezen waren door 

anderen. Hij toont geen enkel nieuw feit. Dus zelfs indien er geen empirisch verband zou bestaan 

tussen protestantisme en kapitalisme, zou dat de ideaaltypische verklaring van Weber nog niet 

onderuithalen. Ideaaltypes bestrijden met empirische argumenten is onzin. 

Weber en Marx  
Marx zoekt de verklaring voor het kapitalisme in de onderbouw (veranderingen in de 

productiekrachten) en Weber in de bovenbouw (de religie). Weber zet Marx dus op zijn kop, maar 

dat lijkt alleen maar zo. Zijn ideaaltype is geen weerlegging van die van Marx, het staat er gewoon 

naast. Het kan niet de bedoeling zijn om een eenzijdige materialistische verklaring te gaan ruilen voor 

een culturealistische verklaring. Beide zijn evenzeer mogelijk. 

Benjamin Franklin en de geest van het kapitalisme 
Franklin belichaamt voor Weber wat moet worden verklaard: de zuivere geest van het kapitalisme. 

Hij stelt voor zichzelf slapen is het oorkussen van de duivel, het is niet goed. Werken is wel goed, 

time is money, niet zomaar geldbezit maar geldvermeerdering is belangrijk. Dit is een kapitalistische 

manier van leven, het wordt tot en met gepland. De mens is erop gericht geld te verdienen, als doel 

van zijn leven. Weber typeert Frankling dus als een modern soort mens. Weber is gefascineerd door 

de ethos die het hele leven doordringt en de verhoudingen tussen mensen beheerst. Het gaat hem 

ook om hoe deze geest de wereld kon omvormen in een keurslijf, een gevangenis van doelrationeel, 

van zin verstoken handelen.  

Hoe ver is het zo kunnen komen? Hoe kan je verklaren dat in enkele eeuwen tijd een omslag werd 

gemaakt van een traditionalistische samenleving naar een kapitalistische? Er zijn vele verklaringen 

voor maar Weber zoekt het antwoord in de religieuze sfeer. Er moet een diepgaande omsmelting van 

de diepste waarden hebben plaatsgevonden. Om dit te begrijpen moet hij zoeken naar de mentale 

omwenteling die zich op geloofsvlak afspeelde tijdens de reformatie. De protestanten leidden 

ongewild, en onbedoeld, een herschikking van het geestesleven in die zou uitmonden in Franklins 

‘geest van het kapitalisme’ 

Hoe komt dat wij in zo’n keurslijf zitten, waar komt die kapitalistische visie vandaan? Hoe kan dit uit 

religie ontstaan? Wel hij toont dit aan door de portretten galerij. Mensen die nu worden geboren en 

niet zo gelovig zijn, zeggen dat de calvinistische theorie niet meer op gaat maar we moeten wel 

beroepsmens zijn om de economische activiteit voort te zetten. Wij moeten dit zijn, we hebben geen 

keuze. Hier zie je de ijzeren kooi van de rationaliteit, hier geraak je niet meer uit. 



 

Luther en de uitvinding van ‘het beroep’ 
De eerste stap van de verklaring vindt hij bij Luther. Hij gaat de dingen uitvergroten waarom deze 

mentaliteit van time is money, in de wereld is gekomen. Hij doet dit dus stap voor stap en hij begint 

bij Luther, de versmelting van beroep en notie. God zorgt ervoor dat je een roeping krijgt, elke 

activiteit die je uitvoert is omdat god die van jou verlangt. In scherpe tegenstelling tot de katholieke 

houding die afwijzend stond tegenover deze wereld. Arbeid is historisch gezien altijd een soort van 

vloek geweest tot aan de moderne tijd. Hoe kun je verklaren dat wereldwijd een weerspannigheid is 

geweest door te gaan arbeiden? Plots krijgt arbeid een positieve betekenis, hoe komt dit? Bij Luther 

krijgt arbeid een religieuze lading, dit is het begin van de verandering. Het individu moet volharden, 

je moet je taak van god vervullen. Hier sta je, je kan niet anders. Hier begint het, arbeid wordt 

positiever. Het beroep is wat de mens als goddelijke beschikking moet accepteren, waarin hij zich 

‘heeft te schikken’. 

Calvijn: angst voor het hiernamaals – arbeid als uitkomst 
De figuur Calvijn staat in het hart van Webers constructie. Bij Calvijn gaat het nog verder, God heeft 

alles op voorhand beschikt en alles ligt al vast. Dit maakte zo’n indruk dat vele mensen zich 

vastklampten aan zijn ideeën en hun leven veranderde. Dit betekent dus dat er eigenlijk maar een 

toekomst is, die de  voorzienigheid bepaalt is.  

Het belangrijkste calvinistische dogma is dat van de predestinatieleer. Door het besluit van God zijn 

sommige mensen voorbestemd tot het eeuwige leven en anderen voorbestemd tot de eeuwige 

dood. God weet alles, de mens niets. Alles ligt al vast, door Gods besluit bij de grondlegging van de 

wereld. We kunnen de toekomst weten door de tekens te lezen. Mensen die hard werken en alles 

goed doen zullen waarschijnlijk toegelaten worden in de hemel. Mensen die werken en succes 

hebben worden gezien als een groot teken van de uitverkorenheid door god. In zo’n wereld is angst‘ 

mensen deel, niemand weet wie er gered zal worden. niets of niemand kon helpen, er was geen 

uitweg. Alleen de hardheid van de predestinatieleer: ‘eenzaam gaat de mens zijn, sinds het begin der 

tijden vastgelegd, lot tegemoet’. 

Calvijns ideeën hebben voor Weber des te meer betekenis omdat de onttovering van de wereld hier 

tot een consequent eindpunt wordt gevoerd. Het komt erop neer dat alle verbindingsmiddelen 

tussen God en de mens gradueel uit de wereld verdwijnen. Calvijn gaat er vanuit dat sacrale shit 

bijgeloof was (kaarsje branden, offer doen…). Je kunt het godsbesluit niet veranderen, magie helpt 

hier geen zier aan. Het bidden tot heiligen is dus flauwe kul en wordt dus verworpen door de 

protestanten. De wereld wordt heel naakt en hard voorgesteld, we kunnen dus enkel opzoek gaan 

naar tekenen. Zo ontwikkelde zich onder calvinisten een tekenleer, die peilde naar aanwijzingen van 

iemands uitverkiezing. 

1. Zelfvertrouwen was het eerste criterium, twijfel zou wijzen op een ontoereikend geloof, een 

teken van niet-uitverkiezing. 

2. Onafgebroken beroepsarbeid zou namelijk het beste middel zijn om te kunnen vertrouwen 

op de eigen uitverkiezing. De arbeidsactiviteit van de mens werd plots het ankerpunt van zijn 

religieuze leven. 

Iedere daad, iedere ingreep werd door de calvinist geëvalueerd vanuit dat ene, allesbeheersende 

perspectief van de uitverkiezing. Een bijna paranoïde argwaan doordringt het hele leven van de 

puritein. Zo kwam de puritein ertoe om nauwgezet elk van zijn handelingen te screenen in het licht 

van een persoonlijke uitverkiezing. Ascetisch leven is dus het belangrijkste teken van goddelijke 

uitverkorenheid. De mens is geen vat van god maar een instrument. 

→ Ascetische arbeid als uitkomst 



 

Baxter – kapitaalvorming door ascetische spaardwang 
We zitten nog niet bij de theorie van Franklin, er zit nog wel een kloof tussen. Als je veel werkt en 

niet mag consumeren (Calvijn) kan je beter je geld investeren en zo wordt je automatisch een 

kapitalist. Baxter zegt dat je mag werken om rijk te zijn, mits dat niet is om vleselijke lusten te 

bevredigen en zonden te begaan, maar ter meerdere glorie van God. Winst volgde namelijk 

rechtstreeks uit de arbeid, en is dus een teken van Gods welgevallen. Hij predikte het harde werk, 

tevens veroordeelde hij tijdverspilling als de eerste en zwaarste van alle zonden.  

Feller dan Calvijn was hij wel tegen het bezit. De bezitter die alles in overvloed heeft, verkeert in 

groot moreel gevaar. Bezit hield immers het risico in dat mensen stopten met werken, terwijl op 

aarde de mens niets anders moest doen dan arbeiden om zo winst te creëren zoals God dat wou. Zo 

tekent zich een spiraal af, terwijl consumptie en genieting streng worden gekapitteld, is 

winstgevende arbeid een godwelgevallige. Weber ziet dus de missing link tussen de Calvijnse leer van 

de methodische arbeid en de geest van het kapitalisme. 

John Wesley: geld verdienen als verweermiddel tegen… geldzucht 
In het werk van John Wesley, vindt Weber ten slotte de laatste stap in de metamorfose naar de 

kapitalist. Wesley besefte dat de werkzame levensstijl gevaarlijke effecten had op de ziel, hoe 

moesten de mensen omgaan met de opbrengsten die zich rondom hem opstapelde?  

In alle vormen van sociale verenigingen zag hij een dynamiek. Wat vol overtuiging begint, heeft de 

neiging om uit te doven. Dat is onvermijdelijk, dus er moet een middel worden gevonden om dit 

verval tegen te gaan. Daarom hield Wesley opwekkingsbijeenkomsten maar Weber vond een ander 

door Wesleys aanbevolen middel meer passend bij zijn ideaaltypische reconstructie. Dat middel was 

geld verdienen. Meer winst maken dus om te ontsnappen aan de verlokking van de winst. Deze 

woorden vormen de afsluiting van Webers ideaaltypische constructie. De economische betekenis van 

het calvinisme kon pas ten volle duidelijk worden eenmaal het religieuze enthousiasme over zijn 

hoogtepunt heen was. 

Wij moeten beroepsmens zijn 
In de finale van zijn boek blikt hij terug op zijn ideaaltypische reconstructie en maakt hij plots een 

sprong van de gedetailleerde analyse van de motivatie van concrete mensen naar de 

wereldhistorische betekenis van het kapitalisme voor de hele mensheid (micro -> macro). De 

rationele leefwijze op basis van de beroepsidee is een van de constitutieve bestanddelen van de 

moderne kapitalistische geest, en niet alleen daarvan, maar van de moderne cultuur in het 

algemeen.  

De puritein wilde een beroepsmens zijn – wij moeten het zijn. In Baxters ogen zou de zorg om 

materiële goederen slechts als “een dunne jas die je elk moment kon uittrekken” op de schouders 

van de heilige moeten liggen. Maar het noodlot bepaalde dat deze jas een staalhard omhulsel werd. 

Sinds de ascese het plan opvatte de wereld te veranderen en invloed uit te oefenen, kregen de 

materiële goederen van deze wereld een toenemende en uiteindelijk onontkoombare macht over de 

mensen, zoals nooit tevoren in de geschiedenis.  

Waar de beroepsvervulling niet direct in verband kan worden gebracht met de hoogste geestelijke 

cultuurwaarden – of waar deze, omgekeerd, ook subjectief niet simpelweg als economische dwang 

hoeft te worden ervaren – ziet het individu tegenwoordig meestal van elke zingeving af. Weber 

verwenst de laatste mens, de louter functionerende mens die meedraait in een zinloze, van zijn ziel 

ontdane productie- en consumptiemachinerie, goed wetend dat hij net zo goed in die machinerie 

gevangen zit als eender wie. Hier spreek hij eindelijk als de profeet die lang in hem verscholen zat. 



 

Het sociale als het nieuwe – Het optimisme van George Herbert Mead 

Mead als lesgever en schrijver 
In wetenschappelijke kringen heeft het gesproken woord weinig gewicht. Wat niet gepubliceerd is, 

telt niet. Mead schreef niet graag, het hinderde zijn denken. Spreken was zijn element. De 

manuscripten die hij achterliet behoren tot de meest cryptische van zijn werk. Hierdoor is de 

verscheidenheid aan interpretaties enorm.  

Mead is de grondlegger van het symbolisch interactionisme? Is historisch onterecht; hij sprak wel 

veel over symbolen, maar heeft die term zelf nooit gebruikt.  Het is ontstaan in woorden van de 

leerlingen van Mead. Niet alle interacties worden gevoed door symbolen, maar sommige wel. Dat is 

voor sociologen het belangrijkste. Hoe brengen interacties betekenis tot stand, en wat is het effect 

van de betekenis op de volgende interactie. 

Een korte situering  
Je begint niet te handelen met een reeds gegeven object, nee het handelen maakt een object. Het is 

eerst interactie, de daad vooraleer de dingen er komen. Dingen verschijnen pas in het zijn van het 

handelen. Er is dus geen objectieve wereld. Als je in het handelen zegt dat iets bestaat zijn de 

gevolgen voor dat ding, dat het gaat bestaan. Als je gelooft dat er heksen zijn, ga ze verbranden.  

 “If men define situations as real, they are real in their consequences” 

Sociaal behaviorist: een handeling, een act, kan nooit helemaal op zichzelf gezien worden. vaak is er 

een knoping met een andere bij. Een acht heeft een zichtbare en een onzichtbare zijde, je ziet ze niet 

maar je kan e wel bestuderen door de uitwendige gedragingen te bestuderen. 

Filosoof van het nieuwe 
Mead was een filosoof van het nieuwe. Zijn hele leven boog hij zich over de vraag hoe iets volkomen 

onverwachts, iets nieuw, kon voorvallen in een volgens natuurwetten geordende wereld. Hij voelde 

een geestelijke bron in zichzelf. Hij was die bron; aan de stroom van opborrelende inzichten kwam 

maar geen einde. Ieder mens is een bron van nieuwheid, zou hij later beweren. 

Mead was ook onder de indruk van het evolutiedenken en Darwins evolutie theorie waarin nieuwe 

soorten ontstonden door differentiatie en natuurlijke selectie. Hij verklaarde het nieuwe zonder 

beroep te moeten doen op aan het levensproces externe factoren, dat vond Mead interessant. Aan 

de ene kant zag hij in dat bepaalde eigenschappen, op het moment dat ze zich voordeden volkomen 

nieuw waren, en dat ze tot op dat ogenblik niet causaal konden worden verklaard. Aan de andere 

kant besefte hij dat het nieuwe niet buiten de wereld staat, het hoort ertoe. 

De tijd als het nu 
Mead stelt enkel simpele grote vragen waar velen de tanden op hadden stukgebeten: ‘wat is tijd?’ 

‘wat is verleden?’. Het verleden is niet op dezelfde manier werkelijk als het nu. Onder het verleden 

kunne  we niet verstaan wat het ooit was toen het nog een nu was, want op dat toenmalige ogenblik 

had het nog niet de status van verleden. Wat het verleden is wordt enkel duidelijk in relatie met het 

nu. Het verleden is een noodzakelijke voorwaarde van het verleden. 

Als het verleden alleen bestaat in relatie met het nu, dan volgt daaruit dat ieder ‘nu’ zijn eigen 

verleden heeft, een verleden dat volkomen vastligt en waaruit het oorzakelijke is voortgekomen. als 

een nieuwe ervaring zich voordoet, wordt het verleden gereconstrueerd in termen van de nieuwe 

ervaring. Het creëert dus een nieuw, bijpassend verleden waaruit het is voortgekomen. de 

menselijke geschiedenis zit dus vol met nieuwe gebeurtenissen en processen die, voor ze zich 

voordeden, niet konden worden voorspeld, maar achteraf wel oorzakelijk worden verklaard. 



 

Socialiteit – het nieuwe is het sociale 
Mead vatte nieuwheid op als het kenmerk bij uitstek van het sociale. Dit aspect van zijn sociologie 

wordt vaak over het hoofd gezien. Nieuwheid is voor Mead niet enkel een kenmerk van het sociale, 

maar omgekeerd is ook overal waar iets nieuws gebeurt, sprake van socialiteit. Socialiteit genereert 

nieuwheid. Dit staat centraal in zijn denken 

Socialiteit is volgens Mead de capaciteit om verschillende dingen tegelijkertijd te zijn. Mead legt het 

uit aan de hand van systeemontwikkeling. Wanneer je een nest beschouwd vanuit het natuurkundig 

standpunt, zie dat dit allemaal perfect klopt met de wetten van de natuurkunde. Dit is verklaarbaar, 

maar de natuur zou uit zichzelf nooit een nest voortbrengen. Door de interventie van de ‘levende 

natuur’ breng je een aanpassing in de ‘dode natuur’. Het in elkaar overgaan van het fysische en het 

levende systeem vertoont terzelfder tijd kenmerken van aanpassing en nieuwheid. Een nest is dus 

een combinatie van twee systemen, het samenvallen van die twee noemt hij socialiteit. Deze 

kerngedachte neemt hij als uitgangspunt voor het verklaren van de sociale werkelijkheid. Je kan 

zeggen dat het fysische systeem het verleden is van het levende systeem. 

Er gaapt een kloof tussen deze in uiterst abstracte termen omschreven socialiteit en de 

sprankelende, levende socialiteit die we ervaren in de omgang tussen mensen. Toch maakt Mead 

zich sterk dat de term socialiteit beide ladingen dekt. Het duikt overal op waar dingen onbewust 

terzelfder tijd deel uitmaken van twee systemen. Maar het duikt ook op bij mensen die bewust 

elkaars standpunten overnemen en zo tot wederzijds begrip komen. In beide gevallen wordt iets 

nieuws gecreëerd.  

Sociaal behaviorisme – de act 
Mead noemde zichzelf een sociaal behaviorist. Hij beweerde dat het subjectieve en het objectieve 

niet a priori gegeven waren. ze kwamen tot stand in het gedrag. Ze waren producten van het 

handelen. Mead ging dus uit van de daad, de act. Een act is een impuls die het levensproces in stand 

houdt door de selectie van bepaalde stimuli waaraan het een behoefte heeft. Het organisme 

selecteert zelf de prikkels die de impulsen vrijmaken waaraan hij behoefte heeft. Hoewel gedrag 

uitwendig waarneembaar is, speelt het zich volgens Mead ook af in het organisme.  Dit voor de 

externe waarnemer niet waarneembare begin van de act noemt Mead ‘attitude’. 

De sociale act is een gedrag dat wel ‘aanvangt in een organisme, maar pas voleindigd kan worden in 

de gedragingen van anderen’. Het is dus eigenlijke een weefsel van handelen. De betekenis wordt 

altijd in een sociale context tot stand gebracht die voortkwamen uit het proces van interactie. Alles 

hangt af van hoe organismen elkaar ertoe overhalen om de stimuli waaraan ze behoefte hebben, vrij 

te geven. Het hangt dus af van hoe ze communiceren. 

Gebarencommunicatie 
Een gebaar is een opeenvolging van handelingssequenties dat de betekenis krijgt van de hele 

handeling. Mead ontleent dit begrip aan Darwin, bepaalde dieren hebben meer overlevingskansen 

omdat ze beter kunnen communiceren. Gebarencommunicatie helpt dus u overlevingskansen te 

vergroten zegt Darwin. Een gebaar moet je dus zien als een deel van een ruimere handeling, het 

volstaat om er een onderdeel van de nemen. Een gebaar is tegelijk minder en meer dan de act 

waarvan het het begin vormt. Het is minder, omdat ze maar een deel is van de oorspronkelijke act. 

Het is meer, omdat ze dezelfde reacties opwekt zonder dat de hele handeling moet worden 

uitgevoerd. 



 

De betekenis van een gebaar bestaat uit de latere sequenties van de act waarvan het gebaar de 

beginfase was en uit de responsen die deze volledige act normaliter teweegbrengt. De betekenis van 

het gebaar ligt objectief vast volgens Mead 

Van gebaar naar symbool 
Situatie: A balt de vuist naar B 

De betekenis van het gebaar dat A maakt is dat B zich uit te voeten maken. B ziet het gebaar als ‘oei 

hij gaat slaan’. De betekenis van het gebaar is dus anders voor beide. A verwacht die reactie van B, 

de betekenis van A is dus eigenlijk die van A en B. Een symbool is een betekenis van gebaar die 

gedeeld wordt door de interactiedeelnemers. Een gebaar wordt een symbool als het gebaar dezelfde 

respons opwekt bij A (die het gebaar maakt) als bij B (tot wie het gebaar gericht is). 

Denken is eigenlijk ook een interactie, met je de mens in jou dan. Denken is heel vaak vooruitlopen 

op de mogelijke reacties van anderen.  

Kleine excursus over internalisatie en de ontdekking van spiegelcellen. 
Het sociale is een eeuwig durende machine. Wanneer mensen samenkomen, dan is het alsof in hun 

handelen het nieuwe doorbreekt. Want ze grijpen in in de bestaande werkelijkheid. Hij probeert 

determinisme en vrijheid te verzoenen. Een mens is sociaal omdat hij in staat is de andere de 

verinnerlijken, het vermogen tot internalisatie. Een sociale omgang met de dingen rondom u wilt 

zeggen dat je de reacties van anderen niet buiten u ziet, maar binnen in. Je moet al een reactie klaar 

hebben, de ander zit al in u. Dit is eigenlijk de grondslag van theater. Je wordt iemand anders dan dat 

je als was. Mensen zijn daartoe in staat op een manier dat andere dieren dit niet kunnen. 

1. Symbolencommunicatie 

=> Een gebaar wordt een symbool als het gebaar dezelfde respons opwekt bij A als bij B 

 Vb. Leideraap ervaart zelf ook schrik als hij gevechtshouding aanneemt 

=> Beter voorbeeld: vocal gestures 

   Je kan jezelf niet zien, maar je kan jezelf wel horen 

   Als je een vocaal gebaar maakt, prikkel je jezelf op dezelfde manier als de andere 

 MAAR de leeuw die brult slaagt erin de angst voor zichzelf goed te beheersen 

   reageert impliciet, de toehoorder expliciet 

=> Alleen de mens heeft symbolen 

=> De ontdekking van spiegelcellen 

  = verklaring van internalisatievermogen van de mens 

   Bepaalde hersencellen prikkelen de zenuwen die de spieren in beweging zetten 

   als ik anderen een beweging zie maken 

   Spiegelcellen zijn ook actief als ik een bal hoor trappen of de zin "Hij trapt een bal" 

   hoor 

   Spiegelcellen decoderen intenties van anderen 

   De ander zit dus, ook neurologisch, in ons (opm.: ook sommige dieren) 

2. Denken als innerlijke conversatie 

=> Zodra A op zijn eigen gebaar identiek reageert als B, vallen prikkel en respons samen in 

 één organisme 

  Er ontstaat een lange keten van stimulus-respons-reacties in A, zo kan A in zichzelf 

  vooruitlopen op de interactie van B (= denken) 

  De denkende mens (↔ gebarende dier) kan de gevolgen van zijn gebaar inzien 

  Hij kan het gebaar wijzigen als hij ziet dat dit niet het verhoopte effect heeft 



 

  Kenmerk van nieuwheid: wie zowel zichzelf is als de ander, voert een innerlijke  

  conversatie met zichzelf 

=> Denken = verinwendigde sociale interactie 

3. Mind: Van eenduidige naar meerduidige wereld 

=> Bij gebarencommunicatie is de wereld een eenduidig reservoir van prikkels 

  Het organisme organiseert zijn omgeving in termen van zijn gedrag 

=> Bij symbolische communicatie verliest de omgeving zijn eenduidigheid 

  Selectie van prikkels verloopt complexer; de betekenis van een prikkel ligt niet vast 

  = meerduidig te interpreteren stimuli wekken andere responsen op 

  vb. Stoel als meubel of kunst 

=> De mens gedraagt zich spontaan radicaal sociaal 

  Knoopt met alles interacties aan, internaliseert met zijn natuur 

  We gaan van micro-sociaal naar een grote omvang 

4. Self: I, Me en zelfbewustzijn 

- I 

  = reactievermogen 

 => is constant actief 

 = Het spontane 

 => Een plotse beïnvloeding van I kan je hele verdere leven bepalen 

- Me 

 = Het moment erna, de reflectie op I 

 => Al het andere wat we in ons opwekken 

 = Het sociale 

- Zelfbewustzijn 

= Houding van andere mensen/dingen tot jezelf vereenwendigen 

 vb. Je tokkelt graag op een piano, dan zie je jezelf als muzikant 

=> Play & Game 

 Play = Spelen dat je indiaantje bent  indiaantje worden 

 Game = Er is nog geen onderscheid tussen mens en ding: alles is sociaal 

  => Je moet leren onderscheiden en andere rollen binnen het spel zien 

  d.m.v. afspraken (= normatief besef) 

5. Generalized other 

= alle mogelijke andere (menselijke) dingen in onszelf opwekken 

=> Mensen die interageren zijn in staat mee te leven, emotie te tonen, empathie te hebben 

=> Hoe meer we communiceren, hoe meer we de andere in ons kunnen opwekken  de 

 wereld wordt een dorp 

  Terug naar de mythische oudheid: alles communiceert met iedereen 


