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Toelichting		
	
Deze	teksten	vormen	‘materiaal	bij’	de	colleges	Inleiding	tot	de	sociale	wetenschappen	in	de	bacheloropleiding	
Geschiedenis.		
Sommige	delen	van	de	cursus	worden	grondiger	behandeld	dan	andere,	en	derhalve	moeten	sommige	delen	
van	de	 leerstof	beter	gekend	zijn	dan	andere.	 In	de	colleges	wordt	aangegeven	welke	 delen	gekend	moeten	
zijn,	en	hoe	ze	gekend	moeten	zijn.	Dat	laatste	gebeurt	aan	de	hand	van	exemplarische	examenvragen.	

	
Naast	het	materiaal	opgenomen	in	deze	bundel,	worden	ook	enkele	andere	teksten	geplaatst	op	Blackboard,	
bij	wijze	van	achtergrondlectuur.	Dat	geldt	in	het	bijzonder	voor	de	in	deel	3	behandelde	thema’s,	ten	minste	
voor	zover	die	worden	behandeld	(wat	tijdig	in	de	les	zal	worden	meegedeeld).		
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Hoofdstuk		1		 	
SOCIALISATIE	
	
	
	
	
	

De	mens	als	sociaal	wezen	

Het	 pasgeboren	 kind	 maakt	 deel	 uit	 van	 de	 maatschappij,	 al	 beseft	 het	 dat	 niet.	 Voor	 het	 zijn	
steentje	 kan	 bijdragen	 aan	 de	maatschappij	 moet	 het	 worden	 gevormd.	 Dit	 vormingsproces	 heet	
socialisatie.	Het	 is	een	proces	waarin	het	aanvankelijk	hulpeloze	kind	een	zelfbewustzijn	ontwikkelt	
en	 stap	 voor	 stap	 de	 verworvenheden	 van	 zijn	 cultuur	 aanleert.	 Socialisatie	mag	 niet	 beschouwd	
worden	 als	 'cultureel	 programmeren',	 alsof	 het	 kind	 passief	 de	 invloeden	 uit	 de	 omgeving	 zou	
absorberen.	Het	pasgeboren	kind	heeft	een	actieve	invloed	op	zijn	omgeving,	in	de	eerste	plaats	op	
diegenen	 die	 voor	 het	 kind	moeten	 zorgen.	 Het	 kind	 is	 vanaf	 het	 prilste	 begin	 van	 zijn	 leven	 een	
sociaal	actief	wezen.	

Het	socialisatieproces	is	essentieel	voor	het	voortbestaan	van	de	maatschappij	die	met	ieder	nieuw	
lid	in	zekere	mate	wordt	herbrond.	Maar	het	socialisatieproces	is	nog	belangrijker	voor	het	individu.	
Tijdens	het	socialisatieproces	leert	het	vaardigheden	en	wordt	het	een	zelfbewust	persoon	met	een	
eigen	identiteit.	Het	individu	wordt	niet	met	een	eigen	identiteit	geboren,	maar	verwerft	deze	door	
sociale	contacten.	Het	leert	zichzelf	zijn.	Het	is	dus	niet	zo	dat	er	eerst	individuen	zijn	die	dan	sociale	
interacties	 met	 elkaar	 aanknopen.	 In	 werkelijkheid	 krijgen	 individuen	 pas	 zelfstandigheid	 en	
zelfbewustzijn	dank	zij	de	sociale	processen	waarvan	ze	deel	uitmaken.		

Peter	Berger	 illustreert	het	belang	van	de	sociale	componenten	voor	de	ontwikkeling	van	het	 individu	
met	enkele	sprekende	voorbeelden:	"De	wereld	van	de	zuigeling	is	bevolkt	door	andere	mensen.	Al	vlug	
is	hij	in	staat	om	hen	onderling	te	onderscheiden,	en	sommigen	van	hen	verkrijgen	een	overweldigende	
betekenis	voor	hem.	Vanaf	het	begin	interageert	de	zuigeling	niet	alleen	met	zijn	eigen	lichaam	en	met	
zijn	fysieke	omgeving,	maar	ook	met	andere	menselijke	wezens.	(...)	
Sterker	nog,	de	niet-sociale	componenten	van	de	ervaring	van	de	zuigeling	komen	via	de	bemiddeling	en	
de	bewerking	van	anderen	tot	hem,	dat	wil	zeggen:	via	zijn	sociale	ervaring.	Het	gevoel	van	honger	 in	
zijn	maag	kan	alleen	door	handelingen	van	anderen	worden	gestild.	 In	de	meeste	gevallen	wordt	het	
lichamelijk	 behagen	 of	 onbehagen	 teweeggebracht	 door	 handelingen	 of	 nagelaten	 handelingen	 van	
anderen.	Een	voorwerp	met	een	aangenaam	gladde	oppervlak	 is	waarschijnlijk	door	 iemands	toedoen	
binnen	het	bereik	van	de	zuigeling	gekomen.	En	als	hij	beregend	wordt,	dan	komt	dat	zeer	waarschijnlijk	
omdat	iemand	hem	zonder	beschutting	buiten	heeft	laten	staan.		
Daarom	 is	 de	 sociale	 ervaring,	 hoewel	 men	 haar	 kan	 onderscheiden	 van	 andere	 elementen	 in	 de	
ervaring	 van	 de	 zuigeling,	 geen	 geïsoleerde	 categorie.	 Bij	 vrijwel	 elk	 aspect	 van	 de	 wereld	 van	 de	
zuigeling	 zijn	 andere	 menselijke	 wezens	 betrokken.	 Zijn	 ervaring	 van	 anderen	 is	 essentieel	 voor	 alle	
ervaring.	Het	zijn	de	anderen	die	de	patronen	weven	waarmee	de	wereld	wordt	ervaren.	Alleen	door	
middel	van	deze	patronen	 is	het	organisme	 in	staat	een	stabiele	 relatie	op	 te	bouwen	met	de	wereld	
rondom	-	niet	alleen	de	sociale	wereld,	maar	ook	de	wereld	van	de	fysieke	omgeving.		
Maar	 deze	 zelfde	 patronen	 dringen	 ook	 in	 het	 organisme	 door;	 dat	 wil	 zeggen:	 zij	 beïnvloeden	 de	
manier	 waarop	 het	 functioneert.	 Zo	 zijn	 het	 de	 anderen	 die	 de	 patronen	 vastleggen	 waarlangs	 de	



 6 

begeerte	 van	 de	 zuigeling	 naar	 voedsel	wordt	 bevredigd.	Maar	 doordat	 zij	 dat	 doen,	 beïnvloeden	 de	
anderen	ook	het	organisme	zelf	van	de	zuigeling.	Het	meest	voor	de	hand	liggende	voorbeeld	hiervan	is	
het	rooster	van	de	voedingen.	Als	het	kind	op	bepaalde	tijdstippen,	en	alleen	op	die	tijdstippen,	wordt	
gevoed,	 is	het	organisme	gedwongen	zich	aan	dit	patroon	aan	te	passen.	Bij	het	tot	stand	komen	van	
deze	aanpassing,	verandert	zijn	functioneren.	Wat	er	ten	slotte	gebeurt,	 is	niet	alleen	dat	de	zuigeling	
op	bepaalde	tijden	wordt	gevoed,	maar	ook	dat	hij	op	die	tijden	hongerig	wordt.	De	maatschappij	drukt	
bij	wijze	van	spreken	niet	alleen	haar	patroon	op	het	gedrag	van	de	zuigeling,	zij	dringt	ook	naar	binnen	
en	 organiseert	 de	 functies	 van	 zijn	 maag.	 Hetzelfde	 kan	men	 zeggen	 van	 de	 ontlasting,	 de	 slaap	 en	
andere	fysiologische	processen	die	aan	het	organisme	eigen	zijn".	(1972,	47-48)	

	

Het	socialisatieproces	begint	voor	het	 individu	geboren	is.	Dat	blijkt	uit	het	feit	dat	problemen	van	
geboorteplanning,	 abortus,	 rechten	 van	 het	 ongeboren	 kind	 en	 dergelijke	 vaak	 heftige	 emoties	
opwekken.	De	maatschappij	maakt	zich	blijkbaar	al	druk	over	de	manier	waarop	haar	leden	moeten	
worden	behandeld,	welke	 rechten	en	plichten	ze	krijgen,	nog	voor	ze	geboren	zijn.	En	dat	 is	maar	
goed	 ook,	 want	 de	 mens	 dankt	 zowat	 alles	 aan	 de	 sociale	 omgeving	 waarin	 hij	 terecht	 komt.	
Menselijk	 gedrag	 is	 immers	 voor	 het	 overgrote	 deel	 aangeleerd.	 Zelfs	 de	 meest	 elementaire	
activiteiten,	bijvoorbeeld	eten	en	verteren	(zoals	in	het	voorbeeld	van	Berger)	of	wandelen,	slapen,	
zitten,	 en	 natuurlijk	 ook	 complexere	 gedragingen	 zoals	 elkaar	 groeten,	 converseren,	 lezen,	
technische	 handelingen	 en	 noem	 maar	 op,	 zijn	 aangeleerd.	 Indien	 de	 maatschappij	 zich	 niet	
bekommerde	om	haar	nieuwe	leden,	dan	zouden	zij	niet	overleven.	In	het	beste	geval	zouden	ze	nog	
net	in	staat	zijn	een	soort	van	animaal	bestaan	te	leiden.		
	
Het	'geval'	Genie	
Een	schrijnend	voorbeeld	van	wat	er	met	een	mens	kan	gebeuren	wanneer	hij	terecht	komt	in	een	
omgeving	 waarin	 hij	 geen	 sociale	 interacties	 met	 andere	 mensen	 kan	 aanknopen,	 is	 het	 ‘geval	
Genie’.	Haar	leven	illustreert	hoe	essentieel	sociale	contacten	zijn	voor	de	ontwikkeling	van	een	kind,	
of	liever:	wat	van	een	mens	zonder	sociale	contacten	terecht	komt.	

Genie,	een	Californisch	meisje	geboren	in	1957,	werd	van	haar	anderhalf	tot	haar	dertien	jaar	opgesloten	
in	een	klein	kamertje.	Haar	moeder	was	bijna	blind	en	werd	door	haar	man	altijd	binnenshuis	gehouden.	
De	belangrijkste	verbinding	tussen	het	gezin	en	de	buitenwereld	vormde	de	zoon,	die	school	liep	en	de	
boodschappen	deed.	
Genie	had	iets	aan	haar	heup,	zodat	ze	moeilijkheden	had	om	te	kruipen	en	rechtop	te	staan.	Haar	vader	
sloeg	 haar	 frequent.	 Toen	 ze	 twintig	maanden	 oud	was,	 kwam	haar	 vader	 tot	 de	 conclusie	 dat	Genie	
achterop	was,	en	hij	sloot	haar	op	in	een	kamer,	met	de	deur	op	slot	en	de	gordijnen	toe.	De	volgende	elf	
jaar	bleef	Genie	in	die	kamer.	Ze	zag	haar	familieleden	enkel	wanneer	die	haar	te	eten	brachten.	Genie	
kreeg	geen	zindelijkheidstraining,	maar	werd	vaak	vastgebonden	op	een	kinderpotje.	 's	Nachts	werd	ze	
in	 een	 slaapzak	 gestoken	 en	 vastgebonden	 op	 een	 kinderbed.	 Ze	 had	 nauwelijks	 de	 gelegenheid	 om	
menselijke	stemmen	te	horen,	 laat	staan	ze	te	begrijpen.	Als	ze	 lawaai	maakte	of	trachtte	aandacht	te	
krijgen,	werd	ze	door	haar	vader	geslagen.	Hij	sprak	nooit	tot	haar,	maar	maakte	wel	blaffende	geluiden	
als	ze	iets	deed	dat	hem	niet	beviel.	Ze	had	geen	speelgoed,	noch	andere	dingen	om	zich	mee	bezig	te	
houden.		
In	 1970	 slaagde	Genie’s	moeder	 erin	met	Genie	 te	 ontsnappen	 aan	 de	 aandacht	 van	 de	 vader.	Genie	
werd	opgenomen	in	de	rehabilitatieafdeling	van	een	kinderhospitaal.	Op	het	moment	van	haar	opname	
kon	ze	niet	rechtop	staan,	niet	 lopen,	springen	of	klimmen,	en	kon	zich	maar	verplaatsen	door	zich	op	
een	onhandige	manier	 te	verschuiven.	Een	psychiater	beschreef	haar	als	 'niet	gesocialiseerd,	primitief,	
nauwelijks	menselijk'.	In	de	rehabilitatieafdeling	maakte	Genie	echter	relatief	snel	vorderingen.	Ze	leerde	
min	of	meer	normaal	te	eten,	werd	zindelijk,	en	stond	toe	dat	men	haar	kleedde	zoals	andere	kinderen.	
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Toch	was	ze	bijna	de	hele	tijd	stil,	behalve	wanneer	ze	lachte,	op	een	schrille,	'onwerkelijke'	manier.	Ze	
masturbeerde	 vaak,	 ook	 in	 publieke	 omstandigheden,	 en	 weigerde	 deze	 gewoonte	 af	 te	 leren.	 Later	
werd	 ze	 opgenomen	 in	 het	 gezin	 van	 een	 van	 de	 dokters	 van	 het	 hospitaal.	 Ze	 leerde	 langzaam	 een	
vocabulaire	 die	 haar	 toestond	 zich	 op	 een	 elementaire	 manier	 te	 uiten,	 maar	 toch	 bleef	 haar	
taalbeheersing	steken	op	het	niveau	van	een	drie-	tot	vierjarige.	

Het	gedrag	van	Genie	is	uitvoerig	bestudeerd.	Ze	werd	onderworpen	aan	een	hele	reeks	testen,	over	
een	 periode	 van	 zeven	 jaar.	 Daaruit	 bleek	 dat	 ze	 geen	 aangeboren	 afwijkingen	 had	 en	 niet	
zwakzinnig	 was.	 De	 reden	 waarom	 ze	 in	 haar	 ontwikkeling	 bleef	 steken,	 is	 dat	 ze	 de	 'kritische	
leeftijd'	 al	 gepasseerd	 was	 waarop	 kinderen	 normaal	 gesproken	 taal	 en	 andere	 vaardigheden	
moeiteloos	onder	de	knie	krijgen.		

Men	 dient	 voorzichtig	 om	 te	 springen	 met	 zulk	 'bewijsmateriaal'.	 Maar	 toch	 is	 er	 voldoende	
vergelijkbaar	 materiaal	 beschikbaar	 (van	 soortgelijke	 gevallen	 en	 ook	 van	 de	 tot	 de	 verbeelding	
sprekende	 enfants	 sauvages	 -	 kinderen	 die	 door	 dieren	 zijn	 'grootgebracht')	 dat	 ons	 dwingt	 te	
concluderen	 dat	 de	 menselijke	 mogelijkheden	 zeer	 beperkt	 zijn	 indien	 ze	 zich	 niet	 kunnen	
ontwikkelen	tijdens	een	uitgebreide,	vroege	socialisatieperiode.	Tijdens	de	socialisatieperiode	 leert	
het	 kind	 tal	 van	 vaardigheden.	 Het	 wordt	 het	 ingewijd	 in	 het	 mens-zijn.	 'Menselijkheid'	 is	 geen	
biologische	 gegevenheid,	maar	 een	 sociaal-culturele	 verworvenheid.	Het	 is	 in	die	 sterke	betekenis	
dat	de	'mens'	een	'sociaal	wezen'	is.	

Socialisatie	 is	 een	 proces	 dat	 gedurende	 het	 hele	 leven	 van	 het	 individu	 onophoudelijk	 doorgaat.	
Men	is	voortdurend	bezig	nieuwe	vaardigheden	te	leren,	die	men	verwerft	via	sociale	contacten	en	
communicatie	 in	 de	 ruimste	 zin.	 De	 socialisatie	 eindigt	 niet	met	 de	 volwassenheid,	 al	 spreekt	 het	
voor	zich	dat	het	belangrijkste	deel	van	de	socialisatie	zich	afspeelt	in	de	kindertijd	(we	zagen	al	hoe	
belangrijk	de	vroege	kindertijd	is	voor	het	aanleren	van	een	taal).	Men	spreekt	ook	wel	van	primaire	
socialisatie,	als	het	gaat	om	de	leerprocessen	bij	kinderen,	en	van	secundaire	socialisatie,	als	het	gaat	
om	leerprocessen	bij	volwassenen.	

	
Opvoedingspatronen	
Individuen	 (kinderen)	 worden	 gesocialiseerd	 via	 de	 interacties	 die	 ze	 met	 anderen	 (bv.	 ouders)	
aanknopen.	Daarmee	is	eigenlijk	al	veel	gezegd.	Interacties	veronderstellen	immers	wederkerigheid.	
De	 socialisatie	 is	 dus	 geen	 'culturele	 programmering',	 waarin	 het	 kind	 passief	 de	 invloeden	
ondergaat	van	de	sociale	omgeving.	Integendeel,	zelfs	de	allerkleinste	baby	slaagt	er	op	zijn	manier	
al	 in,	 het	 gedrag	 te	 beïnvloeden	 van	 degenen	 die	 hem	 omringen.	 Socialisatie	 is	 geen	
eenrichtingsverkeer	van	de	volwassene	naar	het	kind,	maar	verloopt	wederkerig.		

"Baby's	en	kleine	kinderen	zijn	bijna	volledig	afhankelijk	van	hun	sociale	omgeving,	maar	zij	nemen	toch	
actief	 aan	 hun	 eigen	 socialisatie	 deel.	 Een	 onderzoek	 bij	 één	 maand	 oude	 zuigelingen	 wees	 uit	 dat	
baby's	zelf	het	initiatief	namen	voor	vier	van	de	vijf	moeder/kind	interacties.	Vreemd	genoeg	heeft	een	
kind	gedurende	de	meest	hulpeloze	periode	van	zijn/haar	leven	de	grootste	invloed	op	de	volwassenen	
in	de	omgeving.	Het	kind	vraagt	immers	aandacht	door	te	wenen	en	krijgt	dit	meestal	ook.	Nooit	zal	die	
persoon	 nog	 zo	 gemakkelijk	 aandacht	 krijgen.	 Het	 blijkt	 overigens	 dat	 baby's	 aanzienlijk	 van	 elkaar	
verschillen	 in	 de	 frequentie	 waarmee	 zij	 wenen	 en	 hierdoor	 ook	 in	 de	 hoeveelheid	 aandacht	 die	 zij	
krijgen".	(Broom	&	Selznick,	1988:	91)	
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Repressieve	versus	tolerante	socialisatie	
De	 reacties	 van	 de	 opvoeders	 op	 het	 kind	 kunnen	 zeer	 uiteenlopend	 zijn.	 In	 iedere	maatschappij	
gebeurt	de	 socialisatie	weer	helemaal	anders,	en	van	 tijdperk	 tot	 tijdperk	kan	men	ook	 zeer	grote	
verschillen	vaststellen.	Vaak	onderscheidt	men	twee	types	van	opvoedingspatronen.	Eén	waarbij	de	
gehoorzaamheid	 van	 het	 kind	 wordt	 benadrukt	 en	 dus	 de	 rol	 van	 de	 opvoeder	 in	 het	
socialisatieproces	 wordt	 benadrukt.	 Dit	 noemt	 men	 repressieve	 socialisatie.	 In	 het	 ander	
opvoedingspatroon	 wordt	 de	 betrokkenheid	 van	 het	 kind	 benadrukt:	 men	 spreekt	 hier	 van	
participerende	socialisatie.	Broom	en	Selznick	beschrijven	dit	onderscheid	als	volgt:	
	

"Zowel	straffen	als	belonen	spelen	in	elk	patroon	een	belangrijke	rol,	maar	het	ene	kan	meer	nadruk	
krijgen	dan	het	andere.	Repressieve	socialisatie	bestraft	verkeerd	gedrag;	participerende	socialisatie	
beloont	goed	gedrag.	Wanneer	ouders,	bijvoorbeeld,	hun	kind	zindelijk	leren	zijn,	kunnen	zij	schelden	
wanneer	 het	 kind	 een	 ongelukje	 heeft	 of	 kunnen	 zij	 het	 kind	 loven	 omwille	 van	 zijn	 of	 haar	
zelfbeheersing.	

Participerende	socialisatie	geeft	de	kinderen	de	vrijheid	om	zelf	dingen	uit	te	proberen	en	de	wereld	
op	 hun	 eigen	manier	 te	 verkennen.	 Dit	 houdt	 niet	 in	 dat	 het	 kind	 verwaarloosd	wordt.	 Toezicht	 is	
noodzakelijk,	maar	het	is	algemeen	toezicht.	Repressieve	socialisatie,	wil	zij	effectief	zijn,	vraagt	zelfs	
meer	 (en	meer	 gedetailleerd)	 toezicht.	 Aangezien	men	 een	 kind	 niet	 de	 gehele	 tijd	 in	 het	 oog	 kan	
houden,	hangt	het	straffen	af	van	het	feit	of	het	kind	al	dan	niet	betrapt	wordt	en	of	de	ouder	wel	in	
de	 stemming	 is	 om	 te	 straffen.	 Vanuit	 het	 standpunt	 van	 het	 kind	 bekeken,	 kan	 zo	 een	 bestraffing	
arbitrair	lijken.		

Repressieve	socialisatie	benadrukt	gehoorzaamheid,	respect	voor	het	gezag	en	controle	van	buitenaf.	
De	communicatie	verloopt	meestal	van	bovenaf,	van	de	ouders	naar	het	kind	toe.	Zij	neemt	vaak	de	
vorm	van	bevelen	of	uitspraken	aan	die	het	kind	ontmoedigen	om	nog	te	reageren.	Gebaren	en	niet-
verbale	communicatie	komen	ook	vaak	voor.	Het	kind	moet	leren	om		-	via	het	interpreteren	van	de	
stemsterkte,	de	gelaatsuitdrukking	en	de	houding	van	de	ouder	-		uit	te	maken	hoe	ernstig	een	bevel	
'Zwijg'	of	'Zit	neer'	is.	

In	 de	 participerende	 socialisatie	 is	 de	 communicatie	 een	dialoog	waarin	 de	 kinderen	 evengoed	hun	
noden	 en	 wensen	 kunnen	 uitdrukken	 als	 zich	 aan	 die	 van	 de	 ouders	 aanpassen.	 Participerende	
socialisatie	 is	eerder	op	het	kind	dan	op	de	ouders	gericht:	de	volwassene	 tracht	de	noden	van	het	
kind	 te	 herkennen	 in	 plaats	 van	 te	 verwachten	 dat	 het	 kind	 aan	 de	 wensen	 van	 de	 ouders	 zou	
tegemoetkomen.	 Wanneer	 samenwerking	 benadrukt	 wordt	 en	 men	 hetzelfde	 doel	 nastreeft,	 zal	
socialisatie	minder	gebeuren	op	basis	van	 imiteren	van	volwassenen	of	de	aanpassing	aan	de	regels	
van	de	volwassenen.	

Schenkt	men	veel	aandacht	aan	het	controleren	van	het	gedrag	van	het	kind,	dan	is	een	conflict	tussen	
volwassene	en	kind	onvermijdelijk.	In	sommige	minder	ontwikkelde	maatschappijen	waar	persoonlijke	
autonomie	 een	 dominante	 waarde	 is,	 komen	 er	 minder	 ouder/kind	 conflicten	 voor.	 De	 kinderen	
controleren	er	zichzelf.	Zij	worden	niet	door	hun	ouders	gecontroleerd	en	de	kinderen	die	zich	foutief	
gedragen	zijn	voor	hun	eigen	gedrag	verantwoordelijk".	(Broom	&	Selznick	1988:	92-93)	 	
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Repressieve	socialisatie	 	 	 Participatieve	socialisatie	
_____________________________________________________________	
	

Slecht	gedrag	straffen	 	 	 	 Goed	gedrag	belonen	
Materiële		beloningen	en	straffen	 	 	 Symbolische		beloningen	en	straffen		
Gehoorzaamheid	van	het	kind	 	 	 Autonomie		van	het	kind	

Niet-verbale		communicatie	 	 	 	 Verbale		communicatie	
Communicatie	als	bevel	 	 	 	 Communicatie	als	dialoog	
Oudergerichte	socialisatie	 	 	 	 Kindgerichte	socialisatie	

Perceptie	van	de	wensen	van	de	ouders							 	 Perceptie	van	de	wensen	van	de	
					door	het	kind	 	 	 	 		 				kinderen	door	de	ouders	

	
	

	
De	vroege	ontwikkeling	van	het	kind	
	
Ontwikkeling	van	de	perceptievaardigheid	
Alle	kinderen	worden	geboren	met	de	capaciteit	om,	al	is	het	maar	zeer	vaag,	verschillen	waar	
te	nemen	(in	geluid,	licht)	en	op	die	verschillen	te	reageren.	Men	heeft	lange	tijd	gedacht	dat	
het	pasgeboren	kind	ondergedompeld	werd	 in	een	 zee	 van	 sensaties,	 zonder	dat	het	daarin	
onderscheidingen	 kon	 waarnemen.	 Dat	 is	 overdreven.	 Zelfs	 pasgeboren	 kinderen	 reageren	
selectief	op	hun	omgeving.	
Zodra	 het	 één	 week	 oud	 is,	 'kijkt'	 het	 kind	 bijvoorbeeld	 vaker	 naar	 patronen	 (strepen,	
concentrische	 cirkels	 en	 dergelijke)	 dan	 naar	 egaal	 gekleurde	 oppervlakken.	 Tot	 één	maand	
blijven	deze	perceptuele	capaciteiten	erg	zwak:	het	kind	merkt	geen	verschillen	op	wanneer	de	
getoonde	afbeeldingen	op	meer	dan	dertig	centimeter	van	het	kind	gehouden	worden.	Daarna	
nemen	de	visuele	en	auditieve	capaciteiten	snel	 toe.	Als	de	baby	vier	maanden	 is,	 is	hij	al	 in	
staat	een	bewegend	persoon	te	volgen	met	zijn	ogen.		
	
Lachen	en	wenen	
Net	 zoals	 kinderen	 selectief	 reageren	op	hun	omgeving,	 reageren	volwassenen	ook	 selectief	op	
het	 gedrag	 van	 de	 baby.	 Bepaalde	 gedragingen	 worden	 beschouwd	 als	 aanduidingen	 van	
behoeften	of	noden	van	het	kind.	Wenen	verraadt	
honger	 of	 een	 ander	 ongemak.	 Lachen	 verraadt	
tevredenheid.	De	ouders	vatten	het	gedrag	van	de	
baby	 dus	 op	 als	 betekenisvol	 gedrag.	 Hierdoor	
worden	de	responsen	van	de	baby	 in	 feite	sociaal	
gedrag.	 De	 pasgeboren	 baby	 huilt	 aanvankelijk	
zonder	 precieze	 bedoeling,	 maar	 doordat	 de	
ouders	 op	 dit	 huilen	 reageren	 alsof	 de	 baby	 hen	
iets	wilde	zeggen,	wordt	dit	huilen	sociaal	gedrag.	
En	al	snel	leert	de	baby	dat	huilen	handig	kan	zijn.	
Albert	Schweitzer	herinnert	zich	hoe	hij	tranen	als	
een	middel	leerde	hanteren	(zie	hiernaast).	
	
	
Wenen	 heeft	 met	 andere	 woorden	 geen	 betekenis	 op	 zichzelf.	 Die	 betekenis	 wordt		
toegekend.	Daarom	heeft	wenen	 in	verschillende	culturen	ook	verschillende	betekenissen.	 In	

Uit z’n vroegste kinderjaren herinnert Albert 
Schweitzer zich gestoken te zijn door een bij. “Op mijn 
gegil kwam het hele huis aangehold en iedereen 
beklaagde me. Het dienstmeisje nam mij in haar armen 
en probeerde mij met kussen te troosten. Mijn moeder 
verweet mijn vader dat hij aan de bijenkorven was 
gaan werken zonder mij eerst in veiligheid te brengen. 
Nu ik door mijn ongelukje zo interessant was 
geworden, huilde ik vol voldoening, tot ik opeens 
opmerkte dat ik tranen vergoot terwijl ik helemaal 
geen pijn meer voelde. Mijn geweten zei me dat ik nu 
moest ophouden, maar om interessant te blijven ging 
ik door met jammeren.” Albert Schweitzer (1990), Over 
mijn jeugd. Uitgeverij Kairos: Soest, p. 12.  
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culturen	waar	het	kind	fysiek	gescheiden	is	van	de	moeder	(zoals	in	onze	cultuur)	wordt	wenen	
opgevat	als	een	teken	dat	de	baby	een	behoefte	heeft.	Het	wenen	wordt	gezien	als	een	roep	
om	aandacht.	Maar	in	culturen	waar	de	baby	de	hele	dag	doorbrengt	in	een	draagdoek	op	de	
rug	 of	 de	 buik	 van	 de	 moeder	 (en	 het	 bijgevolg	 voortdurend	 aandacht	 krijgt)	 reageert	 de	
moeder	enkel	maar	op	zeer	 luid	gehuil	of	op	driftige	bewegingen,	die	dan	gezien	worden	als	
een	noodsignaal.	
	
Iets	dergelijks	kunnen	we	ook	vaststellen	voor	het	lachen.	Ook	hier	verschillen	de	reacties	van	
cultuur	tot	cultuur.	Lachen	is	aangeboren.	Dat	kan	worden	afgeleid	uit	het	feit	dat	ook	blinde	
kinderen	lachen.	Kinderen	moeten	het	dus	niet	aanleren.	Maar	wat	ze	wel	moeten	leren	is	hoe	
en	 wanneer	 ze	 moeten	 lachen.	 Chinezen	 bijvoorbeeld,	 lachen	 in	 het	 publiek	 minder	
nadrukkelijk	dan	westerlingen.	Hun	lachen	beperkt	zich	veeleer	tot	minzaam	glimlachen.	
	
Zuigelingen	en	verzorgers	
Vanaf	 de	 leeftijd	 van	 drie	 weken	 kan	 een	 zuigeling	 zijn	 moeder	 onderscheiden	 van	 andere	
mensen.	 De	 baby	 herkent	 de	 moeder	 nog	 niet	 als	 een	 persoon.	 Het	 reageert	 veeleer	 op	
bepaalde	kenmerken,	zoals	de	ogen,	de	stem	en	de	mannier	waarop	het	wordt	vastgehouden.	
Dat	de	zuigeling	de	moeder	herkent,	blijkt	uit	reacties	zoals	frequenter	lachen	naar	de	moeder,	
de	arm	naar	de	moeder	reiken	wanneer	zij	in	de	kamer	komt,	stoppen	met	wenen	als	het	door	
de	moeder,	en	enkel	maar	door	de	moeder,	in	de	armen	wordt	genomen	enzovoort.	Maar	ook	
hier	stellen	we	vast	dat	deze	vroege	interactie	tussen	moeder	en	kind	niet	zo	'natuurlijk'	is	als	
men	misschien	zou	denken.	Uit	een	studie	van	Ainsworth	van	een	Oegandese	cultuur,	blijkt	dat	
het	omarmen,	knuffelen	en	kussen	van	baby’s	door	hun	moeder	eerder	zeldzaam	was,	terwijl	
klappen	in	de	hand	om	zijn	tevredenheid	te	uiten	dan	weer	veel	frequenter	voorkwam	dan	in	
Europese	 gezinnen.	 Daaruit	 blijkt	 dat	 ook	 de	 prille	 omgangsvormen	 tussen	moeder	 en	 kind	
sterk	cultureel	bepaald	zijn.	
	
Pas	 wanneer	 de	 zuigeling	 rond	 de	 zeven	 maanden	 oud	 is,	 neemt	 de	 gehechtheid	 aan	 de	
zorgverstrekker,	meestal	de	moeder,	vaste	vorm	aan.	Voor	die	 leeftijd	 leidt	scheiding	van	de	
moeder	niet	tot	bijzonder	protest	vanwege	de	baby,	en	ieder	die	de	taak	van	zorgverstrekker	
overneemt	zal	door	de	baby	geaccepteerd	worden.	Zeven	maanden	 is	ook	de	 leeftijd	dat	de	
baby	een	notie	begint	te	krijgen	van	de	moeder	als	een	op	zichzelf	staand	persoon.	Het	kind	
erkent	het	bestaan	van	zijn	moeder,	ook	wanneer	zij	afwezig	is,	en	het	kan	een	zeker	beeld	van	
haar	 in	zich	oproepen.	Dit	veronderstelt	ook	het	begin	van	een	tijdsbesef.	Het	kind	herinnert	
zich	immers	zijn	moeder,	en	anticipeert	op	haar	terugkomst.	Zuigelingen	van	8	of	9	maanden	
beginnen	op	zoek	te	gaan	naar	voorwerpen	die	men	verstopt	heeft:	zij	beginnen	te	beseffen	
dat	voorwerpen	een	zelfstandig	bestaan	leiden,	zelfs	wanneer	men	er	niet	naar	kijkt.	
	
De	eerste	maanden	van	de	baby	vormen	ook	een	 leerperiode	voor	de	moeder.	Moeders	(en	
andere	mensen	die	 zich	met	de	verzorging	van	het	kind	bezig	houden)	 leren	de	 reacties	van	
het	 kind	 te	 interpreteren	 en	 er	 op	 een	 gepaste	manier	 op	 reageren.	 Sommige	moeders	 zijn	
daar	al	gevoeliger	voor	dan	andere.	De	wijze	waarop	de	moeder	de	gedragingen	van	de	baby	
interpreteert	is	zeer	belangrijk	voor	de	verdere	ontwikkeling	van	de	interactie	tussen	hen.	De	
ene	moeder	zal	bijvoorbeeld	de	rusteloosheid	van	haar	baby	interpreteren	als	een	aanwijzing	
van	vermoeidheid.	Ze	zal	het	kind	 in	bed	stoppen.	Een	andere	moeder	kan	hetzelfde	gedrag	
interpreteren	 als	 een	 aanwijzing	 dat	 het	 kind	 wil	 spelen.	 Moeders	 zullen	 vaak	 hun	 eigen	
kenmerken	projecteren	op	de	baby.	
De	 vorming	 van	 een	 gehechtheid	 aan	 specifieke	 individuen	 vormt	 een	 belangrijk	 stap	 in	 de	
socialisatie.	 De	 primaire	 verhouding	 tussen	 moeder	 en	 kind	 wordt	 geladen	 met	 sterke	
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gevoelens,	 en	 binnen	 het	 kader	 van	 die	 sterke	 emotionele	 verhouding	 vinden	 de	 eerste	
complexe	sociale	leerprocessen	plaats.	
	
De	ontwikkeling	van	sociale	reacties	
De	verhouding	tussen	kind,	moeder	en	andere	personen	die	voor	het	kind	zorgen,	verandert	
grondig	 rond	 het	 eerste	 levensjaar.	 Het	 kind	 begint	 te	 spreken,	 het	 kan	 rechtop	 staan	 -	 de	
meeste	 kinderen	 kunnen	 stappen	 rond	hun	 veertiende	maand.	 In	 het	 tweede	 en	derde	 jaar	
ontwikkelen	 kinderen	 een	 toenemende	 capaciteit	 om	 de	 interacties	 en	 emoties	 van	 andere	
familieleden	 te	 verstaan.	 Het	 kind	 leert	 hoe	 het	 anderen	 naar	 de	 zin	 of	 lastig	 kan	 maken.	
Kinderen	 van	 twee	 jaar	 oud	 tonen	 zich	 angstig	 of	 verdrietig	 wanneer	 hun	 ouders	 onderling	
ruzie	 maken.	 Vaak	 zullen	 zij	 de	 ouder	 die	 het	 meest	 ontredderd	 is,	 bijvoorbeeld	 weent,	
vastpakken.	Kinderen	van	die	leeftijd	kunnen	hun	broer	of	zus	of	hun	ouders	plagen.	
	
Vanaf	de	 leeftijd	 van	één	 jaar	bestaat	een	groot	deel	 van	het	 leven	van	het	 kind	uit	 spelen.	
Aanvankelijk	speelt	het	kind	alleen,	maar	het	zal	almaar	meer	anderen	erbij	willen	betrekken.	
Door	 het	 spel	 kunnen	 kinderen	 hun	 lichaamscoördinatie	 verbeteren	 en	 hun	 kennis	 van	 de	
volwassenen	wereld	beginnen	opbouwen.	Zij	zullen	allerlei	nieuwe	vaardigheden	uitproberen	
en	het	gedrag	van	ouderen	imiteren.	
	
In	 een	 oude	 studie	 (uit	 1932)	 onderscheidde	 Mildred	 Parten	 een	 aantal	 stappen	 in	 de	
ontwikkeling	van	het	spel.	Haar	onderverdeling	wordt	nog	steeds	algemeen	aanvaard.		
	
• Eerst	speelt	het	kind	volledig	solitair.	Zelfs	wanneer	er	andere	kinderen	bij	zijn,	speelt	ieder	

kind	voor	zich,	zonder	zich	te	bekommeren	om	de	anderen.		
	

• De	volgende	stap	is	die	van	het	parallel	spelen:	kinderen	bootsen	na	wat	andere	kinderen	
doen,	maar	maken	 nog	 geen	 aanstalten	 om	de	 ander	 in	 het	 spel	 te	 betrekken	 of	 zich	 te	
mengen	in	het	spel	van	de	ander.		
	

• Vanaf	 drie	 jaar	 begin	 het	 kind	 meer	 en	 meer	 te	 refereren	 naar	 het	 spel	 van	 anderen	
(associative	play):	het	betrekt	zijn	eigen	gedrag	op	het	gedrag	van	anderen.	Ieder	kind	doet	
nog	steeds	wat	hij	of	zij	verkiest,	maar	reageert	toch	al	op	wat	anderen	doen.	Later,	vanaf	
het	 4de	 jaar	 neemt	 het	 kind	 echt	 deel	 aan	 een	 samenspel	 (cooperative	 play).	 Dit	 spel	
veronderstelt	al	een	echte	samenwerking	tussen	kinderen	(zoals	bij	het	spelen	van	'vadertje	
en	moedertje').	

	
In	de	periode	van	één	tot	4	à	5	 jaar	 leert	het	kind	tevens	discipline	en	zelfbeheersing.	 In	de	
eerste	plaats	begint	het	zijn	lichaamsbehoeften	te	controleren.	Kinderen	worden	zindelijk	(een	
moeizaam	en	langdurig	proces),	en	leren	op	een	beleefde	manier	te	eten.	Zij	leren	zich	ook	'te	
gedragen'	in	verschillende	contexten,	in	de	eerste	plaats	in	de	omgang	met	volwassenen.	
Rond	de	leeftijd	van	5	jaar	is	het	kind	al	een	behoorlijk	autonoom	wezen.	Het	is	niet	langer	een	
baby,	maar	kan	bijna	onafhankelijk	de	routinematige	activiteiten	uitvoeren	van	het	leven	thuis.	
Het	staat	klaar	om	de	stap	naar	de	buitenwereld	te	wagen.	Voor	het	eerst	kan	het	kind	nu	uren	
aan	een	stuk	bezig	zijn	zonder	zijn	ouders	te	missen.	
	
Gehechtheid	en	verlies	
Uit	het	voorgaande	blijkt	hoe	belangrijk	de	moeder/kind	relatie	 is	 in	de	ontwikkeling	van	het	
kind.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	wanneer	deze	verhouding	verstoord	wordt,	dit	ernstige	gevolgen	
kan	 hebben.	 Kinderen	 die	 geen	 hechte	 en	 liefdevolle	 verhouding	met	 hun	moeder	 hebben,	
kunnen	later	persoonlijkheidsstoornissen	krijgen.	Uit	het	onderzoek	van	de	psycholoog	Bowlby	
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bleek	dat	kinderen	wier	moeder	kort	na	de	geboorte	stierf,	geplaagd	werden	door	angsten	die	
een	 invloed	 hadden	 op	 de	 persoonlijkheidsontwikkeling.	 Deze	 theorie	 staat	 bekend	 als	 de	
theorie	van	de	moederlijke	deprivatie.	Zij	is	door	later	onderzoek	bevestigd.		
	
	Harry	 Harlow	 heeft	 een	 aantal	 interessante	 experimenten	met	 Rhesusapen	 gedaan	 die	 een	
interessant	 licht	 werpen	 op	 deze	 materie.	 Hij	 bevestigde	 dat	 apen	 die	 tijdens	 hun	 eerste	
levensmaanden	 geïsoleerd	 opgroeiden	 later	 onaangepast	 gedrag	 vertoonden.	 Zij	 waren	
angstig	wanneer	ze	in	contact	kwamen	met	soortgenoten,	trokken	zich	terug	en	gingen	in	een	
hoekje	 zitten.	 Harlow	 onderzocht	 of	 deze	 stoornis	 van	 sociale	 vaardigheden	 het	 gevolg	was	
van	 het	 feit	 dat	 de	 apen	 gescheiden	 waren	 van	 hun	 moeder.	 Hij	 stelde	 vast	 dat	 apen	 die	
opgroeiden	 onder	 leeftijdgenoten,	 maar	 gescheiden	 van	 hun	 moeder,	 niet	 dezelfde	
stoornissen	kregen.	Daaruit	leidde	hij	af	dat	niet	zozeer	het	contact	met	de	moeder	van	belang	
was,	maar	veeleer	de	gehechtheid	aan	soortgenoten	in	het	algemeen.	
	
Deprivatie	bij	kinderen	
Men	moet	natuurlijk	zeer	voorzichtig	zijn	met	het	extrapoleren	van	conclusies	over	het	gedrag	
van	apen	naar	de	mens.	Toch	zijn	er	aanwijzingen	dat	dit	bij	mensenkinderen	niet	anders	 is.	
Natuurlijk	zijn	hierover	geen	experimentele	resultaten	bekend,	maar	studies	over	zuigelingen	
wijzen	toch	meestal	in	dezelfde	richting.	Wat	voor	het	kind	van	belang	is,	is	dat	het	consistente	
relaties	 kan	 opbouwen	 waarbinnen	 het	 zich	 emotioneel	 kan	 hechten	 aan	 anderen,	 er	 een	
echte	persoonlijke	band	mee	kan	aanknopen.	Dit	hoeft	niet	noodzakelijk	de	moeder	zelf	te	zijn	
(en	 in	 die	 zin	 is	 de	 term	 'moederlijke	 deprivatie'	 wat	misleidend).	 De	 vorming	 van	 stabiele,	
emotioneel	zeer	hechte	relaties	met	andere	mensen	is	voor	het	kind	in	zijn	eerste	levensjaren	
onmisbaar.	De	gevolgen	van	het	ontbreken	van	zulke	banden	zijn	goed	gedocumenteerd.		
	
Een	onderscheid	moet	gemaakt	worden	tussen	korte	en	lange	termijn	gevolgen:	
	
• Men	heeft	vastgesteld	dat	kinderen	tussen	de	 leeftijd	van	6	maanden	en	4	 jaar	erg	 lijden	

onder	 een	 ziekenhuisopname.	 Oudere	 kinderen	 hebben	 daar	 minder,	 en	 in	 ieder	 geval	
minder	 lang,	 last	 van.	 De	 reacties	 van	 jonge	 kinderen	 zijn	 niet	 zozeer	 te	 wijten	 aan	 de	
verandering	van	omgeving.	Wanneer	de	moeder	(of	een	ander	persoon	waar	het	kind	een	
persoonlijke	band	mee	heeft)	bij	het	kind	blijft	gedurende	zijn	ziekenhuisverblijf,	vertoont	
het	kind	geen	tekens	van	ontreddering.	
	

• Wat	de	 gevolgen	op	 lange	 termijn	betreft,	 zijn	 er	 aanwijzingen	dat	 kinderen	die	 stabiele,	
hechte	 relaties	 moesten	 ontberen	 in	 hun	 eerste	 levensjaren	 later	 een	 achterstand	
vertoonden	 in	 hun	 taal-	 en	 intellectuele	 ontwikkeling.	 Zij	 hebben	 het	 ook	moeilijker	 om	
duurzame	relaties	aan	te	gaan	met	anderen.	

	
Kortom:	we	 kunnen	 besluiten	 dat	 de	menselijke	 sociale	 ontwikkeling	 fundamenteel	 afhangt	
van	vroege,	stabiele	sociale	banden	met	andere	mensen.		

	
	

Theorieën	over	de	ontwikkeling	van	het	kind	
Het	onderzoek	van	Bowlby	hield	zich	bezig	met	maar	enkele	aspecten	van	de	ontwikkeling	van	
het	 kind,	 in	 hoofdzaak	 dan	 het	 belang	 van	 emotionele	 banden	 tussen	 jonge	 kinderen	 en	
zorgverstrekkers.	Maar	daarmee	is	nog	niets	gezegd	over	het	belang	van	sociale	relaties	voor	
de	 vorming	 van	 de	 identiteit	 van	 het	 kind:	 het	 bewustzijn	 dat	 het	 kind	 een	 eigen	
persoonlijkheid	 heeft,	 dat	 verschilt	 van	 anderen.	 Tijdens	 de	 eerste	maanden	 heeft	 het	 kind	
geen	 besef	 van	 het	 verschil	 tussen	 mensen	 en	 materiële	 objecten,	 en	 het	 heeft	 ook	 geen	
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zelfbewustzijn.	 Kinderen	 beginnen	maar	 concepten	 als	 'ik',	 'mij'	 en	 'jij'	 te	 gebruiken	 na	 hun	
tweede	jaar.	Gradueel	ontwikkelen	ze	dan	het	besef	dat	andere	mensen	een	eigen	identiteit,	
een	eigen	bewustzijn	en	eigen	behoeften	hebben.	
	
Over	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 zelfbewustzijn	 is	 veel	 te	 doen	 geweest.	 Er	 zijn	 heel	 wat	
verschillende	visies	ontwikkeld	die	ieder	een	aspect	belichten	van	dit	ingewikkelde	probleem.	
De	grondlegger	van	de	psychoanalyse,	Sigmund	Freud,	heeft	vooral	aandacht	voor	de	manier	
waarop	 het	 kind	 zijn	 driften	 en	 angsten	 leert	 controleren.	 De	 Amerikaanse	 filosoof	 en	
socioloog	George	Herbert	Mead	heeft	 vooral	 aandacht	voor	de	manier	waarop	het	kind	een	
onderscheid	leert	te	maken	tussen	'I'	(ik)	en	'me'	(mij).	En	de	Zwitserse	kinderpsycholoog	Jean	
Piaget	 is	 vooral	 bekend	 voor	 zijn	 werk	 over	 de	 ontwikkeling	 van	 kennis	 bij	 kinderen:	 de	
manieren	waarop	kinderen	leren	denken	over	zichzelf	en	hun	omgeving.	

	
Freud	en	de	psychoanalyse	
Freud	(1856-1939)	is	een	van	de	leidende	figuren	in	het	intellectuele	leven	van	de	20ste	eeuw.	
Zijn	ideeën	beïnvloedden	niet	alleen	de	sociale	wetenschappen	maar	ook	de	kunst,	 literatuur	
en	de	filosofie.	Hij	was	arts	van	opleiding,	en	hield	zich	vooral	bezig	met	de	behandeling	van	
neurotische	patiënten.	Hij	ontwikkelde	een	heel	nieuwe	therapie,	de	psychoanalyse,	die	erop	
neerkomt	dat	de	patiënt	vrijuit	 vertelt	over	 zijn	 leven,	 in	het	bijzonder	over	wat	hij	 zich	nog	
herinnert	uit	zijn	eerste	levensjaren.	Freud	kwam	tot	het	inzicht	dat	ons	gedrag	in	grote	mate	
wordt	bepaald	door	wat	zich	afspeelt	in	het	onbewuste.	Heel	wat	ervaringen	uit	onze	vroege	
kindertijd	kunnen	we	ons	niet	meer	herinneren.	Maar	ze	zijn	niet	verloren	gegaan,	 ze	 liggen	
opgeslagen	in	het	onbewuste	en	bepalen	voor	een	groot	deel	ons	huidig	handelen.	
	
Persoonlijkheidsontwikkeling	
Volgens	Freud	is	de	zuigeling	een	veeleisend	wezen,	dat	veel	energie	heeft	maar	deze	niet	kan	
controleren	 omdat	 het	 hulpeloos	 is.	 Een	 baby	 moet	 leren	 dat	 zijn	 verlangens	 niet	 altijd	
onmiddellijk	 kunnen	worden	 bevredigd.	 Dit	 is	 een	 pijnlijk	 proces.	 In	 de	 opvatting	 van	 Freud	
heeft	de	baby	niet	enkel	behoefte	aan	voedsel	en	drank,	maar	ook	aan	seksuele	bevrediging.	
Niet	 dat	 zuigelingen	 dezelfde	 seksuele	 verlangens	 hebben	 als	 volwassenen.	 Het	 'erotische'	
staat	hier	voor	de	behoefte	aan	aangenaam	lichamelijk	contact	met	anderen.	 (Freuds	 ideeën	
staan	dus	niet	zo	ver	af	van	wat	Harlow	experimenteel	aantoonde).	
	
In	zijn	uitgebreid	oeuvre	schetst	Freud	psychische	ontwikkeling	als	een	proces	dat	spanningen	
oproept.	 Het	 kind	 leert	 gaandeweg	 zijn	 driften	 controleren,	 maar	 daarmee	 zijn	 ze	 nog	 niet	
verdwenen.	 De	 driften	 blijven	 krachtige	 motieven	 in	 het	 onbewuste.	 Freud	 onderscheidt	
verschillende	stadia	in	die	ontwikkeling	van	het	kind.	Hij	schenkt	veel	aandacht	aan	de	oedipale	
fase.	Dit	is	de	fase	dat	de	kinderen	stilaan	zonder	het	voortdurende	gezelschap	van	de	ouders	
kunnen.	Dit	proces	gaat	gepaard	met	specifieke	spanningen.	De	vroege	en	nauwe	gehechtheid	
van	kinderen	aan	hun	ouders	is	erotisch	geladen	(in	de	zojuist	omschreven	betekenis).	Indien	
die	 band	 zo	 hecht	 en	 intensief	 zou	 blijven,	 zou	 dat	 uiteindelijk	 leiden	 tot	 een	 seksuele	
verhouding	met	de	ouders.	Dat	dit	niet	gebeurt,	valt	toe	te	schrijven	aan	het	feit	dat	kinderen	
hun	erotische	wensen	ten	aanzien	van	hun	ouders	leren	onderdrukken.	
Zo	leren	kleine	jongens	dat	zij	niet	voortdurend	'aan	moeders	rokken'	kunnen	hangen.	Volgens	
Freud	 ervaart	 het	 jongetje	 hierdoor	 een	 afkeer	 van	 de	 vader,	 die	 de	 moeder	 immers	 wel	
seksueel	kan	bezitten.	Dit	is	de	basis	van	het	Oedipuscomplex.	Dit	complex	wordt	overwonnen	
zodra	het	kind	zowel	zijn	sterke	gehechtheid	aan	zijn	moeder	als	zijn	afkeer	voor	de	vader	leert	
onderdrukken.	Het	kind	zal	zich	zelfs	gaan	identificeren	met	de	vader.	Het	wil	worden	zoals	hij,	
om	 op	 die	manier	 te	 kunnen	wat	 de	 vader	 nu	 kan.	 De	meeste	 van	 deze	 processen,	meent	
Freud,	 spelen	 zich	 af	 in	 het	 onbewuste.	 Deze	 fase	 markeert	 een	 belangrijk	 stadium	 in	 de	
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ontwikkeling	van	naar	meer	autonomie.	Het	kind	heeft	 zich	 losgemaakt	uit	de	vroege	sterke	
afhankelijkheid	van,	en	gebondenheid	aan,	de	ouders	(in	het	bijzonder	de	moeder).	
	
De	 ontwikkeling	 van	 de	 vrouw	 kreeg	 minder	 aandacht	 van	 Freud.	 Hij	 nam	 aan	 dat	 er	 een	
soortgelijk	 proces	 optreedt:	 het	meisje	 bedwingt	 haar	 erotische	wensen	 ten	 aanzien	 van	 de	
vader	 en	 overwint	 haar	 onbewuste	 verwerping	 van	 de	 moeder	 door	 ernaar	 te	 streven	 te	
worden	zoals	zij.	Volgens	Freud	beïnvloedt	de	manier	waarop	kinderen	hun	Oedipuscomplex	
(of	 voor	meisjes:	 Elektracomplex)	 overwinnen	 de	 seksuele	 verhoudingen	 van	 het	 volwassen	
individu.	
	
kritiek	op	Freud	
Sigmund	 Freud	 is	 één	 van	 de	 meest	 invloedrijke	 denkers	 van	 de	 20ste	 eeuw	 die	 ook	 in	 de	
sociologie,	 vaak	 indirect,	 van	 grote	 invloed	 is.	 Maar	 dat	 wil	 niet	 zeggen	 dat	 zijn	 theorieën	
onomstreden	zijn,	wel	integendeel.	De	belangrijkste	kritiek	heeft	betrekking	op:		

(1)	het	geringe	wetenschappelijke	gehalte	van	de	psychoanalyse	 (vandaag	wordt	Freud	wel	
meer	geprezen	om	zijn	 literaire	kwaliteiten	dan	om	zijn	wetenschappelijke,	wat	overdreven	
is,	maar	het	klopt	wel	dat	hij	zijn	verslagen	soms	aandikte,	filterde,	wijzigde	of	soms	ronduit	
verzon	om	de	feiten	beter	in	zijn	interpretatiekader	te	laten	passen);		
(2)	 reductionisme	 (seksuele	 motieven	 worden	 in	 zijn	 theorie	 uitvergroot	 tot	 de	
allerbelangrijkste	handelingsmotieven,	de	rest	is	ondergeschikt),		
(3)	eurocentrisme	(Freud	ging	er	verkeerdelijk	van	uit	dat	de	vader/moeder/kind-verhouding,	
kortweg	de	europese	gezinsstructuur,	universeel	zou	zijn),		
(4)	 de	 door	 Freud	 veronderstelde	 verdringing	 van	 seksuele	 impulsen	 is	 niet	 in	 alle	
samenlevingen	even	groot	(in	zekere	zin	veralgemeende	hij	de	schijnheilige	dubbele	seksuele	
moraal	die	heerste	in	Wenen	anno	1900).		

	
	

De	theorie	van	G.H.	Mead	
George	Herbert	Mead	(1863-1931)	was	als	filosoof	verbonden	aan	de	universiteit	van	Chicago	
(op	het	ogenblik	dat	daar	de	Chicago	School	of	Sociology	vorm	kreeg).	Zijn	ideeën	hebben	de	
sociologie	sterk	beïnvloed,	vooral	dan	de	denkstroming	die	we	het	symbolisch	interactionisme	
noemen.	
	
Er	 zijn	 heel	 wat	 overeenkomsten	 tussen	Mead	 en	 Freud	wat	 betreft	 hun	 opvatting	 over	 de	
menselijke	persoonlijkheid.	Maar	Mead	legde	minder	de	nadruk	op	de	spanningen	die	met	de	
persoonlijkheidsontwikkeling	 gepaard	 gaan.	 Volgens	Mead	ontwikkelen	 zuigelingen	 en	 jonge	
kinderen	zich	tot	sociale	wezens	door	de	handelingen	van	individuen	rondom	hen	te	imiteren.	
Dit	gebeurt	vooral	 in	het	 spel:	kinderen	 imiteren	vaak	het	gedrag	van	volwassenen.	Het	spel	
evolueert	 van	 simpele	 imitatie	naar	meer	gecompliceerde	 spelen	waarin	het	 kind	de	 rol	 van	
een	volwassene	naspeelt.	Mead	noemt	dit	'taking	the	role	of	the	other'		-	leren	wat	het	is	om	in	
de	schoenen	van	een	ander	te	staan.	Pas	vanaf	dit	stadium	beginnen	kinderen	een	ontwikkeld	
zelfgevoel	 te	 krijgen.	 Kinderen	 bereiken	 een	 goed	 begrip	 van	 zichzelf	 als	 zelfstandige	
handelenden		-	als	een	'mij'	-		door	zichzelf	door	de	ogen	van	anderen	te	zien.	
	
We	krijgen	een	zelfbewustzijn,	aldus	Mead,	wanneer	we	een	onderscheid	leren	maken	tussen	
'ik'	en	'mij'	(I	en	me).		
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• De	'I'	is	dat	deel	van	de	persoonlijkheid	dat	bestaat	uit	de	spontane	impulsen	en	neigingen,	
het	 is	 om	 zo	 te	 zeggen	 het	 ongesocialiseerde	 kind	 in	 onszelf,	 een	 bundel	 van	 spontane	
wensen	en	verlangens.		
	

• De	 'me'	 is	 het	 sociale	 deel	 van	 de	 persoonlijkheid,	 de	 'social	 self'.	 Het	 is	 het	 deel	 van	
persoonlijkheid	dat	bestaat	uit	al	verinwendigde	rollen.		

	
Individuen	ontwikkelen	een	zelfbewustzijn,	stelt	Mead,	door	zichzelf	te	zien	zoals	anderen	hen	
zien.	Volgens	Mead	leert	het	kind	dit	rond	zijn	5de	levensjaar.	Het	wordt	autonomer	wezen	dat	
in	staat	is	tot	gedrag	buiten	de	context	van	het	gezin.	Freud	meent	dat	dit	het	gevolg	is	van	het	
overwinnen	 van	 het	 Oedipuscomplex.	 Mead	 ziet	 deze	 overgang	 in	 de	
persoonlijkheidsontwikkeling	vooral	als	het	gevolg	van	rol	verinwendiging.	
	
Een	volgend	stadium	bereikt	het	kind	volgens	Mead	rond	8	of	9	jaar.	Rond	deze	leeftijd	begint	
het	kind	deel	te	nemen	aan	georganiseerde	spelen	(‘game’),	 in	de	plaats	van	enkel	maar	aan	
onsystematisch	 'spelen'	 (play’).	Het	kind	 leert	spelregels,	 leert	samen	te	werken	en	te	spelen	
met	anderen.	Stilaan	begint	het	een	begrip	te	krijgen	van	de	waarden	en	normen	die	aan	de	
basis	 liggen	van	het	georganiseerde	sociale	 leven.	Mead	noemt	dit	de	 'generalized	other'	 (de	
veralgemeende	 andere):	 normen	 en	 waarden	 beginnen	 nu	 in	 de	 ogen	 van	 het	 kind	 een	
zelfstandig	bestaan	te	leiden,	los	van	concrete	personen	die	de	normen	doen	toepassen.		

	
	
	
Socialiserende	instituties	

De	 groepen	 of	 sociale	 contexten	 waarbinnen	 de	 socialisatieprocessen	 zich	 afspelen	 worden	
socialiserende	 instellingen	 genoemd.	 In	 zowat	 iedere	 cultuur	 is	 het	 gezin	 de	 belangrijkste	
socialiserende	 instelling	 gedurende	 de	 kindertijd.	 In	 latere	 levensfasen	 komen	 daar	 andere	
instituties	bij.	
	
Het	gezin	
Er	 zijn	 grote	 verschillen	 tussen	 gezinnen	 in	 verschillende	 culturen.	Maar	 bijna	 overal	 wordt	 de	
moeder	gezien	als	het	belangrijkste	 individu	voor	het	kind,	althans	 in	de	eerste	 levensjaren.	De	
aard	van	de	moeder/kind	verhouding	verschilt	van	cultuur	tot	cultuur.	De	verhouding	wordt	sterk	
bepaald	door	de	wijze	waarop	het	gezin	en	de	familie	als	institutie	vorm	heeft	gekregen	en	door	
de	andere	instituties	in	die	cultuur.	
In	moderne	maatschappijen	vindt	de	vroege	socialisatie	plaats	in	een	kleinschalige	gezinscontext.	
In	 onze	maatschappij	 brengen	 kinderen	 het	 overgrote	 deel	 van	 hun	 eerste	 levensjaren	 door	 in	
een	huishouden	bestaande	uit	vader,	moeder	en	één	of	twee	kinderen.	In	veel	culturen	maakt	de	
hele	familie	(grootouders,	ooms,	tantes)	deel	uit	van	hetzelfde	huishouden,	en	alle	volwassenen	
helpen	 mee	 voor	 het	 kind	 te	 zorgen.	 Toch	 bestaan	 ook	 in	 onze	 maatschappij	 variaties	 in	
gezinsvorm.	Sommige	kinderen	groeien	op	in	éénoudergezinnen,	andere	worden	opgevoed	door	
twee	 paar	 ouders	 (gescheiden	 ouders	 en	 stiefouders).	 Een	 aanzienlijk	 aantal	 vrouwen	 met	
kinderen	werken	buitenshuis.	
Hoewel	we	al	enkele	keren	het	belang	hebben	benadrukt	van	het	gezin	voor	de	ontwikkeling	van	
het	 kind	 als	 sociaal	 wezen,	 moeten	 we	 ook	 opmerken	 dat	 het	 gezin	 soms	 nefast	 is	 voor	 de	
socialisatie	van	het	kind.	Een	aanzienlijk	aantal	kinderen	staat	bloot	aan	seksueel	misbruik	door	
ouders,	 oudere	 kinderen	 of	 volwassenen.	 Deze	 ervaringen	 hebben	 negatieve	 effecten	 voor	 de	
ontwikkeling	 van	 de	 persoonlijkheid,	 ook	 op	 lange	 termijn.	 Desondanks	 blijft	 het	 gezin	 de	
belangrijkste	socialiserende	instelling,	dat	de	verschillende	generaties	met	elkaar	verbindt.	
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Het	 gezin	 is	 ook	 belangrijk	 voor	 de	 sociale	 positie	 die	 het	 individu	 zal	 bekleden	 op	 de	 sociale	
ladder.	 Dit	 geldt	 vooral	 in	 traditionele	 maatschappijen.	 In	 moderne	 Westerse	 maatschappijen	
wordt	de	 sociale	positie	niet	 op	dezelfde	manier	bepaald	door	de	 familie.	Maar	 toch	 speelt	 de	
sociale	klasse	van	het	gezin	waarin	een	individu	wordt	geboren	een	grote	rol.	Kinderen	nemen	als	
vanzelf	 de	 karakteristieke	 gedragspatronen	 van	hun	ouders	 over.	 Ze	 verzetten	 zich	 soms	 tegen	
hun	 ouders.	 Maar	 ondanks	 dit	 verzet	 hebben	 ze	 in	 hun	 houdingen,	 attitudes,	 voorkeuren	 en	
gewoonten	veel	 gemeenschappelijk	met	hun	ouders.	Natuurlijk	worden	kinderen	niet	helemaal	
zoals	hun	ouders.	Dit	geldt	des	te	meer	in	snel	veranderende	en	complexe	maatschappijen,	waar	
kinderen	aan	andere	socialiserende	instellingen	worden	blootgesteld.	
	
De	'peer	group'	
Peer	groups	 (het	woord	blijft	meestal	onvertaald)	 zijn	 vriendschappelijke	groepen	van	kinderen	
van	 dezelfde	 leeftijd.	 In	 sommige	 culturen	 nemen	 peer	 groups	 de	 vorm	 aan	 van	 formeel	
afgebakende	 leeftijdsgroepen	 ('age	 grades').	 Ieder	 generatie	 heeft	 bepaalde	 rechten	 en	
verplichtingen,	 die	 veranderen	 naarmate	 de	 leden	 ouder	 worden.	 De	 overgang	 van	 de	 ene	
leeftijdsgroep	naar	de	andere	gaat	vaak	gepaard	met	bepaalde	rituele	ceremonieën.	Die	overgang	
vindt	 overigens	 niet	 individueel	 plaats;	 het	 is	 telkens	 de	 hele	 leeftijdsgroep	 die	 collectief	 de	
overstap	 naar	 een	 oudere	 leeftijdsgroep	 maakt.	 De	 leden	 van	 eenzelfde	 leeftijdsgroep	
onderhouden	 dikwijls	 nauwe	 en	 vriendschappelijke	 relaties	 met	 elkaar,	 gedurende	 heel	 hun	
leven.	 Een	 voorbeeld	 van	 zulke	 formeel	 afgescheiden	 leeftijdsgroepen	 zijn:	 kindertijd,	 jonge	
krijger,	oudere	krijger,	jonge	ouderling,	oudere	ouderling.		
In	moderne,	geïndustrialiseerde	maatschappijen	bestaan	er	weliswaar	geen	formeel	afgescheiden	
leeftijdsgroepen,	maar	de	invloed	van	de	peer	group	is	niettemin	erg	groot.	Kinderen	ouder	dan	4	
of	 5	 jaar	 brengen	normaal	 gesproken	een	 groot	 deel	 van	hun	 tijd	 onder	 leeftijdsgenoten	door.	
Gelet	 op	 het	 relatief	 grote	 aantal	 buitenhuis	 werkende	 vrouwen,	 brengen	 kinderen	 in	 onze	
maatschappij	zelfs	nog	een	groter	deel	van	hun	tijd	door	onder	 leeftijdgenoten	(nabewaking	op	
school,	onthaalmoeder).	De	peer	group	heeft	derhalve	aan	belang	gewonnen.		
De	relaties	in	de	peer	group	zijn	democratischer	dan	de	relaties	tussen	volwassenen	en	jonderen.	
Het	 begrip	 'peer'	 betekent	 'gelijk',	 en	 dit	 uit	 zich	 inderdaad	 ook	 in	 een	 egalitaire	 omgang	met	
elkaar.	Weliswaar	stelt	met	soms	vast	dat	sterke	kinderen	anderen	trachten	te	domineren.	Maar	
peer	relaties	zijn	hoofdzakelijk	gebaseerd	op	wederzijds	begrip	(er	is	geen	afhankelijkheidsrelatie	
zoals	 in	het	gezin	wel	het	geval	 is).	De	 leden	van	de	peer	group	moeten	dus	heel	wat	geven	en	
nemen.	Terwijl	in	de	gezinssituatie	de	ouders	regels	kunnen	opleggen	aan	hun	kinderen,	en	deze	
desnoods	onder	dwang	laten	naleven,	maken	de	leden	van	de	peer	group	zelf	hun	gedragsregels,	
met	vallen	en	opstaan.	
Sociale	relaties	met	'peers'	blijven	vaak	het	hele	leven	belangrijk.	Vooral	in	gebieden	waar	weinig	
mobiliteit	 is,	 blijven	 individuen	 vaak	 lid	 van	 dezelfde	 informele	 kliek,	 of	 behouden	 dezelfde	
vriendengroep,	 voor	het	grootste	deel	of	 zelfs	 voor	heel	hun	 leven.	Maar	 zelfs	waar	 individuen	
veel	 mobieler	 zijn,	 vaker	 van	 groep	 wisselen	 en	 nieuwe	 relaties	 aanknopen,	 blijven	 informele	
groepen	 van	 leeftijdsgenoten,	 in	 het	 werk	 of	 in	 andere	 contexten,	 van	 groot	 belang.	 Zij	
beïnvloeden	immers	in	sterke	mate	de	houdingen	en	de	gedragingen	van	individuen.	
	
Scholen	
De	school	is	allereerst	een	formele	socialiserende	institutie.	Er	wordt	een	welbepaald	curriculum	
afgebakend	 dat	 de	 leerlingen	 moeten	 verwerken.	 Maar	 scholen	 zijn	 ook	 in	 een	 ander	 opzicht	
socialiserend.	 Naast	 het	 formele	 curriculum	 (de	 vastgelegde	 leerstof)	 is	 er	 ook	 een	 'verborgen	
curriculum'	 (hidden	curriculum).	 Kinderen	worden	verondersteld	 stil	 en	braaf	 te	 zijn	 in	de	klas,	
stipt	hun	taken	te	maken	en	 lessen	te	 leren	en	zich	te	houden	aan	de	schooldiscipline.	Zij	 leren	
het	 gezag	 van	 de	 leraars	 te	 aanvaarden.	 Hun	 zelfbeeld	wordt	 voor	 een	 deel	 gevormd	 door	 de	
reacties	van	de	leraars.	Daarenboven	is	de	school	de	plaats	bij	uitstek	waar	'peer	groups'	worden	
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gevormd.	 Dit	 alles	 maakt	 dat	 de	 school	 tot	 een	 complexe,	 niet	 onder	 één	 hoedje	 te	 vangen	
socialiserende	instelling.	
Het	 onderwijs	 in	 moderne	 maatschappijen	 is	 sterk	 gericht	 op	 het	 ideaal	 van	 gelijkheid	 van	
kansen.	 De	 school	 wordt	 verondersteld	 een	 middel	 te	 zijn	 voor	 kinderen	 om	 zich	 aan	 de	
beperkingen	van	hun	sociale	achtergrond	te	onttrekken.	Het	onderwijs	 is	 immers	verplicht	voor	
iedereen.	Dit	zou	kinderen	uit	lagere	sociale	klassen	de	kans	moeten	geven	om	vaardigheden	en	
kennis	 te	 verwerven	 die	 ze	 nodig	 hebben	 om	 de	 sociale	 ladder	 op	 te	 klimmen.	 Zo	 zou	 een	
succesvolle	schoolloopbaan	kunnen	leiden	tot	een	opwaartse	sociale	mobiliteit.		
De	werkelijkheid	is	vaak	helemaal	anders.	In	de	plaats	van	klassenverschillen	uit	te	vlakken,	werkt	
de	 school	deze	verschillen	vaak	 in	de	hand.	Er	 zijn	verschillende	 redenen	voor	deze	paradoxale	
situatie.	 Kinderen	 uit	 lagere	 sociale	 klassen	 ondervinden	minder	 steun	 en	 aanmoedigingen	 van	
hun	 ouders	 (die	 soms	 erg	 afwijzend	 staan	 tegenover	 de	 schoolcultuur	 met	 zijn	 typische	
middenklasse	 gewoonten,	 taal	 en	 waarden).	Men	 stelt	 ook	 vast	 dat	 scholen	 in	 achtergestelde	
buurten	 over	minder	 faciliteiten	 beschikken.	 Dit	 alles	 kan	 ertoe	 leiden	 dat	 kinderen	 uit	 lagere	
sociale	 klassen	 de	 school	 ervaren	 als	 een	 vreemde,	 zelfs	 vijandige	 omgeving.	 Zij	 ervaren	 het	
schoolleven	 als	 verloren	 tijd.	 De	 school	 heeft	 immers	 weinig	 relevantie	 voor	 hun	 huidige	 of	
toekomstige	leven.	
	
Massamedia	
Vanaf	het	einde	van	de	18de	eeuw	werden	dagbladen	en	andere	periodiek	uitgegeven	publicaties	
een	 belangrijke	 factor	 in	 het	 publieke	 leven.	 Aanvankelijk	 hadden	 zij	 maar	 een	 erg	 beperkt	
lezerspubliek.	Pas	in	de	tweede	helft	van	de	19de	eeuw	ontstond	het	verschijnsel	van	de	pers	als	
een	massamedium.	Kranten	werden	gelezen	door	miljoenen	mensen,	zij	werden	een	deel	van	het	
dagelijkse	 leven,	beïnvloedden	attitudes	en	opinies.	Door	de	komst	van	de	elektronische	media	
werden	 de	 massamedia	 een	 nog	 belangrijker	 component	 van	 het	 leven	 in	 moderne	
maatschappijen.	 Het	 aantal	 uren	 dat	 bijvoorbeeld	 Britse	 kinderen	 per	 jaar	 naar	 televisie	 kijken	
komt	overeen	met	100	schooldagen.	En	volwassenen	kijken	bijna	evenveel	naar	tv.	Er	wordt	niet	
alleen	veel	naar	gekeken,	de	tv	is	tevens	een	gezagvolle	bron	van	informatie.	Uit	onderzoek	blijkt	
dat	wanneer	een	nieuwsbericht	in	de	krant	verschilt	van	datzelfde	bericht	op	tv,	2	op	3	mensen	
de	tv-versie	zullen	geloven.	
Er	 is	 zeer	 veel	 onderzoek	 verricht	 naar	 de	 invloed	 van	 specifieke	 televisieprogramma's	 op	 de	
attitudes	van	volwassenen	en	kinderen.	Definitieve	conclusies	kunnen	daaruit	echter	niet	worden	
getrokken.	Een	telkens	opnieuw	opduikend	punt	van	discussie	is	of	het	tonen	van	geweld	leidt	tot	
gewelddadig	 gedrag.	 De	 meningen	 lopen	 daarover	 sterk	 uiteen.	 Maar	 dàt	 de	 media	 een	
belangrijke	 invloed	 uitoefenen,	 daarover	 bestaat	 een	 ruime	 consensus.	 Mensen	 kunnen	 nog	
moeilijk	 zonder	 de	 informatie	 die	 hen	 langs	 kranten,	 boeken,	 radio,	 televisie,	 film,	 cd's	 en	
tijdschriften	wordt	 verstrekt.	 Zonder	 al	 deze	media	 zouden	 individuen	 afgesneden	 zijn	 van	 een	
groot	deel	van	wat	nu	tot	hun	ervaringswereld	hoort.	
	
Andere	belangrijke	socialiserende	instituties	in	de	huidige	samenleving	zijn	het	werk	en	de	lokale	
gemeenschap.	 In	 niet-westerse	 en	 niet-moderne	 maatschappijen	 bestaan	 natuurlijk	 tal	 van	
andere	 socialiserende	 instituties	 zoals	 de	 stam,	 de	 clan,	 het	 ambacht,	 de	 gilden,	 de	 kerk	
(parochie,	klooster)	enzovoort.	Socialiserende	instituties	zijn	overigens	niet	altijd	stichtend.	Soms	
zelfs	integendeel.	Een	institutie	zoals	de	maffia	vervult	een	socialiserende	functie	voor	hun	leden.	
En	gewone	bandietenbendes	doen	hetzelfde,	zoals	Eric	Hobsbawm	kort	bespreekt	in	zijn	geestige	
studie	over	bandieten.	
	
Secundaire	socialisatie	
Tijdens	de	kindertijd	bevindt	het	kind	zich	bijna	voortdurend	in	situaties	die	afgestemd	zijn	op	leren.	
Het	kind	speelt	voortdurend	spelletjes,	wat	eigenlijk	wil	zeggen	dat	het	experimenteert	met	allerlei	
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situaties	en	rollen;	het	spelen	van	het	kind	is	heel	vaak	een	rollenspel	(en	we	leerden	uit	de	theorie	
van	Mead	hoe	belangrijk	dit	is	voor	de	ontwikkeling	van	de	identiteit).	Voor	het	overige	gaat	het	naar	
school,	waar	het	opnieuw	betrokken	is	in	leerprocessen.	De	volwassene	daarentegen	bevindt	zich	in	
het	'werkelijke	leven',	maar	ook	hij/zij	blijft	nog	betrokken	in	(secundaire)	socialisatieprocessen.	Ook	
de	volwassene	wordt	vaak	geconfronteerd	met	situaties	die	voor	hem	onbekend	zijn.	Bijgevolg	moet	
ook	 de	 volwassene	 gesocialiseerd	 worden,	 wanneer	 daartoe	 de	 (individuele	 of	 maatschappelijke)	
nood	bestaat.	De	verschillen	met	de	socialisatie	in	de	kindertijd	springen	echter	in	het	oog.		

De	socialisatie	van	het	kind	gebeurt	 in	daartoe	ingerichte	instituties:	het	gezin,	de	onthaalmoeder,	
de	school.	De	socialisatie	van	volwassenen	speelt	zich	daarentegen	voornamelijk	af	in	instituties	die	
de	 socialisatie	 van	 volwassenen	 niet	 als	 belangrijkste	 functie	 hebben,	 nl.	 op	 het	 werk	 of	 in	 het	
gezin.	(Het	gezin	is	wel	ingericht	voor	leerprocessen	van	het	kind,	maar	niet	voor	leerprocessen	van	
de	volwassenen).		

De	 interacties	 tussen	 kinderen	 en	 hun	 opvoeders	 zijn	meestal	 emotioneel.	 Het	 kunnen	 uiten	 van	
emoties	maakt	 dat	 het	 kind	meer	 bij	 het	 leerproces	 betrokken	 is,	 en	maakt	 het	 leren	 effectiever.	
Relaties	 tussen	 volwassenen	 en	 hun	 'socialisatoren'	 zijn	 in	 het	 algemeen	 minder	 emotioneel.	 De	
socialisatie	van	volwassenen	 is	veel	zakelijker.	Het	gaat	hier	 immers	meestal	ook	niet	meer	om	de	
vorming	van	de	gehele	persoon,	maar	eerder	om	een	wijziging	van	een	identiteit.		

De	socialisatie	van	kinderen	gebeurt	de	gehele	kindertijd	door,	haast	ononderbroken.	De	socialisatie	
van	 volwassenen	 echter	 heeft	 vooral	 plaats	 tijdens	 'crisismomenten',	 bv.	wanneer	 de	 volwassene	
nieuwe	rollen	opneemt	(bv.	gaat	samenwonen	of	huwt,	vader	of	moeder	wordt,	van	werk	verandert,	
uit	de	echt	scheidt	of	alleen	komt	te	staan	na	een	overlijden	enzovoort).	

Tenslotte	 gebeurt	 de	 socialisatie	 van	 volwassenen	 meestal	 vrijwillig.	 De	 volwassenen	 kan	 zich	
eventueel	terugtrekken	uit	de	nieuwe	situatie:	hij/zij	kan	de	nieuwe	rollen	neerleggen.	Het	kind	kan	
niet	 zo	 gemakkelijk	 aan	de	 invloed	 van	 de	 opvoeders	weerstaan.	Normaal	 gesproken	 kan	 het	 zich	
niet	aan	het	socialisatieproces	onttrekken.	
	

Hersocialisatie	en	‘total	institutions’	

Een	speciaal	geval	van	secundaire	socialisatie	 is	de	hersocialisatie.	Onder	hersocialisatie	wordt	het	
proces	 van	 identiteitsomvorming	 verstaan,	waarbij	 het	 individu	 abrupt	 breekt	met	de	waarden	en	
gedragspatronen	die	het	tot	dan	toe	vanzelfsprekend	vond,	en	radicaal	andere	waarden	aanhangt	en	
gedragspatronen	 volgt.	 De	 oude	 identiteit	 wordt	 afgebroken	 en	 er	 komt	 een	 nieuwe	 voor	 in	 de	
plaats.	Dit	gebeurt	bijvoorbeeld	bij	individuen	die	om	de	een	of	andere	reden	worden	geïsoleerd	van	
de	 buitenwereld	 -	 in	 gevangenissen,	 instellingen	 voor	mentaal	 gehandicapten,	 kloosters	 -	 en	 daar	
onderworpen	worden	aan	nieuwe	eisen	en	een	strenge	discipline.	

Hersocialisatie	vindt	vaak	plaats	in	wat	Erving	Goffman	totale	instellingen	('total	institutions')	heeft	
genoemd.	 Voorbeelden	 van	 zulke	 totale	 instellingen	 zijn	 hospitalen,	 gevangenissen,	 kloosters,	
internaten.	 Dergelijke	 instellingen	 zijn	 zodanig	 opgebouwd	 dat	 ze	 een	 zeer	 sterke	 greep	 op	 de	
individuen	 die	 er	 deel	 van	 uitmaken;	 zij	 zijn	 dus	 uitstekend	 geschikt	 voor	 hersocialisatie.	 Goffman	
omschreef	de	belangrijkste	karakteristieken	van	de	totale	instelling	als	volgt:	

"Een	belangrijk	 sociaal	 kenmerk	 van	moderne	maatschappijen	 is	 dat	het	 individu	 gewoonlijk	 slaapt,	
speelt	 en	 werkt	 op	 verschillende	 plaatsen,	 met	 verschillende	 deelnemers,	 onder	 verschillende	
autoriteiten,	en	zonder	dat	er	sprake	is	van	een	allesomvattend	rationeel	plan.	Het	basiskenmerk	van	
totale	 instellingen	 kan	 worden	 omschreven	 als	 het	 weghalen	 van	 de	 barrières	 die	 deze	 drie	
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levenssferen	 normaal	 gezien	 scheiden.	 Ten	 eerste,	 alle	 aspecten	 van	 het	 leven	 vinden	 plaats	 op	
eenzelfde	 plaats	 en	 onder	 eenzelfde	 autoriteit.	 Ten	 tweede,	 elk	 lid	 (..)	 volvoert	 zijn	 dagdagelijkse	
activiteiten	in	het	onmiddellijke	gezelschap	van	een	hele	troep	anderen,	die	allen	op	dezelfde	manier	
behandeld	worden	en	allen	hetzelfde	moeten	doen	op	dezelfde	manier.	Ten	derde,	de	dagdagelijkse	
activiteiten	gebeuren	volgens	een	strikt	dagschema,	de	ene	activiteit	gaat,	op	een	welbepaald	tijdstip,	
als	vanzelf	over	in	een	andere	activiteit,	en	het	gehele	dagschema	wordt	van	bovenuit	opgelegd	door	
een	systeem	van	expliciete	formele	regels	en	opzichters.	Ten	slotte	maken	de	verschillende	verplichte	
activiteiten	deel	uit	van	een	enkel	rationeel	plan	dat	ontworpen	is	om	de	officiële	doelstellingen	van	
de	instelling	te	vervullen".	

Gedrag	in	concentratiekampen	

De	studie	van	mensen	in	extreme	situaties,	leert	ons	veel	over	het	proces	van	hersocialisatie.	Een	
buitengewoon	voorbeeld	daarvan	is	het	werk	van	de	psychoanalyticus	Bruno	Bettelheim.	
Bettelheim	 heeft	 een	 klassiek	 geworden	 studie	 gemaakt	 van	 de	 hersocialisatie	 die	 de	
concentratiekampgevangen	 in	Nazi-Duitsland	ondergingen.	Zijn	verslag	was	voor	een	groot	deel	
gebaseerd	op	eigen	ervaringen	in	de	kampen	Dachau	en	Buchenwald.	Bettelheim	probeerde	zich	
in	 de	 uitzichtloze	 situatie	 waarin	 hij	 terecht	 was	 gekomen	 overeind	 te	 houden	 door	 een	 zo	
objectief	mogelijke,	afstandelijke	houding	aan	 te	nemen	 tegenover	wat	hij	 rondom	zich	zag,	en	
ook	 tegenover	 zichzelf	 -	 in	 feite	 de	 houding	 die	 hij	 als	 psychoanalyticus	 gewoon	 was	 aan	 te	
nemen.	Door	die	houding	kon	hij	zichzelf	psychisch	ietwat	beschermen,	en	was	hij	in	staat	om	een	
nuchter	en	wetenschappelijk	relaas	te	geven	van	wat	hij	zag.	"In	de	kampen”,	schreef	Bettelheim,	
“zag	 ik	zeer	snelle	veranderingen	optreden,	en	niet	alleen	veranderingen	 in	het	gedragspatroon	
maar	ook	 in	de	persoonlijkheid;	 ongelooflijk	 veel	 sneller	 en	 radicaler	dan	de	 veranderingen	die	
door	middel	van	psychoanalytische	behandeling	konden	worden	verkregen".	
Volgens	 Bettelheim	 ondergingen	 de	 gevangenen	 een	 verandering	 van	 hun	 persoonlijkheid,	 en	
wel	volgens	een	welbepaald	patroon.	De	plotse	en	brutale	scheiding	van	vrienden	en	familie,	en	
vaak	 het	 ondergaan	 van	 mishandelingen,	 maakte	 dat	 de	 gevangenneming	 en	 opsluiting	 voor	
iedereen	 schokkend	 was.	 De	 meeste	 nieuwe	 gevangenen	 trachtten	 aanvankelijk	 weerstand	 te	
bieden	aan	de	nieuwe	 levensomstandigheden	 in	het	 kamp	door	 zo	 goed	en	 zo	 kwaad	mogelijk	
vast	te	houden	aan	hun	oude,	vertrouwde	gedrag.	Maar	dit	was	onmogelijk.	Angst,	deprivatie	en	
onzekerheid	maakte	dat	de	persoonlijkheid	van	de	gevangen	afbrokkelde.	
Sommige	 gevangenen	 veranderden	 in	 wat	 anderen	 noemden	 'wandelende	 lijken',	 willoos,	
volslagen	 onverschillig	 voor	 wat	 hen	 zou	 overkomen.	 Deze	mensen	 stierven	 vrij	 snel.	 Anderen	
werden	kinderlijk,	verloren	hun	tijdsbesef	en	de	capaciteit	om	'vooruit	te	denken',	en	kenden	zeer	
sterke	gemoedsschommelingen	veroorzaakt	door	het	geringste	voorval.	
Maar	 zij	 die	 langer	 dan	 een	 jaar	 in	 het	 kamp	 verbleven	 gedroegen	 zich	 helemaal	 anders.	 Deze	
'oude	 gevangenen'	 hadden	 een	 proces	 van	 hersocialisatie	 ondergaan.	 Zij	 hadden	 hun	
persoonlijkheid	aangepast	aan	het	kampleven.	De	herinneringen	uit	hun	'vorig	leven'	vervaagden,	
zij	 vergaten	 namen,	 plaatsen	 en	 belangrijke	 gebeurtenissen.	 De	 nieuwe	 persoonlijkheid	 van	 de	
gevangenen	 had	 veel	 trekken	 gemeen	 met	 die	 van	 individuen	 die	 ze	 aanvankelijk	 nog	
verafschuwden,	namelijk	de	kampbewakers.	Zij	 imiteerden	hun	gedrag,	poogden	soms	zelfs	hun	
uniform	na	te	bootsen.	
	
	
Levensloop	

De	verschillende	overgangen	die	een	 individu	 in	z’n	 leven	maakt,	van	het	ene	stadium	naar	het	
andere,	lijken	op	het	eerste	gezicht	biologisch	bepaald.	Maar	zo	eenvoudig	liggen	de	zaken	niet.	
De	stadia	van	de	levensloop	worden	evenzeer	door	sociale	als	door	biologische	factoren	bepaald.	
Er	bestaan	grote	verschillen	in	de	levensloop	van	individuen	uit	verschillende	culturen.	
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Kindertijd	
Voor	wie	leeft	 in	een	moderne	maatschappij	 is	de	kindertijd	een	klaar	en	duidelijk	stadium	van	het	
leven.	De	kindertijd	staat	tussen	de	periode	van	de	zuigeling	en	die	van	de	adolescent,	zo	eenvoudig	
is	dat.	Maar	bij	 nader	 toezien	 is	het	 verschijnsel	 'kindertijd',	 zoals	 zoveel	 andere	aspecten	van	het	
moderne	 leven,	 niet	 veel	 ouder	 dan	 twee	 of	 drie	 eeuwen.	 In	 traditionele	maatschappijen	worden	
kinderen	 namelijk,	 na	 een	 lange	 speenperiode	 (tot	 5	 jaar),	 meteen	 opgenomen	 in	 de	 wereld	 der	
volwassenen.	De	vijf-	of	zesjarige	krijgt	werktaken	toebedeeld	en	gedraagt	zich	in	velerlei	opzichten	
als	een	volwassene	in	het	klein.	De	Franse	historicus	Philippe	Ariès	heeft	betoogd	dat	de	'kindertijd',	
als	 een	 afzonderlijke	 ontwikkelingsfase,	 in	 de	 Middeleeuwen	 niet	 bestond.	 Op	 middeleeuwse	
tekeningen	 of	 schilderijen	 ziet	 men	 kinderen	 afgebeeld	 als	 'kleine	 volwassenen',	 met	 dezelfde	
haartooi,	kleding	en	dezelfde	volwassen	gezichten	als	hun	ouders.	Kinderen	namen	deel	aan	dezelfde	
werk-	en	spelactiviteiten	als	de	volwassenen.	Zij	sliepen	en	speelden	niet	in	afzonderlijke	ruimten,	en	
hadden	 bijvoorbeeld	 geen	 kinderspeelgoed.	 Kortom,	 er	 was	 geen	 sprake	 van	 twee	 gescheiden	
werelden:	een	kinderwereld	en	een	volwassenenwereld.	Die	scheiding	kwam	later.	
De	notie	van	'het	kind'	zoals	die	bestaat	in	onze	maatschappij	is	dus	niet	universeel.	Deze	notie	hangt	
zeer	nauw	samen	met	de	specifieke	socialisatieprocessen	in	onze	maatschappij.	Onze	maatschappij	
is	 zeer	 complex.	De	kennis	en	de	vaardigheden	die	men	onder	de	knie	moet	krijgen	om	er	min	of	
meer	 behoorlijk	 zijn	 weg	 in	 te	 vinden,	 en	 om	 een	 (noodgedwongen	 flexibele)	 identiteit	 te	
ontwikkelen	die	bestand	is	tegen	snel	veranderende	omstandigheden,	zijn	aanzienlijk.	Dit	kan	niet	op	
korte	tijd	verwezenlijkt	worden.	Jonge	individuen	maken	in	onze	maatschappij	noodgedwongen	een	
lange	 leertijd	 door.	 Dit	 brengt	 specifieke	 problemen	 met	 zich,	 problemen	 van	 gepaste	
kennisoverdracht	 en	opvoeding.	Maar	ook	oudere	 individuen	 zijn	 in	onze	maatschappij	 nooit	 voor	
eens	 en	 voorgoed	 gesocialiseerd.	 Zij	 dienen	 voortdurend	nieuwe	 vaardigheden	 en	 kennis	 eigen	 te	
maken.	Het	 jarenlang	aanslepen	 van	het	primaire	 socialisatieproces	 in	onze	maatschappij	 deed	de	
nood	ontstaan	aan	een	specifieke	sociale	rol,	waarin	de	verwachtingen	(rechten	en	plichten)	werden	
omschreven	van	de	individuen	die	al	die	tijd	in	sociale	leerprocessen	betrokken	waren.	Die	sociale	rol	
is,	in	zijn	meest	algemene	vorm,	de	rol	van	kind.	Het	'kind'	is	daarom	minder	een	biologische	dan	een	
sociale	gegevenheid.	Ariès’	bevinding	dat	'het	kind',	met	de	daaraan	bijzondere	problematiek	van	het	
'opvoeden',	 pas	 nà	de	middeleeuwen	 gestalte	 begon	 te	 krijgen,	 is	 dus	minder	 vreemd	dan	op	het	
eerste	gezicht	lijkt.		
	

Ariès	over	de	kindertijd	
"Het	 begrip	 'opvoeding'	 was	 als	 zodanig	 in	 de	 middeleeuwen	 onbekend.	 Onze	 tegenwoordige	
samenleving	is	sterk	afhankelijk	van	haar	opvoedingssysteem	en	weet	dit.	Zij	heeft	een	opvatting	over	
opvoeding,	zij	weet	hoe	belangrijk	de	opvoeding	is.	Nieuwe	wetenschappen,	zoals	de	psychoanalyse,	
de	pediatrie	en	de	psychologie,	buigen	zich	over	de	problemen	van	het	kind.	En	hun	adviezen	bereiken	
de	ouders	via	een	stroom	van	gemakkelijk	toegankelijke	lectuur.	Onze	wereld	is	geobsedeerd	door	de	
lichamelijke,	morele	 en	 seksuele	 problemen	 van	 het	 kind.	 De	middeleeuwse	 beschaving	 kende	 een	
dergelijke	zorg	niet,	omdat	ze	geen	problemen	zag.	Zodra	het	kind	niet	meer	werd	gespeend,	in	ieder	
geval	niet	veel	later,	werd	het	de	natuurlijke	levensgezel	van	de	volwassene.	(...)	
In	de	middeleeuwen,	tot	aan	het	begin	van	de	nieuwe	tijd		-	en	bij	het	gewone	volk	nog	lang	daarna	-	
mengden	kinderen	zich	onder	de	volwassenen	zodra	ze	naar	de	gangbare	opvatting	de	hulp	van	hun	
moeder	of	voedster	niet	meer	nodig	hadden.	Dat	moment	was	gekomen	wanneer	ze	een	jaar	of	zeven	
oud	waren,	slechts	enkele	jaren	na	het,	voor	onze	begrippen	zeer	late,	spenen.	Ze	werden	dan	zonder	
overgang	opgenomen	in	de	grote	volwassen	gemeenschap	en	deelden	met	jong	en	oud	het	dagelijkse	
werk	en	spel.	De	ene,	alomvattende	stroom	van	het	collectieve	leven	nam	alle	leeftijden	en	standen	in	
zich	op	en	liet	niemand	de	tijd	voor	afzondering	en	intimiteit.	(...)	
De	herleving	van	de	zorg	voor	de	opvoeding,	 in	het	begin	van	de	nieuwe	tijd,	was	dan	ook	een	zeer	
ingrijpende	gebeurtenis.	(…)	Voortaan	huldigde	men	de	opvatting	dat	een	kind	nog	niet	rijp	was	voor	
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het	 leven.	 Een	 bijzondere	 behandeling	 was	 nodig.	 Het	 kind	 moest	 gedurende	 een	 bepaalde	 tijd	
afgezonderd	worden,	 'in	quarantaine	worden	gehouden'.	Pas	daarna	kon	het	worden	opgenomen	in	
de	wereld	der	 volwassenen.	Deze	nieuwe	 zorg	 voor	de	opvoeding	begin	 langzaam	maar	gestaag	de	
gehele	 samenleving	 te	 beheersen	 en	 veranderde	 haar	 totaal.	 De	 familie	 (…)	 kreeg	 een	 morele	 en	
geestelijke	functie,	de	taak	lichaam	en	ziel	te	vormen.	De	zorg	voor	kinderen	wekte	nieuwe	gevoelens,	
een	nieuwe	affectiviteit	(...).	Ouders	deden	voortaan	meer	dan	kinderen	op	de	wereld	zetten,	aan	één	
of	twee	van	hen	een	goede	toekomst	verzekeren	en	de	rest	aan	hun	lot	overlaten.	De	moraal	schreef	
hun	 voor	 dat	 ze	 niet	 alleen	 de	 oudste	 jongen,	 maar	 alle	 kinderen	 -	 en	 tegen	 het	 einde	 van	 de	
zeventiende	eeuw	gold	dit	zelfs	voor	meisjes	-	moesten	voorbereiden	op	het	leven.	
Die	 voorbereiding,	 daarover	 was	 men	 het	 eens,	 diende	 verzorgd	 te	 worden	 door	 de	 school.	 De	
traditionele	 leertijd	 maakte	 plaats	 voor	 de	 school,	 die	 tot	 een	 instrument	 van	 strenge	 tucht	 was	
geworden	(...).		
Gezin	en	school	samen	haalden	het	kind	uit	de	wereld	der	volwassenen.	Het	vroeger	vrije	kind	werd	
door	de	school	opgesloten	binnen	een	steeds	strenger	regime,	dat	 in	de	achttiende	en	negentiende	
eeuw	uitliep	op	volledige	afzondering	 in	een	 internaat.	Door	toedoen	van	gezin,	kerk,	moralisten	en	
regering	werd	het	kind	beroofd	van	de	vrijheid	die	het	vroeger	genoot	te	midden	van	de	volwassenen.	
Aan	hun	zorg	dankte	het	roede	en	gevangenis,	straffen	die	alleen	werden	toegepast	op	veroordeelden	
uit	 de	 laagste	 klassen.	 Die	 strengheid	 echter	 kwam	 niet	 voort	 uit	 onverschilligheid,	 maar	 uit	 een	
bezorgde	liefde,	die	vanaf	de	achttiende	eeuw	de	samenleving	beheerste.	Het	is	niet	moeilijk	in	te	zien	
dat	hieruit	ook	het	ons	welbekende	verschijnsel	van	geboortebeperking	is	ontstaan.	Het	kwam	op	in	
de	achttiende	eeuw,	toen	het	gezin	zijn	reorganisatie	rond	het	kind	voltooid	had	en	tussen	zichzelf	en	
de	samenleving	de	muur	van	het	privéleven	optrok".	

	

Ariès	 baseerde	 zijn	 bevindingen	 vooral	 op	 literaire	 teksten	 en	 artistieke	 beeldvorming,	 vooral	 uit	
Frankrijk	 en	 Engeland	 tussen	 1500	 en	 1750.	 In	 het	Nederlandse	 taalgebied	 had	 de	 psychiater	 Jan-
Hendruk	van	de	Berg	iets	gelijkaardigs	beweerd.	Latere	onderzoekers,	zoals	Peter	Laslett	[(1965),	The	
World	we	have	Lost]	en	Lawrence	Stone	[(1978),	Family,	Sex	and	Marriage,	1500-1800]	kwamen	tot	
gelijkaardige	 bevindingen	 op	 basis	 van	 andere	 bronnen.	 Ariès’	 hypothese	 leidde	 evenwel	 tot	 een	
heuse	controverse.		

Er	 zijn	 historici	 die,	 in	 het	 zog	 van	Ariès,	 stellen	 dat	 de	Middeleeuwers	 een	 kindvijandige	 houding	
aannamen.	Maar	dat	gaat	dan	weer	te	ver.	De	Nederlandse	historicus	Rudolf	Dekker	 (1995)	noemt	
dat	een	‘zwarte	legende’:	‘vroeger’	zou	de	kindertijd	een	echte	hel	zijn	geweest.	Dat	is	een	groteske	
overdrijving.	 Andere	 onderzoekers	 vonden	 aanwijzingen	 van	 een	 ‘moderne’	 -	 dus	 begripvoller	 en	
empathischer	 houding	 tegenover	 het	 kind	 -	 in	 de	 oudheid,	 de	 renaissance	 en	 de	 reformatie.	 En	
antropologisch	onderzoek	 liet	 iets	gelijkaardig	 zien:	ook	 in	premoderne	maatschappijen	bestaan	er	
tussen	kinderen	en	ouders	banden	van	gehechtheid	en	affectie.	Zulke	bevindingen	gaven	aanleiding	
tot	een	‘witte	legende’:	het	kind	werd	‘vroeger’	met	liefde,	zorg	en	affectie	omringd.		

Zwarte	 en	witte	 legenden	 zijn	 beide	 vertekeningen	 [zie	 Jeroen	Dekker	 (2006),	Het	 verlangen	 naar	
opvoeden].	 Maar	 het	 is	 duidelijk	 dat	 affectie	 voor	 het	 kind,	 in	 tegenstelling	 tot	 wat	 sommige	
volgelingen	 van	 Ariès	 beweerden,	 géén	 recent	 verschijnsel	 is.	 Dit	 neemt	 niet	 weg	 dat	 onze	
maatschappij	meer	kind-georiënteerd	is	dan	traditionele	maatschappijen	(denk	maar	aan	het	belang	
dat	gehecht	wordt	aan	de	pedagogie,	en	aan	de	hele	waaier	van	mogelijkheden	die	kinderen	worden	
geboden:	kinderboeken,	kinderprogramma's,	kinderkleding,	kindervakanties	enzovoort).		

De	hele	controverse	heeft	geleid	tot	een	grondige	nuancering	en	correctie	van	Ariés’	theorie,	die	in	
z’n	algemeenheid	te	ruw	was,	maar	doet	niets	af	aan	het	inzicht	dat	de	‘kindertijd’	een	cultureel	en	
historisch	variabele	invulling	krijgt.	
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Ondertussen	 stellen	 sommige	 onderzoekers	 een	 zekere	 vervaging	 van	 het	 onderscheid	 tussen	
kinderwereld	 en	 volwassenenwereld	 vast.	 Symptomatisch	 is	 het	 kijkgedrag	 van	 kinderen:	 zij	
kijken	ook	naar	programma's	bedoeld	voor	volwassenen.	Kinderen	schijnen	zo	snel	op	te	groeien	
dat	zij	in	de	ogen	van	veel	volwassenen	'vroegrijp'	zijn	en	houdingen	en	gedragingen	vertonen	die	
eerder	passen	bij	volwassenen.	Zo	stelt	de	Nederlandse	socioloog	De	Swaan	een	verschuiving	vast	
van	een	 'bevelshuishouding',	waar	kinderen	zich	netjes	en	braafjes	schikten	in	hun	gehoorzame	
kinderrol,	naar	een	'onderhandelingshuishouding',	waar	kinderen	voortdurend	het	gezag	van	hun	
ouders	beknibbelen	en	met	hen	op	voet	van	gelijkheid	menen	te	mogen	staan.		
	
Adolescentie	
De	biologische	veranderingen	tijdens	de	puberteit	zijn	universeel.	Maar	in	heel	wat	culturen	gaat	
dit	niet	gepaard	met	de	onzekerheid	en	verwarring	die	deze	overgang	voor	heel	wat	jongeren	in	
onze	maatschappij	met	zich	brengt.	Wanneer	kinderen	de	puberteit	bereikt	hebben,	worden	zij	
stilaan	verondersteld	afscheid	te	nemen	van	hun	kindertijd.	Zij	moeten	hun	kinderspeelgoed,	hun	
gewoonten,	 houdingen	 en	 gedragingen	 als	 'kind'	 afleren.	 Dit	 is	 niet	 zo	 gemakkelijk.	 Omdat	 de	
'kinderrol'	 in	onze	maatschappij	zo	geprononceerd	is,	moet	de	opgroeiende	puber	veel	'afleren'.	
Tegelijk	neemt	de	puber	stilaan	volwassen	gedragspatronen	op.	Het	afscheid	aan	de	kinderrol	en	
het	 opnemen	 van	 gedragspatronen	 die	 daar	 zeer	 sterk	 van	 afwijken,	 veroorzaakt	 de	 met	 de	
puberteit	samenhangende	onzekerheid	en	wisselvalligheid	in	het	gedrag.	De	belangrijkste	opgave	
voor	 de	 adolescent	 is	 zelfstandigheid	 verwerven.	 Die	 overstap	 van	 afhankelijkheid	 naar	
zelfstandigheid	 roept	 soms	 angst	 op.	 Als	 kind	was	men	 afhankelijk	 en	 kon	men	weinig	 keuzes	
maken,	 maar	 dat	 had	 als	 voordeel	 dat	 men	 zich	 veilig	 voelde.	 Als	 adolescent	 staat	 men	 voor	
keuzes.	 Daarmee	 komt	 aan	 de	 kinderlijke	 zekerheid	 een	 einde.	Wie	 kiest	 kan	 van	 tevoren	 niet	
weten	of	hij	de	 juiste	keuze	heeft	gemaakt	en	of	hij	de	gevolgen	van	die	keuze	wel	kan	dragen.	
Daarom	gaat	de	nieuw	verkregen	keuzevrijheid	vaak	samen	met	angst.		
	
De	jongvolwassene	
De	jongvolwassenheid	schijnt	meer	en	meer	een	afzonderlijke	levensfase	te	worden	in	moderne	
maatschappijen.	Vooral	bij	meer	begoeden	stelt	men	vast	dat	twens	meer	en	meer	de	tijd	nemen	
om	'zichzelf	te	ontdekken’.	Ze	reizen	en	proberen	seksuele,	politieke	en	religieuze	experimenten	
uit.	 Wellicht	 zal	 het	 belang	 van	 deze	 'moratoriumperiode'	 toenemen,	 gelet	 op	 de	 uitgebreide	
periode	dat	mensen	onderwijs	lopen.	
	
Volwassenheid	
Jongeren	mogen	zich	verwachten	aan	een	relatief	lang	leven.	In	de	premoderne	maatschappijen	
lag	 dit	 helemaal	 anders:	 weinigen	 konden	 zich	 met	 grote	 zekerheid	 verwachten	 aan	 een	 lang	
leven.	De	dood	(als	gevolg	van	ziekte,	ongeval,	ondervoeding,	epidemie)	was	frequent,	en	kwam	
in	alle	leeftijdscategorieën	voor.	Vooral	vrouwen	liepen	een	groot	risico	op	een	vroege	dood,	als	
gevolg	van	de	relatief	grote	kans	om	in	het	kraambed	te	sterven.	
Daar	 staat	 tegenover	 dat	 heel	 wat	 spanningen	 die	 volwassenen	 nu	 ervaren,	 in	 premoderne	
maatschappijen	niet	bekend	waren.	Mensen	onderhielden	nauwere	banden	met	hun	ouders	en	
andere	verwanten	dan	in	onze	maatschappij,	die	gekenmerkt	wordt	door	een	grote	mobiliteit.	En	
het	leven	dat	ze	leidden	was	grotendeels	hetzelfde	als	dat	van	hun	ouders	en	hun	kinderen:	dat	
zorgde	voor	psychische	stabiliteit.	In	de	hedendaagse	maatschappij	worden	individuen	binnen	de	
context	 van	 hun	 huwelijk,	 gezinsleven,	 werk	 en	 andere	 sociale	 contexten	 geconfronteerd	 met	
heel	wat	onzekerheden.	Veel	meer	dan	onze	premoderne	voorouders,	moeten	wij	ons	leven	zelf	
'maken'.	Zo	hangt	bijvoorbeeld	het	aanknopen	en	onderhouden	van	seksuele	en	huwelijksbanden	
veel	 meer	 af	 van	 het	 individueel	 initiatief	 dan	 van	 door	 ouders	 gemaakte	 arrangementen.	 Dit	
betekent	 meer	 vrijheid	 voor	 het	 individu.	 Maar	 die	 grotere	 verantwoordelijkheid	 houdt	 ook	
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spanningen	 en	moeilijkheden	 in.	 In	 die	 zin	 kampt	 ook	 de	 volwassene	 nog	met	 problemen	 van	
onzekerheid	die	de	adolescent	zo	acuut	aanvoelde.	
Een	 groot	 verschil	 tussen	 de	 volwassenheid	 in	 premoderne	maatschappijen	 en	 de	 onze,	 is	 dat	
volwassenen	nu	'vooruitziend'	moeten	zijn.	In	tegenstelling	tot	de	meerderheid	van	de	bevolking	
in	 de	 premoderne	 maatschappij,	 kunnen	 mensen	 nu	 niet	 langer	 verwachten	 dat	 ze	 'heel	 hun	
leven	hetzelfde	doen'.	Mensen	veranderen,	nemen	aan	andere	activiteiten	deel,	knopen	nieuwe	
relaties	 aan,	 ze	 zijn	 voortdurend	 bezig	 zichzelf	 'waar	 te	 maken'.	 Dit	 kan	 soms	 leiden	 tot	 een	
'midlife	 crisis',	 waaronder	men	 het	 gevoelen	 verstaat	 van	mensen	 van	middelbare	 leeftijd	 die	
vinden	dat	ze	niet	al	hun	mogelijkheden	of	kansen	benut	hebben,	of	vaststellen	dat	ze	de	sinds	de	
kindertijd	 gekoesterde	 dromen	 nooit	 zullen	 kunnen	 realiseren.	 Deze	 midlife	 crisis	 hoeft	 niet	
noodzakelijk	uit	 te	monden	 in	de	diepste	wanhoop:	het	 loslaten	van	kinderdromen	kan	ook	als	
bevrijdend	worden	ervaren.	
	
	
De	bejaarde	
In	 traditionele	 maatschappijen	 genoten	 ouderlingen	 respect.	 Zij	 hadden	 vaak	 een	 beslissende	
stem	in	gemeenschapsaangelegenheden.	Het	gezag	van	mannen	en	vrouwen	nam	toe	naarmate	
ze	 ouder	 werden.	 De	 overgang	 naar	 'ouderling'	 betekende	 in	 traditionele	 maatschappijen	 het	
toppunt	van	status	dat	een	 individu	kon	bereiken.	 In	geïndustrialiseerde	maatschappijen	echter	
verliezen	 ouderlingen	 zowel	 binnen	 de	 familie	 als	 in	 de	 ruimere	 gemeenschap	 aan	 status.	 Zij	
krijgen	 minder	 gezag.	 Daarenboven	 leidt	 pensionering	 tot	 een	 achteruitgang	 in	 economisch	
opzicht.	Ten	slotte	is	er	in	sociaal	opzicht	soms	sprake	van	vereenzaming	en	isolement.	Daar	staat	
dan	 weer	 tegenover	 dat	 de	 bejaarde	 het	 qua	 levensverwachting	 en	 sociale	 voorzieningen	
(pensioenstelsel,	 rusthuizen,	 gezondheidszorg,	 allerhande	 faciliteiten)	 nog	 nooit	 zo	 goed	 heeft	
gehad.	Het	leven	van	de	bejaarde	wordt	dus	gekenmerkt	door	een	paradox.		
Deze	 sterke	herdefiniëring	 van	de	 rol	 van	bejaarde	 gaat	 gepaard	met	 een	proportioneel	 sterke	
toename	van	het	aantal	mensen	van	65	of	ouder.	In	1900	was	slechts	1	op	30	mensen	ouder	dan	
65	in	België,	nu	is	dit	meer	dan	1	op	5.	Dezelfde	ontwikkeling	vinden	we	in	alle	geïndustrialiseerde	
landen,	en	leidt	tot	het	probleem	van	'vergrijzing'.	
	
De	dood		
In	 het	 middeleeuwse	 Europa	 was	 de	 dood	 veel	 meer	 zichtbaar	 dan	 vandaag.	 In	 de	 moderne	
wereld	sterven	de	meeste	mensen	 in	de	besloten	afzondering	van	het	hospitaal,	ver	verwijderd	
van	 hun	 verwanten	 en	 vrienden.	 De	 dood	wordt	 door	 velen	 in	 onze	maatschappij	 enkel	maar	
gezien	 als	 het	 einde	 van	 het	 individuele	 leven,	 en	 niet	 als	 een	 fase	 in	 het	 proces	 van	 de	
vernieuwing	 van	 het	 leven	 en	 de	 opvolging	 van	 de	 generaties.	 In	 traditionele	 culturen,	 waar	
kinderen,	ouders	en	grootouders	vaak	deel	uitmaken	van	hetzelfde	huishouden,	is	er	gewoonlijk	
wel	een	duidelijk	besef	van	het	verband	tussen	de	dood	en	de	opeenvolging	van	de	generaties.	
Individuen	 voelen	 zichzelf	 meer	 een	 deel	 van	 een	 familiegroep	 of	 een	 gemeenschap	 die	 blijft	
voortbestaan,	wat	er	met	hen	als	individu	ook	moge	gebeuren.	In	dit	perspectief	heeft	‘dood’	een	
iets	 minder	 beangstigende	 bijklank	 dan	 in	 de	 snel	 veranderende,	 individualistische	 sociale	
omstandigheden	van	de	geïndustrialiseerde	wereld.	
Een	 andere	 factor	 die	 de	 omgang	 met	 de	 dood	 heeft	 beïnvloed	 is	 secularisatie	 (d.i.	 de	
vermindering	 van	 de	 rol	 van	 godsdienst	 en	 kerk	 in	 het	 maatschappelijk	 leven).	 Terwijl	 de	
middeleeuwer	aan	de	dood	een	vanzelfsprekende	religieuze	betekenis	kon	geven,	 is	dit	voor	de	
moderne	mens	veel	minder	het	geval.	Voor	veel	moderne	mensen	is	de	dood	het	pure	afbreken	
van	 het	 leven.	 Zij	 zien	 de	 dood	 als	 iets	 louter	 beangstigends,	 iets	 om	 op	 afstand	 te	 houden,	
waarover	 liever	 niet	 gepraat	 wordt.	 Dit	 blijkt	 onder	 meer	 uit	 de	 manier	 waarop	 de	 doden	
tegenwoordig	 vaak	begraven	worden	 (snel	en	efficiënt:	men	wordt	er	 liefst	niet	 al	 te	 lang	mee	
geconfronteerd).	 Het	 blijkt	 ook	 uit	 de	 mededelingen	 in	 rouwadvertenties.	 De	 laatste	 150	 jaar	
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wordt	almaar	verbloemder	gesproken	over	de	dood.	Hij	 is	 'van	ons	heengegaan',	 'heeft	afscheid	
genomen',	 'heeft	 ons	 verlaten'	 heet	 het.	 In	 rouwadvertenties	 van	meer	 dan	 een	eeuw	geleden	
leest	 men	 andere	 omschrijvingen,	 die	 minder	 omzwachteld	 klinken:	 hij	 is	 'overleden',	
'doodgegaan',	'bezweken',	'omgekomen',	zelfs	'tot	ontbinding	overgegaan'	of	hij	heeft	'het	leven	
beëindigd'.		
De	laatste	200	jaar	is	de	dood	ook	meer	en	meer	onttrokken	aan	het	publieke	leven.	De	dood	is	
geprivatiseerd.	 De	 dode	 sterft	 gewoonlijk	 geïsoleerd	 (zelfs	 vaak	 afgezonderd	 van	 zijn	 eigen	
familie)	alsof	hij	een	sociaal	gevaar	betekent.	En	ook	het	rouwproces	 is	geprivatiseerd.	Waar	de	
nabestaanden	 nog	 niet	 zo	 lang	 geleden	 door	 hun	 handelingen	 en	 vooral	 door	 kleding	 of	
attributen	 (voile,	 rouwband)	 voor	 iedereen	 duidelijk	maakten	 dat	 zij	 in	 de	 rouw	waren,	 en	 dit	
gedurende	weken,	verloopt	het	rouwen	nu	in	alle	 intimiteit	en	kortstondig.	De	privatisering	van	
de	rouw	brengt	met	zich	dat	het	rouwproces	bemoeilijkt	wordt.	Heel	wat	mensen	blijven	zitten	
met	onverwerkt	verdriet.	
	
Overgangsrituelen	
Het	onderzoek	naar	overgangsrituelen	heeft	een	geweldige	vlucht	genomen	met	het	boek	Les	rites	
de	 passage	 uit	 1909	 van	 Arnold	 Van	 Gennep,	 een	 Frans	 etnoloog	 met	 Nederlandse	 roots.	 Hij	
bestudeerde	wereldwijd	 tientallen	overgansrituelen	 in	de	meest	diverse	culturen,	en	concludeerde	
dat	aan	de	basis	telkens	eenzelfde	schema	lag.		
Een	 overgangsritueel	 is	 een	 ritueel	 dat	 zich	 voordoet	 wanneer	 één	 of	 enkele	 leden	 van	 een	
samenleving	 een	 overstap	 maken	 van	 de	 ene	 belangrijke	 sociale	 positie	 (bv	 ongehuwd)	 naar	 de	
andere	 (gehuwd).	 Dit	 brengt	 een	 herschikking	 met	 zich	 van	 plichten	 en	 rechten,	 een	 nieuwe	
rolvervulling	en	sociale	identiteit.	De	overstap	van	de	ene	sociale	positie	naar	de	andere	is	uiteraard	
van	 belang	 voor	 de	 betrokkenen	 zelf,	 maar	 ook	 voor	 de	 andere	 groepsleden.	 Allen	 moeten	 hun	
gedrag	aanpassen	aan	de	nieuwe	rolverwachtingen.	Daarom	krijgt	de	overgang	een	grote	weerklank	
in	 de	 groep.	 Al	 feestend	 wordt	 afscheid	 genomen	 van	 een	 oude	 sociale	 positie	 en	 wordt,	 voor	
iedereen	 duidelijk	 en	 voortaan	 in	 het	 geheugen	 gegrift,	 een	 nieuwe	 sociale	 positie	 ingenomen.	
Eenmaal	 gehuwd	 vergeten	 de	 gehuwden	 normaliter	 niet	 dat	 ze	 gehuwd	 zijn.	 En	 de	 andere	
groepsleden	 vergeten	het	 evenmin.	 Zo	 is	 het	 gemakkelijker	om	de	nieuwe	 rolverwachtingen	op	 te	
nemen	en	duurzaamheid	te	geven.	Schematisch	gezien	vangt	een	overgangsritueel	aan	met	een	rite	
de	séparation	(segregatie	fase),	gaat	dan	naar	zijn	hoogtepunt	in	de	rite	de	marge	(liminale	fase)	en	
wordt	in	de	regel	afgesloten	met	een	rite	d'	agrégation	(agregatiefase).		
De	Schotse	antropoloog	Victor	Turner	werkte	dit	 schema	nader	uit	 in	 zijn	boek	The	Ritual	Process:	
Structure	 and	 Anti-structure	 (1969).	 Hij	 onderscheidt	 twee	 momenten	 in	 het	 sociale	 leven:	 het	
gestructureerde	en	het	ongestructureerde.	Het	gestructureerde	moment	van	het	sociale	leven	is	de	
societas.	Die	wordt	gekenmerkt	door	duidelijke	sociale	posities,	onderscheidingen	en	hiërarchische	
verschillen;	kortom:	het	ordelijk	(arbeids)leven	van	alledag.	Het	antistructurele	moment	noemt	hij	de	
communitas.	Die	wordt	gekenmerkt	door	intense	sociale	versmelting,	en	opheffing	of	omkering	van	
onderscheidingen	(man/vrouw;	oud/jong;	dood/levend;	hoog/laag...).	De	communitas	komt	tot	leven	
in	feesten	en	tijdens	de	liminale	fasen	van	overgangsrituelen.	
In	 een	 cultuur	 waar	 sociale	 posities	 en	 rollen	 niet	 meer	 zo	 duidelijk	 afgebakend	 zijn,	 lijken	
overgangsrituelen	 bij	 beslissende	 gebeurtenissen	 in	 het	 leven	 (geboorte,	 seksuele	 volwassenheid,	
huwelijk,	begrafenis)	aan	belang	te	verliezen.	Dat	heeft	op	zijn	beurt	dan	weer	voor	gevolg	dat	de,	al	
onduidelijk	geworden	rollen	en	posities	nog	minder	stabiel	en	minder	herkenbaar	zijn.	 Identiteiten,	
rollen	en	posities	worden,	zoals	Zygmunt	het	uitdrukt	liquider.	Zo	is	het	onderscheid	tussen	gehuwd	
en	ongehuwd	bijvoorbeeld	veel	vager	en	vloeibaarder	geworden;	het	biedt	minder	houvast,	nu	men	
ook	 kan	 samenwonen,	 een	 samenlevingscontract	 kan	 afsluiten,	 een	 LAT-relatie	 kan	 hebben,	 of	 op	
Facebook	te	kennen	geeft:	'it's	complicated'.		



 25 

Sociale	controle	

Het	socialisatieproces	brengt	weliswaar	met	zich	dat	de	gesocialiseerde	een	identiteit	krijgt	en	dat	hij	
tal	 van	 vaardigheden	 aanleert,	 maar	 dit	 vraagt	 aanzienlijke	 emotionele,	 lichamelijke	 en	 mentale	
inspanningen.	Het	aanleren	van	vaardigheden	gaat	zeer	nauw	samen	met	het	zichzelf	disciplineren.	
Deze	 zelfdiscipline	 ontstaat	 niet	 zomaar.	 Ze	 moet	 worden	 verinwendigd	 tijdens	 de	 moeizame	
pogingen	 om	 de	 maatschappelijke	 normen	 en	 verwachtingen	 (Meads	 'generalised	 other')	 te	
verinwendigen.		

Nu	kan	de	maatschappij	er	niet	zomaar	van	uitgaan	dat	de	gesocialiseerde	op	eigen	houtje	normen	
en	 verwachtingen	 verinwendigt.	 Er	 bestaan	 tal	 van	 mechanismen	 om	 de	 gesocialiseerde	 'op	 het	
rechte	pad'	te	houden,	d.w.z.	ervoor	te	zorgen	1)	dat	de	primaire	socialisatie	goed	verloopt,	2)	dat	de	
gesocialiseerde	 in	 de	 loop	 van	 zijn	 leven	 zich	 blijft	 houden	 aan	 de	 aangeleerde	 normen	 en	
gedragspatronen,	of	3)	dat	de	secundaire	socialisatie	goed	verloopt	(zodat	de	gesocialiseerde	nieuw	
ontstane	 normen	 en	 gedragspatronen	 verinwendigt).	 Al	 deze	 mechanismen	 samen	 noemt	 men	
'sociale	 controle'.	 Uit	 het	 voorbeeld	 van	 de	 hersocialisatie	 in	 totale	 instellingen	 blijkt	 al	 hoezeer	
socialisatie	 samengaat	 met	 'sociale	 controle'.	 De	 belangrijkste	 mechanismen	 van	 sociale	 controle	
worden	hieronder	kort	besproken.	

	
Geweld	
Het	laatste	en	ongetwijfeld	oudste	middel	van	sociale	controle	is	fysiek	geweld.	Zelfs	in	de	moderne,	
gestroomlijnde	 democratische	 samenleving	 is	 geweld	 het	 laatste	 overredingsmiddel.	 Geen	 enkele	
staat	 kan	 bestaan	 zonder	 een	 politiemacht	 en	 een	 leger.	 Dit	 laatste	middel	wordt	misschien	 niet	
veelvuldig	 gebruikt.	 Er	 zijn	 wellicht	 talloze	 andere	middelen,	 in	 de	 vorm	 van	waarschuwingen	 en	
berispingen,	 vòòr	 naar	 het	 leger	wordt	 gegrepen.	Maar	wanneer	 alle	waarschuwingen	 in	 de	wind	
worden	geslagen,	zelfs	al	gaat	het	om	zoiets	onbeduidends	als	een	niet	betaalde	parkeerboete,	dan	
zullen	uiteindelijk	agenten	verschijnen	met	een	arrestantenwagen	en	handboeien.	Zelfs	de	tamelijk	
beleefde	agent	die	de	oorspronkelijke	bekeuring	heeft	gegeven	draagt	waarschijnlijk	een	revolver	-	
voor	alle	zekerheid.	En	zelfs	in	Engeland,	waar	hij	er	normaliter	geen	draagt,	krijgt	hij	er	een	als	het	
nodig	is.		
Daar	het	voortdurend	gebruik	van	geweld	onpraktisch	zou	zijn	en	ook	ondoeltreffend,	vertrouwen	
de	 officiële	 organen	meestal	 op	 de	matigende	 invloed	 die	 uitgaat	 van	 het	 feit	 dat	men	weet	 dat	
geweldmiddelen	beschikbaar	zijn.	Normaal	gesproken	is	dit	vertrouwen	gerechtvaardigd,	tenzij	het	
een	 samenleving	 betreft	 die	 op	 de	 rand	 van	 een	 catastrofale	 ineenstorting	 verkeert	 (zoals	
bijvoorbeeld	tijdens	een	revolutie,	na	een	militaire	nederlaag	of	een	natuurramp).	
	

Elias	over	geweldmonopolisering	
Norbert	 Elias	 stelt	 in	 zijn	 klassieke	 studie	 'Het	 civilisatieproces'	 dat	 sinds	 de	 Middeleeuwen	 een	
geweldmonopolisering	 heeft	 plaatsgevonden.	 In	 de	 (vroege)	 middeleeuwen	 kwam	 geweldpleging	
frequent	 voor.	 Bijna	 iedereen	 droeg	 wapens	 (bv.	 messen)	 om	 zich	 te	 kunnen	 verdedigen	 tegen	
onverwachte	 aanvallen.	 In	 zulke	 maatschappij	 zonder	 geweldmonopolie	 werd	 opvliegend	 en	
onbeheerst	gedrag	in	zekere	zin	beloond.	Wie	eerst	zijn	wapen	trok,	had	meer	kans	om	te	winnen.	Het	
individu	hoefde	zich	niet	te	beheersen;	de	enige	dwang	waaraan	het	bloot	stond,	was	externe	dwang	
uitgaand	 van	 eventuele	 geweldplegingen	 van	 anderen.	 Er	 bestond	 slechts	 'Fremdzwang'.	 Deze	
toestand	 veranderde	 naarmate	 geweldmiddelen	 in	 handen	 kwamen	 van	 centrale	 machten	
(bijvoorbeeld	koninklijke	hoven).	Het	leger	van	de	heer	of	de	koning	was	voortaan	de	enige	macht	die	
legitiem	 geweld	 mocht	 plegen	 binnen	 een	 bepaald	 territorium.	 Individuen	 of	 kleine	 groepjes,	 die	
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voordien	 zowat	 vrij	 spel	 hadden,	 werden	 gedwongen	 zich	 te	 ontwapenen.	 Zo	 ontstonden	
gepacificeerde	gebieden	-	regio's	vrij	van	gewelddaden.		
Deze	 pacificatie	 (die	 een	 rechtstreeks	 gevolg	 is	 van	 de	 monopolisering	 van	 geweld)	 is	 functioneel	
noodzakelijk	 in	 een	 maatschappij	 gekenmerkt	 door	 sterke	 arbeidsverdeling.	 In	 zulke	 complexe	
moderne	maatschappijen	zijn	mensen	afhankelijker	van	elkaar.	Hoe	meer	arbeidsverdeling,	hoe	meer	
behoefte	aan	handel,	transportmogelijkheden,	vrij	verkeer	van	goederen	én	dus:	hoe	meer	behoefte	
aan	 veiligheid	 en	 vrede.	 Een	 complexe,	 hooggeorganiseerde	 maatschappij	 kan	 niet	 zonder	
geweldmonopolisering.		
Dit	 heeft	 gevolgen	 voor	 de	 persoonlijkheidsstructuur	 van	 het	 individu.	 Waar	 in	 de	 (vroeg-)	
middeleeuwse	samenleving	onbeheerst,	impulsief	gedrag	werd	'aangemoedigd',	is	dit	nu	omgekeerd.	
De	 enkeling	 leeft,	 dank	 zij	 het	 geweldmonopolie,	 in	 een	 gepacificeerd	 gebied.	Maar	 die	 'vrede'	 kan	
maar	gehandhaafd	blijven	 indien	 ieder	 individu	 zich	beheerst.	Het	mag	niet	 toegeven	aan	 spontane	
(agressieve)	 opwellingen.	 De	 'Fremdzwang'	 mag	 dan	 al	 afgenomen	 zijn,	 in	 de	 plaats	 is	 een	
'Selbstzwang'	 (zelfdwang)	 gekomen.	 In	 deze	 geciviliseerde	 toestand	 zijn	 mensen	 die	 zich	 kunnen	
beheersen	 en	 de	 gevolgen	 van	 hun	handelingen	 kunnen	 inschatten	 bevoordeeld:	moderne	mensen	
zijn	beheerste	mensen.	

	
Economische	druk	
Economische	 druk	 bestaat	 uit	 de	 dreiging	 om	 iemand	 in	 zijn	 middelen	 van	 bestaan	 te	 raken.	
Werkgevers	gebruiken	deze	bedreiging	vaak	als	een	middel	tot	sociale	controle.	Het	niet	toekennen	
van	loonsopslag,	promotie	en	dergelijk	wordt	vaak	gebruikt	om	het	(werk)gedrag	van	werknemers	te	
beïnvloeden.	 Maar	 omgekeerd	 kunnen	 ook	 werknemers	 economische	 druk	 uitoefenen	 op	 de	
werkgever,	bijvoorbeeld	door	staking.	
Economische	 druk	 werkt	 ook	 doeltreffend	 buiten	 het	 bedrijfsleven.	 Katholieke	 scholen	 passen	
bijvoorbeeld	economische	sancties	toe	wanneer	ze	personeelsleden	wier	levenswijze	radicaal	afwijkt	
van	de	katholieke	moraal	voor	de	keuze	plaatsen:	ofwel	afdanking,	ofwel	aanpassing.		
	
Roddel	en	ridiculiseren	
Overal	waar	mensen	 in	hechte	groepen	samenwerken	of	 samenleven,	waarin	ze	elkaar	persoonlijk	
kennen	en	met	elkaar	verbonden	zijn	door	gevoelens	van	persoonlijke	loyaliteit	(in	primaire	groepen	
dus),	 zijn	 subtiele	controlemechanismen	werkzaam:	 ridiculisering	en	 roddel.	 In	veel	 samenlevingen	
wordt	ridiculisering	gebruikt	als	een	van	de	voornaamste	pressiemiddelen	tegenover	kinderen.	Het	
kind	 past	 zich	 aan,	 niet	 omdat	 het	 bang	 is	 gestraft	 te	 worden	 maar	 omdat	 het	 niet	 wil	 worden	
uitgelachen.	Bijna	iedereen	kent	de	verlammende	angst	om	zich	belachelijk	te	maken.	
In	kleine	gemeenschappen	is	ook	het	roddelen	een	zeer	effectief	sociaal	controle	middel,	omdat	 je	
weinig	voor	je	buren	verborgen	kan	houden.		
De	reden	waarom	mensen	zo	gevoelig	zijn	voor	ridiculisering	en	roddel,	en	zich	daarom	vaak	liever	
aan	de	norm	houden	dan	het	risico	te	 lopen	belachelijk	te	worden	gemaakt	of	als	onderwerp	voor	
roddel	 te	 fungeren,	 schijnt	 een	diepgeworteld	menselijk	 verlangen	 te	 zijn	om	aanvaard	 te	worden	
door	de	groep	waarin	men	zich	bevindt,	welke	dat	ook	mag	zijn.	Het	 is	 in	de	groepsdynamica	een	
bekend	verschijnsel	dat	als	groepsdiscussies	zich	over	een	 langere	tijd	uitstrekken,	de	afzonderlijke	
deelnemers	 hun	 oorspronkelijke	 meningen	 wijzigen	 om	 ze	 te	 conformeren	 aan	 de	 in	 de	 groep	
dominante	meningen.	(zie	de	experimenten	van	Solomon	Asch).	
	
Uitsluiting	
Een	van	de	meest	drastische	strafmaatregelen	waarover	een	menselijke	gemeenschap	beschikt,	is	de	
(symbolische	of	reële)	uitsluiting	van	haar	leden.		
Een	voorbeeld	van	symbolische	uitsluiting	is	'shunning'	(mijden).	Het	komt	voor	bij	orthodoxe	joden	
(Chaïm	 Potok	 schreef	 er	 een	 roman	 over)	 en	 bij	 de	 Amish.	Maar	 ook	 elders	 ziet	men	 dit,	 hoewel	
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minder	uitgesproken.	Het	individu	dat	de	taboes	van	de	gemeenschap	overtreedt	(bijvoorbeeld	door	
seksuele	betrekkingen	te	onderhouden	met	iemand	van	buiten	de	groep)	wordt	geboycot.	Het	wordt	
hem	weliswaar	toegestaan	om	in	de	gemeenschap	te	blijven	leven	en	werken,	maar	niemand	zal	ooit	
één	woord	tot	hem	spreken.	
	
	
Zeden	en	gewoonten	
Van	 de	 talrijke	 regels	 die	 in	 een	 samenleving	 bestaan	 zijn	 slechts	 een	 beperkt	 deel	 afdwingbaar,	
namelijk	de	wetten.	Toch	kunnen	we	ook	de	niet	 in	wetten	vastgelegde	 zeden	en	gewoonten	niet	
ongestraft	overtreden.	Wie	zich	al	te	excentriek	of	ongemanierd	gedraagt,	wordt	het	namelijk	op	tal	
van	manieren	moeilijk	gemaakt.	Excentriciteit	kan	een	reden	zijn	om	een	betrekking	te	verliezen	of	
niet	 te	 krijgen.	 Ongemanierdheid	 wordt	 gestraft	 door	 sociaal	 isolement,	 bijvoorbeeld	 omdat	men	
niet	uitgenodigd	wordt	 in	gezelschappen	die	prijs	stellen	op	goede	manieren.	Misschien	vindt	men	
werkloosheid	en	eenzaamheid	minder	ernstige	straffen	dan	te	worden	weggesleept	door	de	politie,	
doch	degenen	die	het	overkomt,	denken	er	wellicht	anders	over.	
We	 wijzen	 er	 op	 dat	 deze	 mechanismen	 niet	 alleen	 een	 belangrijke	 rol	 spelen	 in	
socialisatieprocessen.	 Zij	 kunnen	 ook	 worden	 aangewend	 door	 sociale	 groepen	 om	 hun	
machtspositie	te	behouden	en	andere	groepen	te	minoriseren.	
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Hoofdstuk	2	
SSOCIALE	INTERACTIEOCIALE	INTERACTIE 		
	
	
	
	
	
Twee	mannen	 zagen	een	boomstam	door,	 in	 een	 snel	 tempo.	 Ze	 interageren.	Dit	 betekent	 dat	 de	
handeling	van	de	één	wordt	gevolgd	door	een	handeling	van	de	ander,	en	dat	de	eerste	anticipeert	
op	de	reactie	van	de	tweede	(en	omgekeerd).	Dit	is	bij	iedere	interactie	het	geval.		
Sociale	 interactie	 is	 het	 proces	 van	 wisselwerking	 tussen	 personen	 die	 in	 hun	 handelen	 op	 elkaar	
anticiperen	en	reageren.		
	
De	samenleving	als	interactie	
De	samenleving	is	een	gigantisch	kluwen	van	interacterende	individuen.	Je	moet	dit	goed	beseffen.	
Vaak	wordt	 over	 de	maatschappij	 gesproken	 alsof	 het	 een	 zelfstandig	wezen	was,	 een	 organisme	
met	 een	 eigen	 leven,	 een	 soort	 moloch	 die	 ons	 kan	 koesteren	 of	 bedreigen.	 In	 feite	 is	 de	
maatschappij	een	geheel	van	samen	interacterende,	elkaar	bestrijdende	of	met	elkaar	coöpererende	
mensen.	 Groepen,	 organisaties	 of	 maatschappijen	 zijn	 in	 de	 echte	 zin	 van	 het	 woord	 een	
'samenleving'.	
Wie	de	maatschappij	op	die	manier	opvat,	begrijpt	dat	 zij	 geen	 'objectief'	bestaan	 leidt,	 zoals	een	
berg.	De	maatschappij	'is'	er	niet	op	dezelfde	manier	als	een	berg.	Zij	wordt	voortdurend	gemaakt	in	
de	 ontelbare	 interacties	 waaruit	 ze	 bestaat.	 Je	 zou	 kunnen	 zeggen	 dat	 de	 maatschappij	 ieder	
moment	in	het	leven	wordt	geroepen	en	in	stand	gehouden.	
Dit	 ‘instandhouden’	 is	niet	altijd	gemakkelijk.	Dat	 is	het	onderwerp	van	de	volgende	paragraaf.	Die	
handelt	over	de	broosheid	van	het	'aanknopen',	'in	stand	houden'	en	ordenen	van	interacties.	Maar	
(gelukkig)	 verlopen	 interacties	meestal	 routineus.	We	nemen	eraan	deel	 zonder	veel	nadenken	en	
zonder	 moeite.	 Dat	 komt	 omdat	 we	 normaal	 gesproken	 terugvallen	 op	 overgeleverde	 rollen	 en	
instituties	die	in	de	loop	der	tijden	zijn	ontstaan	en	die	het	interacteren	vergemakkelijken.		
	
Garfinkels	'breaching	experiment'	
Dat	de	sociale	werkelijkheid	gemaakt	wordt	door	de	betrokkenen	en	dat	ze	soms	erg	fragiel	is	en	op	
tal	 van	manieren	 verstoord	 kan	 worden,	 werd	 op	 treffende	 wijze	 geïllustreerd	 door	 de	 beruchte	
'breaching	experiments'	van	Garfinkel.	Zijn	onderzoek	toonde	twee	dingen	aan:	

a) de	sociale	werkelijkheid	wordt	voortdurend,	op	ieder	moment,	tot	stand	gebracht	en	in	
stand	 gehouden	 door	 middel	 van	 pogingen	 om	 interacties	 in	 stand	 te	 houden	 en	
voortdurend	te	'herstellen'	waar	ze	dreigen	verbroken	te	worden;	en	

b) de	betrokkenen	zijn	er	zich	meestal	niet	van	bewust	dat	dit	gebeurt.	
	
Garfinkel	kon	dit	aantonen	door	experimenteel	 sociale	 interacties	die	normaal	als	vanzelf	 -	 zonder	
nadenken	 -	 verlopen,	 te	 'doorbreken'.	 Pas	 waar	 sociale	 interacties	 verstoord	 worden,	 was	 zijn	
uitgangspunt,	ziet	men	hoe	de	betrokkenen	koste	wat	het	kost	de	verstoorde	interacties	trachten	te	
herstellen.	En	men	ziet	welke	mechanismen	ze	daarbij	gebruiken.		
Het	experiment	werd	voltrokken	met	medewerking	van	Garfinkels	studenten.	Hij	vroeg	hen	om	zich	
in	 familiekring	 te	 gedragen	 als	 een	 logee.	 De	 studenten	 hadden	 de	 opdracht	 gekregen	 om	 zich	
afstandelijk	en	beleefd	te	gedragen,	zoals	het	past	in	dergelijke	omstandigheden.	Ze	mochten	niet	te	
persoonlijk	worden,	moesten	hun	ouders,	broers	en	zussen	ietwat	formeel	aanspreken,	en	mochten	
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slechts	 spreken	 wanneer	 tot	 hen	 gesproken	 werd.	 In	 de	 overgrote	 meerderheid	 van	 de	 gevallen	
leidde	dit	tot	grote	problemen.	"Reports	were	filled	with	accounts	of	astonishment,	bewilderment,	
shock,	 anxiety,	 embarrassment,	 and	 anger,	 and	with	 charges	 by	 various	 family	members	 that	 the	
student	 was	 mean,	 inconsiderate,	 selfish,	 nasty,	 or	 impolite".	 De	 ouders	 en	 familieleden	 waren	
helemaal	 van	 streek.	 Ze	 vonden	 het	 aanknopen	 van	 interacties	 met	 de	 student	 niet	 meer	
vanzelfsprekend.	 Ze	 wisten	 niet	 hoe	 ze	 het	 gedrag	 van	 ‘hun’	 student	 moesten	 interpreteren.	
Daardoor	 konden	 ze	 niet	 langer	 anticiperen	 op	 diens	 gedrag,	 en	 uiteindelijk	 was	 er	 zelfs	 geen	
wisselwerking	meer:	de	interactie	brak	gewoon	af.	
	
Het	 interessantste	aan	het	experiment	was	hoe	de	familieleden	poogden	de	verstoorde	 interacties	
te	 herstellen.	 Ze	 vroegen	 in	 eerste	 instantie	 aan	 de	 student	 om	 verklaringen	 voor	 zijn	 vreemd	
gedrag.	 Wanneer	 ze	 uit	 diens	 ontwijkende	 antwoorden	 niet	 veel	 wijzer	 werden,	 gingen	 ze	 zelf	
verklaringen	zoeken,	die	ze	vervolgens	aan	hem	voorlegden:	'ben	je	ziek?',	'voel	je	je	niet	goed?',	'is	
er	 iets	 gebeurd?',	 'is	 het	 af	met	uw	 lief?'.	De	 familieleden	 trachtten	het	 gedrag	 van	de	 student	 te	
duiden	 in	 termen	 van	 begrijpelijke	 motieven.	 Met	 andere	 woorden,	 ze	 probeerden	 het	 met	 alle	
mogelijke	middelen	te	 interpreteren,	zodat	ze	er	op	konden	anticiperen,	en	een	zinvolle	 interactie	
mogelijk	werd.	De	verklaringen	die	ze	aanvoerden	(ziek,	liefdesproblemen...)	moesten	hen	helpen	de	
interactie	 in	 stand	 te	 houden.	 Pas	 toen	 bleek	 dat	 geen	 enkele	 interpretatie	 voldeed,	 knapte	 de	
interactie	af.	
De	 stelling	 van	 Garfinkel	 was,	 dat	 de	 manieren	 waarop	 de	 familieleden	 koste	 wat	 het	 kost	
probeerden	om	de	 interactie	 in	 stand	 te	 houden,	 in	 feite	 in	 iedere	 interactie	worden	 aangewend.	
Alleen	kwamen	ze	door	het	experiment	veel	beter	aan	het	licht.	
	
Harold	Garfinkel	is	de	vader	van	de	Etnomethodologie:	
• dit	is	de	studie	van	de	'etnomethoden',	oftewel	de	methoden	die	'gewone	mensen'	aanwenden	

om	 de	 handelingen	 en	 de	 uitspraken	 van	 anderen	 een	 betekenis	 te	 geven.	 Iedereen	 is	 daar	
onophoudelijk	 mee	 bezig,	 meestal	 zonder	 het	 te	 weten.	 Om	 de	 betekenis	 van	 wat	 anderen	
zeggen	of	doen	correct	in	te	schatten,	zijn	er	heel	wat	etnomethoden.		

• Een	voorbeeld	van	zo	een	'etnomethode'	is	dat	mensen	al	wat	gezegd	of	gedaan	wordt	in	een	
context	situeren.	Neem	een	conversatie	als	deze:	

	 		 A:	'Ik	heb	een	zoon	van	veertien	jaar'.	
	 	 B:	'Dat	is	geen	probleem'.	
	 	 A:	'Ik	heb	ook	een	hond'.	
	 	 B:	‘Oh,	het	spijt	me'.	
	 Deze	 conversatie	 lijkt	 volslagen	 onzin,	 tot	 men	 ze	 in	 de	 juiste	 context	 plaatst.	 B	 is	 een	

verhuurder	die	geen	huurders	met	dieren	toelaat,	A	is	een	huurder	met	een	hond.	De	betekenis	
van	 de	 conversatie	 blijkt	 niet	 volledig	 uit	 de	 gesproken	 woorden.	 Een	 goed	 deel	 van	 die	
betekenis	moet	worden	afgeleid	uit	de	context.	

	
• Alledaagse	 conversatie	 is	 vaak	onsamenhangend.	Niet	 omdat	mensen	warhoofden	 zijn,	maar	

omdat	 ze	 in	 gesprekken	 met	 anderen,	 zeker	 met	 goede	 vrienden,	 op	 gemeenschappelijke	
kennis	kunnen	terugvallen.	Zij	hoeven	dus	niet	alles	van	naaldje	tot	draadje	uit	te	leggen,	maar	
hebben	 aan	 'een	 half	 woord'	 genoeg.	 De	 gebruikte	 woorden	 hebben	 geen	 voor-eens-en-
voorgoed	vastgelegde	betekenis.	Integendeel,	de	inhoud	van	de	woorden	wordt	bepaald	door	
die	gemeenschappelijke	kennis.	Als	iemand	aan	een	vriend	vraagt:	 'waar	zat	je	gisteren?',	dan	
heeft	deze	zin	een	heel	andere	betekenis	dan	wanneer	een	agent	dat	vraagt	aan	een	arrestant.	
De	 context	 en	 de	 gemeenschappelijke	 achtergrondkennis	 verschillen	 sterk	 en	 daardoor	 de	
betekenis	van	de	gestelde	vraag.	
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Waarom	worden	mensen	 kwaad	 wanneer	 ogenschijnlijk	 onbenullige	 conventies	 met	 de	 voeten	
worden	 getreden?	 Het	 antwoord	 is	 dat	 de	 stabiliteit	 en	 de	 zinvolheid	 van	 ons	 dagelijks	 sociaal	
leven	 afhangt	 van	 gemeenschappelijk	 gedeelde	 impliciete	 veronderstellingen.	 Zonder	 deze	
achtergrondveronderstellingen	 is	 zinvolle	 communicatie	 onmogelijk.	 We	 zouden	 immers	 niets	
anders	meer	te	doen	hebben	dan	preciseren	wat	we	nu	'eigenlijk'	bedoelen.	De	interacties	zouden	
afbreken.	Wat	 dus	 op	 het	 eerste	 zicht	 tamelijk	 onbelangrijke	 impliciete	 regeltjes	 zijn,	 blijken	 bij	
nader	toezien	van	essentieel	belang	te	zijn	voor	de	 instandhouding	van	de	sociale	orde.	Daarom	
maakt	het	overtreden	van	die	regeltjes	mensen	zo	overstuur.	Overigens	gebeuren	overtredingen	
van	de	conversatieregels	soms	bewust,	om	de	ander	te	plagen	of	kwaad	te	maken.	
	
Conversatieanalyse	
Gesprekken	 verlopen	 minder	 vloeiend	 en	 grammaticaal	 correct	 dan	 we	 geneigd	 zijn	 om	 aan	 te	
nemen.	 In	 feite	 zitten	de	meeste	 conversaties	 vol	 haperingen	en	onaffe	uitspraken.	Dit	 is	 voor	de	
betrokkenen	 niet	 echt	 storend,	 omdat	 ze	 zelf	 'invullen'	 wat	 onaf	 blijft.	 Echte	 conversaties	 lijken	
absoluut	niet	op	conversaties	die	je	kunt	lezen	in	romans,	waar	mensen	spreken	in	fraaie	volzinnen.	
In	 werkelijkheid	 onderbreken	 mensen	 elkaar,	 spreken	 tegelijkertijd,	 laten	 woorden	 'in	 de	 lucht'	
hangen	 enzovoort.	Maar	 dit	 betekent	 niet	 dat	 gespreksdeelnemers	 zich	 niet	 aan	 bepaalde	 regels	
zouden	houden.	Alleen:	het	zijn	vaak	andere	dan	grammaticale	regels.	In	de	conversatieanalytische	
benadering	worden	mechanismen	en	regels	van	gesprekken	bloot	gelegd.	Net	als	het	onderzoek	van	
Goffman	over	beleefde	inattentie	lijkt	dit	triviaal,	maar	bij	nader	toezien	gaat	het	om	fundamenten	
van	de	sociale	interactie,	en	dus	van	het	sociale	leven	in	het	algemeen.	
	
Tact	
Wanneer	 tijdens	een	 interactie	genante,	 laakbare,	 immorele	of	vervelende	dingen	gebeuren,	 is	de	
interactie	 weinig	 stabiel.	 Daarom	 worden	 heel	 wat	 inspanningen	 gedaan	 om	 'gezichtsverlies'	 te	
vermijden.	Een	groot	deel	van	wat	we	vriendelijkheid,	etiquette	of	tact	noemen	bestaat	uit	handig	
ontwijken	 wat	 voor	 de	 ander,	 of	 voor	 zichzelf,	 pijnlijk	 of	 genant	 is.	 Men	 ontwijkt	 bepaalde	
onderwerpen,	of	als	ze	dan	toch	ter	sprake	komen	maakt	men	er	zich	met	enkele	clichés	van	af.	Tact	
kan	beschouwd	wordt	als	een	wederzijdse	garantie	die	de	interactiedeelnemers	elkaar	geven:	'Ik	zal	
niet	spreken	over	de	dingen	die	onaangenaam	zijn	voor	 jou,	als	 jij	niet	spreekt	over	de	dingen	die	
mijn	zwakheden	onder	de	aandacht	brengen’.		
De	alledaagse	communicatie	wemelt	van	dergelijke	strategieën	die	mensen	bijna	onbewust	volgen.	
Wij	beheersen	onze	gelaatsuitdrukking,	onze	 lichaamshouding	en	onze	gebaren	om	toch	maar	het	
interactieproces	 niet	 te	 verstoren.	 In	 sommige	 gevallen,	 zoals	 bij	 diplomaten	 en	 airhostessen,	
worden	de	lichaamsuitdrukkingen	en	gebaren	onderworpen	aan	een	buitengewoon	hoge	graad	van	
beheersing.	Deze	beheersing	maakt	een	belangrijk	deel	uit	van	de	professionele	vaardigheid	van	de	
diplomaat	of	de	hostess.	We	spreken	dan,	met	Goffman,	van	impressiemanagement.	
	
Impression	management	
Eén	van	de	belangrijkste	mechanismen	die	 individuen	gebruiken	om	de	zeer	 fragiele	 interacties	 te	
beschermen	tegen	verstoringen,	bestaat	erin	een	zo	goed	mogelijk	indruk	te	maken	op	anderen.	Hoe	
dit	in	zijn	werk	gaat	is	onderzocht	door	Erving	Goffman.		
Een	 individu	 beschikt	 volgens	 Goffman	 over	 twee	 manieren	 om	 uitdrukking	 te	 geven	 aan	 zijn	
gevoelens,	 ideeën,	verlangens,	kortom	aan	zichzelf.	Hij	beschikt	over	verbale	uitdrukkingsmiddelen	
die	 hij	 onder	 controle	 heeft	 en	 naar	 zijn	 hand	 kan	 zetten.	 Met	 die	 middelen	 kan	 hij	 dus	 relatief	
gemakkelijk	een	gunstige	indruk	maken	op	anderen.	Daarnaast	zijn	er	niet-verbale	middelen	die	hij	
minder	 goed	 onder	 controle	 heeft	 maar	 die	 veel	 verraden	 over	 zijn	 persoon.	 Hieronder	 vallen	
uitingen	 zoals	 lichaamshouding	 en	 blozen.	 Tijdens	 een	 interactie	 gaan	 de	 betrokkenen	 er	 volgens	
Goffman	 van	 uit	 dat	 ze	 elkaar	 kunnen	 controleren	 op	 hun	 waarachtigheid.	 Ze	 kunnen	 verbale	
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uitingen	 toetsen	 aan	 niet-verbale	 uitingen.	 Iemand	 die	 beweert	 (=	 verbale	 uiting)	 geen	 vrees	 te	
kennen,	terwijl	zijn	knieën	knikken	van	de	schrik	(=	niet-verbale	uiting)	valt	door	de	mand.	
Volgens	Goffman	bestaat	de	samenleving	grotendeels	uit	zulke	'impression	management'	activiteiten	
en	 hij	 vergelijkt	 haar	 dan	 ook	met	 een	 theater	waarin	 iedereen	 tegelijk	 toeschouwer	 en	 speler	 is.	
Goffman	 spreekt	 dan	 ook	 gepast	 van	 'dramaturgie'	 als	 hij	 het	 over	 sociaal	 handelen	 heeft.	 In	 zijn	
studie	geeft	hij	 tal	van	voorbeelden	van	 interactiemechanismen,	dus	mechanismen	die	de	omgang	
tussen	mensen	ordenen.	Een	mooi	voorbeeld	van	een	mechanisme	waar	we	allemaal	vertrouwd	mee	
zijn,	is	de	'beleefde	inattentie'.		
	
Beleefde	inattentie	
We	maken	 het	 dagelijks	 mee.	 Twee	 voorbijgangers	 passeren	 elkaar	 op	 de	 stoep	 van	 een	 drukke	
straat.	Ze	kijken	elkaar	een	fractie	van	een	seconde	aan,	en	taxeren	met	één	blik	het	gelaat	en	het	
voorkomen	van	de	ander.	Wanneer	ze	elkaar	kruisen,	kijken	ze	van	elkaar	weg,	en	vermijden	 in	de	
ogen	van	de	ander	te	blijven	kijken.	Wat	daar	gebeurt,	vindt	dagelijks	miljoenen	keren	plaats	in	onze	
steden.	
Als	 voorbijgangers	 een	 zeer	 korte	 blik	 naar	 elkaar	 werpen	 en	 vervolgens	 van	 elkaar	 wegkijken,	
passen	 ze	 de	 ongeschreven	 regel	 toe	 die	 Ervin	 Goffman	 beleefde	 inattentie	 noemt.	 Beleefde	
inattentie	betekent	niet	dat	men	de	ander	plompweg	negeert.	Ieder	individu	laat	met	één	korte	blik	
blijken	dat	hij	de	aanwezigheid	van	de	ander	opmerkt,	maar	vermijdt	om	gebaren	te	maken	die	de	
ander	zou	kunnen	beschouwen	als	opdringerig.	Het	 is	een	wijze	van	handelen	die	we	zeer	vaak	en	
bijna	onbewust	toepassen,	maar	die	van	groot	belang	is	voor	ons	dagelijks	leven.	Door	de	beleefde	
inattentie	 -	 al	 duurt	 die	maar	 heel	 even	 -	 geven	mensen	 aan	 elkaar	 toch	 heel	 wat	 te	 kennen.	 Ze	
maken	elkaar	in	een	flits	duidelijk	dat	ze	de	ander	niet	verdenken	van	kwade	bedoelingen,	dat	ze	zelf	
niets	 vijandigs	 in	 de	 zin	 hebben	en	ook	dat	 ze	 de	 ander	 niet	 koste	wat	 het	 kost	willen	 vermijden.	
Beleefde	 inattentie	 is	 een	 vorm	 van	 tolerantie	 die	 onmisbaar	 is	 in	 de	 grootstad.	 In	 situaties	waar	
mensen	 ongewild	 samen	 zijn	 in	 een	 nauwe	 ruimte,	 zoals	 een	 lift,	 ziet	men	 de	 beleefde	 inattentie	
zelfs	 nog	 in	 versterkte	 mate.	 Mensen	 nemen	 dan	 een	 houding	 aan	 van	 'ik	 zie	 of	 hoor	 u	 niet',	
beginnen	met	de	grootste	aandacht	de	vloer	of	het	toetsenbord	te	bekijken,	maar	vermijden	om	de	
andere	liftgebruikers	aan	te	kijken.	
Hoe	belangrijk	de	regel	van	de	beleefde	inattentie	is,	wordt	duidelijk	in	situaties	waar	die	regel	wordt	
overtreden.	Wanneer	volstrekt	vreemden	 iemand	aanstaren,	 zal	die	persoon	zich	bedreigd	voelen.	
Het	langdurig	aankijken	van	iemand,	en	het	tonen	van	emoties,	wordt	normaal	gezien	voorbehouden	
voor	 interacties	 tussen	 vrienden,	 familieleden,	 of	 wanneer	 iemand	 kwaad	 is	 op	 een	 ander	
(bijvoorbeeld	wanneer	een	automobilist	een	parkeerplaats	wegkaapt	voor	de	neus	van	een	ander).	
In	 sommige	 gevallen	 wordt	 het	 aanstaren	 van	 vreemden	 wel	 als	 normaal	 beschouwd.	 Heel	 wat	
blanken	 in	 de	 Zuidelijke	 staten	 van	 de	 VS	 bekijken	 passerende	 zwarten	 vaak	 nadrukkelijk	 en	
afkeurend.	En	blanken	die	een	bezoek	brengen	aan	het	hartje	van	Harlem	(wijk	van	zwarten	in	New	
York)	 kunnen	 rekenen	 op	 een	 'hatelijke	 blik'	 van	 de	 zwarten.	 Dat	 komt	 omdat	 de	 verhoudingen	
tussen	deze	twee	etnische	groepen	gespannen	is.	De	blanke	wordt	door	de	zwarte	in	de	eerste	plaats	
beschouwd	als	'blanke',	dus	als	een	vertegenwoordiger	van	een	'vijandige'	etnische	groep.	
	
Goffman	 heeft	 het	 dramaturgische	 model	 overigens	 nog	 veel	 verder	 uitgewerkt.	 Hij	 spreekt	
bijvoorbeeld	over	 'front	 stage'	en	 'back	stage',	over	coulissen,	 façades	en	over	 'ensceneringen'.	Hij	
vat	de	samenleving	op	als	een	geheel	van	acteurs	die	zichzelf	aan	anderen	tonen	en	acteren,	zoals	op	
een	podium,	of	 liever:	 op	 tal	 van	podia	 (want	de	manier	waarop	we	 spelen	hangt	 sterk	 af	 van	de	
sociale	omgeving	waarin	we	ons	bevinden).	Een	belangrijke	notie	 is	die	van	voorplan	(front	region)	
en	achterplan	(back	region).	
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Voorplan	en	achterplan	('Front	and	back	regions')	
Het	 sociale	 leven	kan	 ingedeeld	worden	 in	een	voorplan	en	een	achterplan	 (naar	 analogie	met	de	
front	en	de	back	stage	 in	het	theater).	Het	voorplan	bestaat	uit	sociale	 interacties	die	min	of	meer	
geformaliseerd	 verlopen,	 volgens	 gestileerde	 rollen.	 Dat	 zijn	 als	 het	 ware	 de	 optredens	 'op	 het	
toneel'.	 Het	 achterplan	 is	 het	 gebied	waar	 deze	 optredens	 worden	 voorbereid.	Wanneer	mensen	
'achter	de	coulissen'	zijn,	kunnen	ze	zich	ontspannen,	kunnen	ze	uiting	geven	aan	gevoelens	die	ze	in	
hun	 'front	 stage	 performance'	 moeten	 onderdrukken.	 Een	 dienster	 zal	 een	 toonbeeld	 zijn	 van	
vriendelijkheid	en	gedienstigheid	wanneer	ze	de	klanten	in	een	restaurant	bedient,	maar	zodra	ze	in	
de	 keuken	 is	 beland,	 veilig	 achter	 de	 'coulissen',	 kan	 ze	 luidkeels	 haar	 ongenoegen	 uiten,	
bijvoorbeeld	over	het	gedrag	van	een	vervelende	klant	-	die	ze	'front	stage'	zo	vriendelijk	toelacht.		
Het	achterplan	is	het	terrein	waar	je	je	kleding	niet	moet	verzorgen,	waar	je	languit	kunt	uitzakken	
op	 je	 stoel,	 roepen,	 dialect	 spreken,	 seksuele	 toespelingen	 maken,	 speels	 agressief	 zijn,	 grapjes	
maken,	fluiten,	iets	opknabbelen,	enzovoort.	Het	achterplan	is	de	plaats	waar	mensen	niets	'hoeven	
op	 te	 houden'.	Het	 is	 de	 plaats	 van	 een	 in	 zekere	mate	 verborgen	 sociaal	 leven.	 Ruziënde	ouders	
zullen	 zich	 in	hun	slaapkamer	 terugtrekken	om	zich	 te	verbergen	voor	hun	kinderen.	Slaapkamers,	
badkamers,	 wc's	 behoren	 tot	 het	 achterplan	 van	 het	 gezinsleven.	 Gezinsleden	 trekken	 zich	 daar	
terug	om	dingen	te	doen	die	aan	het	oog	van	de	anderen	onttrokken	worden.	Het	huis	in	zijn	geheel	
fungeert	dan	weer	als	achterplan	 ten	aanzien	van	het	 'publieke	 leven'	buiten	 (het	sociaal	 leven	op	
straat,	 op	 het	 werk,	 in	 de	 school,	 enzovoort).	 Koffiekamers	 en	 lerarenkamers	 behoren	 tot	 het	
achterplan	van	respectievelijk	bedrijven	en	scholen.	Strandhokjes	behoren	tot	het	achterplan	van	het	
strandleven;	 keukens	 tot	 het	 achterplan	 van	 restaurants;	 sacristieën	 en	 pashokjes	 horen	 tot	 het	
achterplan	van	respectievelijk	kerken	en	kledingwinkels.	Zo	kan	men	op	alle	niveaus	en	in	alle	sociale	
instituties	 een	 achterplan	 ontdekken.	 Het	 gaat	 telkens	 om	 plaatsen	 waar	 mensen	 zich	 minder	
hoeven	te	beheersen,	zich	niet	zo	formeel	hoeven	te	gedragen,	hun	gevoelens	de	vrije	loop	kunnen	
laten	of	waar	ze	zich	kunnen	voorbereiden	op	een	nieuwe	'performance'	op	het	voorplan.	
	

Dramatisering	

Soms	is	het	voor	een	interactiedeelnemer	nodig	om	met	nadruk	iets	in	de	verf	te	zetten.	Dat	kan	het	
geval	zijn	wanneer	hij	een	bliksemsnel	effect	wil.	Een	verkeersagent	die	een	overtreding	vaststelt	zal	
heel	theatraal	met	de	armen	zwaaien	en	op	zijn	fluitje	blazen.	En	een	scheidsrechter	zal,	ook	al	is	hij	
niet	helemaal	zeker	van	zijn	zaak	(en	misschien	juist	dan),	nadat	hij	een	overtreding	gefloten	heeft,	
een	ongenaakbare	houding	aannemen.	Hij	houdt	het	hoofd	lichtjes	geheven	en	blijft	uiterlijk	ijskoud	
onder	 de	 protesten,	 om	 toch	maar	 de	 indruk	 van	 standvastigheid	 te	 geven,	 zodat	 “het	 publiek	 er	
rotsvast	in	blijft	geloven	dat	hij	een	rotsvast	geloof	in	zijn	eigen	oordeel	heeft”.		

Voorbeeld:	dramatisering	in	het	hospitaal	

Goffman	doorspekt	zijn	analyse	met	tal	van	voorbeelden	uit	diverse	domeinen	van	het	sociale	leven.	
Zo	wijst	hij	erop	dat	verpleegsters	op	de	afdeling	‘spoed’	of	‘intensieve	zorgen’	vaak	spectaculaire	en	
heel	zichtbare	ingrepen	moeten	doen,	waardoor	ze	meer	waardering	krijgen	dan	verpleegsters	in	de	
algemene	afdelingen	die	hun	werk	uitvoeren	zonder	dit	te	dramatiseren.		

“De	bezigheden	van	een	verpleegster	voor	postoperatieve	patiënten	op	de	afdeling	chirurgie	
zijn	 vaak	 van	 duidelijk	 herkenbaar	 belang,	 zelfs	 in	 de	 ogen	 van	 patiënten	 die	 het	
ziekenhuisgebeuren	nog	niet	goed	kennen.	De	patiënt	ziet	bijvoorbeeld	een	verpleegster	een	
verband	 wisselen	 of	 orthopedische	 hulpmiddelen	 aanbrengen,	 en	 kan	 inzien	 dat	 dit	
doelgericht	gedrag	is.	Zelfs	als	ze	hem	niet	direct	kan	bijstaan,	kan	hij	haar	nog	respecteren	
om	haar	zinvol	handelen.	
Verpleging	 in	 de	 algemene	 afdelingen	 vereist	 een	 even	 grote	 vakbekwaamheid	 (…).	 De	
diagnose	van	de	arts	moet	hier	gebaseerd	zijn	op	de	zorgvuldige	observatie	van	symptomen	
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over	een	zeker	tijdsverloop,	terwijl	die	van	de	chirurg	meer	afhankelijk	is	van	direct	zichtbare	
zaken.	 Dit	 gebrek	 aan	 zichtbaarheid	 schept	 problemen	 op	 de	 algemene	 afdelingen.	 Een	
patiënt	ziet	de	verpleegster	bij	het	bed	naast	hem	stilstaan	en	even	een	praatje	maken	met	de	
patiënt	 die	 daar	 ligt.	 Hij	weet	 niet	 dat	 ze	 de	 regelmaat	 van	 de	 ademhaling	 en	 de	 kleur	 en	
frisheid	van	het	gelaat	observeert.	Hij	denkt	dat	ze	alleen	maar	even	komt	babbelen.	Zo	denkt	
helaas	ook	zijn	familie	erover,	die	op	grond	daarvan	kan	besluiten	dat	die	verpleegsters	niet	
veel	te	betekenen	hebben.	Als	de	verpleegster	meer	tijd	bij	zijn	buurman	doorbrengt	dan	bij	
hem,	 kan	 de	 patiënt	 zich	 veronachtzaamd	 voelen	 (…).	 De	 verpleegsters	 ‘verdoen	 hun	 tijd’,	
tenzij	 ze	 heen	 en	 weer	 rennen	met	 een	 zichtbare	 taak,	 zoals	 het	 toedienen	 van	 injecties”.	
(Edith	Lentz,	geciteerd	in	Goffman,	1959:	35-36)	

	
Een	houding	aannemen	van	‘druk-bezig-zijn’	is	een	veel	voorkomende	vorm	van	dramatisering	op	de	
werkplek,	zeker	wanneer	de	baas	in	de	buurt	verschijnt.	In	het	ziekenhuis	is	dat	niet	anders:	

Een	nieuwe	verpleger	“werd	tijdens	zijn	eerste	werkdag	op	de	afdeling	uitdrukkelijk	door	de	
andere	 verzorgers	 op	 het	 hart	 gedrukt	 zich	 ‘niet	 te	 laten	 snappen’	 bij	 het	 slaan	 van	 een	
patiënt,	 steeds	 een	 druk	 bezige	 indruk	 te	 wekken	 als	 de	 hoofdverpleegster	 haar	 ronde	
maakte,	en	haar	niet	aan	te	spreken	als	zij	niet	eerst	gesproken	had.	Het	bleek	dat	sommige	
verzorgers	opletten	of	zij	in	aantocht	was	en	dan	de	andere	verzorgers	waarschuwden,	opdat	
niemand	 gesnapt	 werd	 bij	 ongewenste	 handelingen.	 Sommige	 verzorgers	 stellen	 bepaalde	
werkzaamheden	uit,	om	steeds	iets	te	doen	te	hebben	als	de	hoofdverpleegster	aanwezig	is,	
zodat	 zij	 een	 bezige	 indruk	 maken	 en	 geen	 extra	 werk	 opgedragen	 krijgen.	 Bij	 de	 meeste	
verzorgers	is	de	verandering	in	gedrag	niet	zo	duidelijk;	de	mate	van	verandering	hangt	sterk	
af	 van	de	 verzorger	 zelf,	 de	hoofdverpleegster	 en	de	 situatie	op	de	afdeling.	Bij	 vrijwel	 alle	
verzorgers	 valt	 echter	wel	 degelijk	 enige	 verandering	 in	 gedrag	 te	 constateren	wanneer	 er	
een	 hogere	 functionaris,	 zoals	 een	 hoofdverpleegster,	 ter	 plaatse	 is.	 De	 regels	 en	 de	
voorschriften	 worden	 nooit	 openlijk	 met	 voeten	 getreden…”	 	 (Willoughby,	 geciteerd	 in	
Goffman,	1959:	103-104)	

	
	
'Focused	interaction'	en	'unfocused	interaction'	
In	 heel	 wat	 sociale	 situaties	 gaan	 mensen	 wat	 Goffman	 noemt	 'ongerichte	 interacties'	 aan	
(unfocused	 interaction).	Ongerichte	 interacties	vinden	plaats	wanneer	mensen	op	een	bepaalde	
plaats	 samen	 zijn	 en	 wederzijds	 bewust	 zijn	 van	 elkaars	 aanwezigheid,	 zonder	 tot	 een	 directe	
interactie	over	te	gaan.		Dit	is	overal	het	geval	waar	veel	mensen	samen	zijn,	in	een	drukke	straat,	
in	het	theater,	op	een	feest	enzovoort.	Wanneer	individuen	in	de	aanwezigheid	zijn	van	anderen,	
zelfs	wanneer	ze	niet	met	hen	praten,	zijn	ze	onophoudelijk	bezig	met	non-verbale	communicatie.	
Met	hun	lichaamshouding,	hun	bewegingen,	gelaatsuitdrukkingen	en	gebaren	geven	ze	een	indruk	
aan	de	andere	aanwezigen.	
Gerichte	interacties	(focused	interaction)	doen	zich	voor	wanneer	individuen	zich	uitdrukkelijk	tot	
elkaar	 richten,	 dus	 directe	 aandacht	 schenken	 aan	 wat	 de	 anderen	 zeggen	 of	 doen.	 Iedere	
interactie	 van	 individuen	 in	 een	 omgeving	 waar	 ook	 anderen	 aanwezig	 zijn,	 bestaat	 zowel	 uit	
gerichte	 als	 ongerichte	 interactie.	 Goffman	 noemt	 een	 afgebakende	 eenheid	 van	 gerichte	
interactie	 een	 ontmoeting	 (encounter).	 Een	 groot	 deel	 van	 het	 dagelijks	 leven	 bestaat	 uit	 zulke	
'ontmoetingen',	vaak	tegen	de	achtergrond	van	ongerichte	interacties	met	talloze	anderen.	
	
gebruik	van	de	ruimte	
Meestal	respecteren	mensen	die	met	elkaar	'face	to	face'	interacteren	een	zekere	afstand.	Wanneer	
ze	naast	elkaar	staan	of	zitten	(bijvoorbeeld	schouder	aan	schouder	op	een	bank	in	het	park)	zullen	
ze	 zich	 dichter	 bij	 elkaar	 bevinden.	 Dit	 zijn	 voorbeelden	 van	 de	 culturele	 gewoonten	 die	 in	 onze	
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maatschappij	 gelden	 op	 het	 gebied	 van	 persoonlijke	 ruimte.	 Andere	 culturen	 houden	 er	 andere	
gewoonten	op	na.	In	het	Midden	Oosten	staan	mensen	tijdens	een	interactie	veel	dichter	bij	elkaar	
en	 raken	 elkaar	 veel	 frequenter	 aan	 dan	 in	 onze	 cultuur	 gebruikelijk	 is.	Westerlingen	 voelen	 zich	
soms	ongemakkelijk	wanneer	ze	in	dit	deel	van	de	wereld	interacties	aanknopen,	en	verrast	worden	
door	de	fysieke	'opdringerigheid'	van	de	ander.	Maar	in	de	ogen	van	deze	ander	kan	het	krampachtig	
proberen	 te	handhaven	van	een	grotere	persoonlijke	 ruimte	dan	weer	geïnterpreteerd	worden	als	
een	belediging.	
Edward	T.	Hall	-	die	zich	vooral	heeft	bezig	gehouden	met	de	functie	van	het	lichaam	bij	de	opbouw	
van	sociale	interacties	-	onderscheidt	vier	zones	van	persoonlijke	ruimte.	De	intieme	afstand,	van	nul	
tot	 dertig	 centimeter,	 is	 de	 zone	waar	 enkel	 die	 personen	worden	 toegelaten	waarmee	men	 zeer	
intieme	 relaties	 onderhoudt.	 Hier	 zijn	 lichaamscontacten	 toegelaten.	 Het	 gaat	 hier	 om	 de	 relaties	
tussen	geliefden,	of	tussen	ouders	en	kinderen.	De	persoonlijke	afstand	(van	30	centimeter	tot	één	
meter)	 is	de	normale	afstand	waarbinnen	men	interacteert	met	vrienden	en	goede	bekenden.	Er	 is	
een	zekere	intimiteit,	maar	lichaamscontacten	zijn	strikt	gelimiteerd.	De	sociale	afstand,	van	een	tot	
vier	meter,	 is	 de	 zone	waarbinnen	 zich	 eerder	 formele	 interacties	 afspelen	 (zakelijke	 gesprekken,	
interviews).	De	vierde	zone	 is	die	van	de	publieke	afstand,	van	meer	dan	vier	meter.	Deze	afstand	
wordt	meestal	gerespecteerd	bij	uiteenzettingen	voor	een	groter	publiek.	
Wanneer	 in	 gewone	 interacties	 de	 persoonlijke	 ruimte	 van	 individuen	 wordt	 'binnen	 gedrongen',	
zullen	 zij	 trachten	dat	 terrein	 terug	 te	winnen	met	allerlei	middeltjes,	 gaande	van	een	afkeurende	
blik	tot	een	duw	met	de	elleboog.	
Interacties	hoeven	niet	altijd	zeer	expliciet	te	zijn.	Wie	aan	een	bushokje	staat	te	wachten,	past	zijn	
gedrag	(houding,	positionering)	op	een	subtiele	manier	aan	de	anderen	aan,	en	 interacteert	dus	 in	
zekere	zin	met	hen.	Goffman	spreekt	in	dit	geval	van	'ongerichte	interacties'.	
	
Bracketing	
Het	 alledaagse	 sociale	 leven	 bestaat	 uit	 een	 opeenvolging	 van	 'ontmoetingen'	 met	 anderen	 in	
variërende	contexten	en	plaatsen.	 Ieder	van	die	 'ontmoetingen'	wordt	van	elkaar	gescheiden	door	
wat	Goffman	noemt	brackets,	een	soort	van	afbakeningen.	Deze	 'haakjes'	 (brackets)	markeren	het	
begin	en	het	einde	van	iedere	episode	van	gerichte	interactie,	en	scheiden	tevens	iedere	ontmoeting	
van	de	achtergrond	van	ongerichte	interacties	waartegen	ze	zich	afspeelt.		
	

Een	goed	voorbeeld	 is	 een	 receptie.	Mensen	die	met	elkaar	een	gerichte	 interactie	 aangaan,	 zullen	
zich	zo	positioneren	dat	ze	zich	ietwat	afsluiten	van	de	rest	van	het	gezelschap,	vaak	in	een	gesloten	
kring,	met	 hun	 aangezicht	 naar	 elkaar.	 Het	wordt	 op	 die	manier	moeilijker	 voor	 anderen	 om	 deze	
ontmoeting	 te	 storen	of	 om	er	bij	 aan	 te	 sluiten.	Wanneer	de	 interactiedeelnemers	de	ontmoeting	
wensen	te	beëindigen,	blijkt	dit	uit	het	 feit	dat	zij	zich	 ietwat	weg	bewegen	uit	de	gesloten	kring,	al	
eens	een	andere	kant	opkijken,	hun	schouders	wegdraaien	enzovoort.		
Het	 begin	 en	 het	 einde	 van	 de	 gerichte	 interactie	 kan	 ook	 nog	 duidelijker	 gemarkeerd	 worden.	
Wanneer	op	die	receptie	iemand	een	speech	wil	houden,	kan	de	spreker	het	woord	vragen	door	met	
een	 lepeltje	 tegen	 zijn	 glas	 te	 slaan.	 Meteen	 verstommen	 de	 aan	 de	 gang	 zijnde	 'ontmoetingen',	
worden	nieuwe	posities	 ingenomen	en	begint	er	een	nieuwe	gerichte	 interactie:	de	toespraak.	Deze	
wordt	ook	zeer	duidelijk	afgerond,	gewoonlijk	met	applaus,	waarna	nieuwe	ontmoetingen	beginnen	
volgens	het	stramien	van	voordien.	Zo	vormen	sociale	interactieprocessen	een	opeenvolging	van	door	
formele	of	informele	'brackets'	afgebakende	'encounters'.	

	
Gezichtsuitdrukkingen	en	emotie		
Bij	 interactie	 speelt	 non-verbale	 communicatie	 een	 grote	 rol.	 Onder	 non-verbale	 communicatie	
verstaat	men	 de	 uitwisseling	 van	 informatie	 en	 betekenis	 door	middel	 van	 gezichtsuitdrukkingen,	
gebaren	 en	 lichaamshoudingen.	 Men	 spreekt	 ook	 wel	 van	 'lichaamstaal',	 maar	 dit	 is	 ietwat	
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misleidend	 omdat	 het	 niet	 over	 een	 op	 zichzelf	 staand	 tekensysteem	 gaat.	 De	 'lichaamstaal'	 vult	
enkel	maar	aan	of	verduidelijkt	wat	men	in	woorden	probeert	duidelijk	te	maken.		
Paul	Ekman	ging	na	of	bepaalde	gezichtsuitdrukkingen,	over	verschillende	culturen	heen,	eenzelfde	
betekenis	 kregen.	 Hij	 wilde	 daarmee	 onderzoeken	 of	 Darwins	 bewering	 dat	 mensen	 bepaalde	
emoties	op	identieke	wijze	uiten,	ongeacht	hun	culturele	achtergrond,	klopte.	Ekman	trok	daarvoor	
naar	een	volkomen	van	de	buitenwereld	afgesloten	gemeenschap	 in	Nieuw-Guinea.	Hij	 stelde	vast	
dat	 hun	 gezichtsuitdrukkingen	 voor	 de	 zes	 belangrijkste	 emoties	 (geluk,	 verdriet,	 woede,	 walging,	
angst,	verrassing)	overeenkwamen	met	de	uitdrukkingen	in	andere	culturen.		

	
• Volgens	 Ekman	 wijst	 dit	 erop	 dat	 gezichtsuitdrukkingen	 die	 emoties	 weergeven	 (althans	

voor	 wat	 de	 onderzochte	 emoties	 betreft)	 aangeboren	 zijn.	 Hij	 geeft	 echter	 toe	 dat	 zijn	
empirisch	materiaal	geen	definitieve	conclusie	toelaat.	Het	is	immers	mogelijk	dat	er	sprake	
is	 van	 zeer	 wijdverbreide	 gedeelde	 culturele	 leerprocessen	 (het	 feit	 dat	 de	 gemeenschap	
Nieuw-Guinea	nù	zeer	geïsoleerd	 leeft,	sluit	vanzelfsprekend	vroeger	cultureel	contact	met	
andere	 volkeren	 niet	 uit).	 Nochtans	 schijnt	 ander	 onderzoek	 (van	 Eibl-Eibesfeld)	 naar	 de	
gezichtsuitdrukkingen	 van	 blind	 en	 doofgeborenen,	 Ekman	 gelijk	 te	 geven.	 Eibl-Eibesfeld	
onderzocht	 zes	 van	 zulke	 kinderen.	 Hij	 stelde	 vast	 dat	 zij	 hun	 wenkbrauwen	 fronsten	
wanneer	 ze	 door	 een	 onaangename	 geur	 verrast	 werden,	 lachten	 wanneer	 ze	 met	 iets	
aangenaams	geconfronteerd	werden	enzovoort.	Aangezien	dove	en	blinde	kinderen	op	geen	
enkele	manier	 deze	 gedragspatronen	 konden	hebben	 aangeleerd,	 kan	men	 aannemen	dat	
het	om	aangeboren	gedrag	gaat.	

	
• Dit	 neemt	 natuurlijk	 niet	weg	 dat	 er	 aanzienlijke	 verschillen	 optreden	 tussen	 culturen.	 In	

alle	 culturen	 betekent	 lachen	 een	 reactie	 op	 iets	 aangenaams.	 Maar	 de	 manier	 waarop	
wordt	gelachen,	hoe	lang,	hoe	luid,	hoe	de	lippen	precies	worden	bewogen	enzovoort	is	aan	
grote	culturele	verschillen	onderhevig.	
	

In	 tegenstelling	 tot	 gelaatsuitdrukkingen,	 zijn	 er	 geen	 gebaren	 of	 lichaamshoudingen	 die	 in	 alle	
culturen	dezelfde	betekenis	hebben.	 In	 sommige	maatschappijen	knikken	mensen	het	hoofd	als	 ze	
'nee'	bedoelen.	Ook	voor	ons	'voor	de	hand	liggende'	gebaren	zoals	wijzen	met	de	vinger	of	de	arm,	
komen	niet	overal	 voor.	Omgekeerd	 komen	bepaalde	 gebaren	 in	onze	maatschappij	 niet	 voor,	 die	
elders	frequent	voorkomen	(zoals	bepaalde	vingerbewegingen	in	Italië).	
	
De	non-verbale	indruk	die	we	maken	is	een	belangrijk	aspect	van	de	communicatie.	Soms	kan	je	uit	
iemands	 lichaamsreacties	 of	 uit	 bepaalde	 bewegingen	 of	 gelaatsuitdrukkingen	 afleiden	 hoe	 je	 iets	
moet	 interpreteren.	 Een	 ironische	 gezichtsuitdrukking	 geeft	 aan	 wat	 iemand	 zegt	 bijna	 de	
tegenovergestelde	 betekenis.	 Je	 prijst	 iemands	 poëtische	 kwaliteiten,	 maar	 van	 je	 gelaat	 is	 af	 te	
lezen	dat	je	zijn	dichtwerk	de	prijs	van	het	papier	niet	waard	vindt.	En	wie	bloost	maakt	duidelijk	dat	
hij	verveeld	zit	met	wat	gezegd	wordt	of	zich	schaamt.		
	
	

Excursus:	het	cliché	als	hulpmiddel	om	interacties	aan	te	knopen	
De	Nederlandse	socioloog	Zijderveld	heeft	een	interessante	studie	gewijd	aan	nog	een	andere	manier	om	
interacties	te	onderhouden:	het	gebruik	van	clichés.	"Het	is	opmerkelijk”,	schrijft	hij,	“hoe	zelden	mensen	
in	elkaars	 aanwezigheid	 volledig	 zwijgen.	Het	maatschappelijk	 verkeer	 schijnt	 een	eindeloze	 ketting	 van	
interacties	 te	 zijn,	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 bestaande	 uit	 voortdurend	 spreken,	 uit	 een	 voortdurende	
conversatie.	 In	 Westerse	 samenlevingen	 zijn	 we	 doorgaans	 stil	 als	 we	 op	 openbare	 plaatsen	 tussen	
vreemden	 verkeren	 	 -	 in	 een	 restaurant,	 op	 een	 roltrap,	 in	 bus	 of	 trein;	 maar	 zijn	 we	 vergezeld	 van	
kennissen,	 vrienden,	 collega's	 of	 familieleden,	 dan	 voelen	we	 ons	welhaast	 verplicht	 om	 gesprekken	 te	
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voeren	en	anderszins	met	de	ander	in	contact	te	treden.	Deze	massale	hoeveelheid	van	dagelijks	spreken-
met-anderen	 kan	 natuurlijk	 alleen	maar	 gerealiseerd	worden,	 indien	 het	merendeel	 ervan	 automatisch	
verloopt,	 dat	 wil	 zeggen	 zonder	 veel	 nadenken,	 zonder	 veel	 emotionele	 inzet,	 zonder	 veel	 psychische	
investering.	 Op	 dit	 primaire	 niveau	 van	 het	 dagelijkse	 leven	 en	 zijn	 voortdurende	 interacties	 en	
conversaties	 zijn	vooral	de	gemeenplaatsen	onmisbaar.	Zij	 vormen	de	gepaste	munt	voor	het	dagelijkse	
sociale	 verkeer	 en	maken	het	ons	mogelijk	 onze	onophoudelijke	 interacties	 en	 gesprekken	 zonder	 al	 te	
veel	cognitieve	en	emotionele	energie	te	realiseren.	
	 'Hoe	maakt	U	het	 vandaag',	 vraagt	de	arts-in-witte-jas	 aan	een	patiënt	 tijdens	 zijn	dagelijkse	 ronde	
langs	 'zijn'	bedden.	Hij	 luistert	niet	naar	het	antwoord,	bestudeert	de	koortsgrafiek	en	voelt	de	pols.	De	
patiënt	hoeft	niet	te	antwoorden	en	in	den	brede	uiteen	te	zetten,	hoe	hij/zij	zich	vandaag	wel	voelt.	Het	
ging	 om	 een	 professionele	 vraag	 	 -	 een	 retorische	 vraag,	 een	 functioneel	 zinnetje	 en	 niet	 een	
communicatieve	 vraag.	 Het	 is	 een	 soort	 van	 signaal,	 of	 gebaar,	 te	 vergelijken	 met	 een	 professionele	
glimlach	 van	 een	 stewardess,	 of	 de	 ernstige,	 droeve	 blik	 van	 de	 doodgraver.	 De	 patiënt	 kan	 het	 beste	
antwoorden:	 'Wel	goed,	hoor',	of	 'Och,	het	gaat	wel'.	De	cliché-vraag	en	het	cliché-antwoord	betekenen	
niets,	maar	 ze	maken	 een	 noodzakelijke,	 functionele	 interactie	mogelijk,	 zonder	 dat	 veel	 cognitieve	 en	
emotionele	 investering	 van	 beide	 interactiepartners	 verlangd	 wordt.	 Komt	 men	 in	 een	 Amerikaans	
wegrestaurant,	dan	veegt	een	ober	of	een	 serveerster	met	een	vochtige	doek	het	 tafeldek	 schoon,	 legt	
een	papieren	matje	met	bestek	neer	en	haalt	een	glas	water-met-ijs.		Begonnen	wordt	echter	bijna	altijd	
met	de	vriendelijke	geïntoneerde	vraag:	'How	are	you	today?'	De	bedoeling	is,	dat	men	kort	terug	groet	en	
zeker	niet,	dat	men	uitvoerig	uiteenzet,	hoe	men	 zich	vandaag	wel	 voelt.	De	vraag	 is	 een	professioneel	
cliché	 en	 naar	 het	 antwoord	 wordt	 niet	 eens	 geluisterd.	 De	 vraag	 is	 geen	 onzin,	maar	 de	 betekenis	 is	
irrelevant,	omdat	het	slechts	om	een	gebaar	gaat.	De	buitenlander,	voor	het	eerst	in	Amerika,	zal	eerder	
geneigd	zijn	de	letterlijke	betekenis	van	de	woorden	te	horen,	prettig	verrast	zijn	over	deze	belangstelling	
in	 zijn	 welzijn	 en	 vervolgens	 wellicht	 een	 uitvoerig	 antwoord	 geven.	 Na	 enige	 ervaring	 zal	 hij	 evenwel	
weten,	dat	de	letterlijke	betekenis	van	deze	vraag	reeds	lang	door	functionaliteit	is	overwoekerd.	De	vraag	
is	een	cliché,	dat	niet	zegt	wat	het	zegt	en	dat	een	soortgelijk	antwoord		-	een	cliché	-	vereist.	
	 Om	op	efficiënte	wijze	 in	het	alledaagse	verkeer	 te	kunnen	communiceren	moeten	we	het	grootste	
deel	 van	 ons	 gedrag	 als	 routine	 doen	 verlopen.	 Het	 alledaagse	 leven	 zou	 volstrekt	 onmogelijk	worden,	
indien	we	over	iedere	zin	en	iedere	daad	zouden	moeten	nadenken,	indien	we	voortdurend	cognitieve	en	
emotionele	energie	in	ons	alledaags	spreken	en	handelen	zouden	moeten	stoppen.	Gemeenplaatsen	zijn	
de	onmisbare	en	nogal	 ingenieuze	middelen	 ter	 realisering	van	dit	doel.	Zij	maken	het	ons	mogelijk	om	
met	anderen	om	te	gaan	zonder	voortdurend	reflexief	de	houdingen	van	de	anderen	te	internaliseren	en	
zowel	mentaal	 als	 emotioneel	 de	 verdere	 gang	 van	 zaken	 in	 de	 interacties	 te	 anticiperen.	Met	 andere	
woorden,	juist	door	de	clichés	kunnen	we	met	anderen	in	het	alledaagse	sociale	verkeer	omgaan	zonder	
wederzijdse	 identificatie,	 zonder	 reflectie,	 zonder	 empathie	 -	 zonder	 wat	 Mead	 noemde	 'taking	 the	
role/attitude	of	the	other'.	Middels	de	gemeenplaatsen	kunnen	we	gladjes,	routinematig	en	oppervlakkig	
met	 elkaar	 communiceren.	Daarom	moet	met	 de	 grootste	 nadruk	 gesteld	worden,	 dat	 clichés	 voor	 het	
maatschappelijk	leven	onmisbaar	zijn	(..).	Zij	vormen	een	wezenlijke	bijdrage	tot	de	routinestructuren	van	
het	dagelijkse	sociale	leven.	
Deze	primaire	 sociale	 functie	 van	 gemeenplaatsen	 kan	nader	worden	 toegelicht	 door	middel	 van	een	 a	
contrario	argument.	Een	individu,	dat	in	zijn	sociale	omgang	voortdurend	creatief	en	origineel	wil	zijn	en	
daarom	 koste	 wat	 het	 kost	 het	 gebruik	 van	 clichés	 wil	 vermijden,	 is	 even	 vermoeiend	 als	 iemand	 die	
voortdurend	grappig	wil	zijn.	Het	is	erg	moeilijk	om	met	zo	iemand	om	te	gaan,	want	het	ligt	voor	de	hand,	
dat	hij	ook	van	de	anderen	zal	eisen,	dat	zij	het	gebruik	van	clichés	vermijden.	Dat	zet	de	omgang	onder	
een	zware	druk.	Wil	men	werkelijk	ten	allen	tijde	en	koste	wat	het	kost	gemeenplaatsen	vermijden,	dan	
zou	 men	 zich	 radicaal	 uit	 het	 maatschappelijk	 leven	 moeten	 terugtrekken,	 zoals	 de	 kluizenaars	 van	
vroeger.	
	 Het	dagelijkse	sociale	leven	is	een	werkelijkheid,	die	van	conventies	is	doordrongen	en	dit	platvloerse	
feit	 vormt	 nu	 juist	 de	 fundering	 van	 wat	 we	 'maatschappelijke	 orde'	 plegen	 te	 noemen.	 Van	 de	 ene	
situatie	 op	 de	 volgende	 lopen	 we	 routinepaadjes	 af:	 ik	 word	 wakker,	 verzorg	 mijn	 toilet,	 nuttig	 mijn	
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ontbijt,	reis	naar	mijn	werk,	werk	in	mijn	bureau	of	werkplaats,	nuttig	mijn	lunch,	etc.,	etc.	Het	overgrote	
deel	van	de	maatschappelijke	contacten	binnen	deze	routinematige	situaties	verloopt	volgens	vaststaande	
schema's	die	een	 raamwerk	vormen,	waarbinnen	we	zonder	veel	energie	 te	 investeren	kunnen	denken,	
voelen	en	doen.	 (...)	Zonder	 (clichés)	zou	het	maatschappelijke	 leven	 inderdaad	 ineenstorten	en	tot	een	
bizarre	chaos	worden.	(...)	
	 Ons	 dagelijkse,	 maatschappelijke	 verkeer	 kan	 metaforisch	 gezien	 worden	 als	 een	 onophoudend	
proces,	 waarin	 we	 voortdurend	 draden	 van	 affiliatie	 met	 anderen	 spinnen.	 De	 draden	 in	 deze	
communicatieve	 'spinraggen'	 kunnen	 echter	 dun	 en	 breekbaar	 worden,	 vooral	 als	 zij	 zich	
vermenigvuldigen	 en	 hun	 betekenisvolle	 samenhang	 gaan	 verliezen,	 zoals	 in	 de	 moderne	 abstracte	
samenleving	maar	 al	 te	 gemakkelijk	 gebeurt.	Wanneer	 dit	 geschiedt,	 hebben	we	 knopen	 in	 die	 draden	
nodig	domweg	om	hen	weer	op	te	pakken,	als	daartoe	de	wens	of	de	noodzaak	opkomt.	Gemeenplaatsen	
nu	 kunnen	we	 zien	 als	 dergelijke	 knopen	 in	 het	 netwerk	 van	 onze	 communicatiebanden	met	 anderen.	
Iemand	die	dergelijke	 knopen	 in	de	draden	die	hem	met	anderen	verbind,	niet	duldt,	 is	 doorgaans	een	
vermoeiende	partner	in	het	sociale	verkeer	en	hij	loopt	het	gevaar	zichzelf	ook	cognitief	en	emotioneel	uit	
te	putten,	omdat	hij	steeds	weer	opnieuw	nieuwe	verbindingen	met	zijn	maatschappelijke	omgeving	moet	
aangaan.	(...)	
	 We	weten	allen,	dat	de	routines	van	het	dagelijkse	sociale	 leven	plotseling	en	 inderdaad	nogal	vaak	
onderbroken	en	verbroken	kunnen	worden.	De	werkelijkheid,	 zo	 schreef	Peter	 L.	Berger	 in	één	van	 zijn	
eerste	boeken,	is	inderdaad	een	uiterst	fragiele	en	precaire	aangelegenheid.	Gemeenplaatsen,	zo	zal	ik	in	
deze	paragraaf	argumenteren,	worden	vaak	gebruikt	om	deze	breuken	te	repareren.	
	 Iemand	kan	ineens	iets	zeggen	of	doen,	dat	buiten	het	bestek	van	de	dagelijkse	gang	van	zaken	valt.	
Een	 kind,	 bijvoorbeeld,	 stelt	 ons	 in	 tram	 of	 bus	 een	 vraag,	 die	 betrekking	 heeft	 op	 de	 seksualiteit.	 Het	
overdondert	ons	daarmee	en	we	voelen	ons	niet	op	ons	gemak	-	temeer	niet	omdat	omstanders	spottend	
toekijken,	 hoe	 wij	 ons	 uit	 de	 situatie	 zullen	 redden.	 Verlegenheid	 is	 een	 breuk	 in	 de	 glad	 lopende,	
dagelijkse	 routine.	 Dergelijke	 verlegenheid,	 om	 nog	 een	 ander	 voorbeeld	 te	 nemen,	 wordt	 ook	
veroorzaakt	indien	iemand	die	algemeen	gerespecteerd	wordt,	tijdens	een	feestje	of	na	een	vergadering	
een	 bijzonder	 platvloerse	 en	 alom	 bekende	 mop	 vertelt,	 in	 een	 overduidelijke	 poging	 om	 grappig	 en	
populair	te	doen.	We	worden	overdonderd	en	ervaren	een	gevoel	van	(veelal	geïrriteerde)	verlegenheid.	
Of,	 om	een	 laatste	 voorbeeld	 te	 noemen,	 iemand	die	we	maar	 oppervlakkig	 kennen,	 begint	 ineens	 zijn	
hart	 bij	 ons	 uit	 te	 storten,	 terwijl	 allerlei	 intieme	 details	 uit	 zijn	 privéleven	 verteld	 worden:	 we	
verwachtten	het	niet,	we	willen	het	niet,	we	kunnen	het	niet	tegenhouden	en	we	ervaren	een	machteloos	
gevoel	van	verlegenheid.	
	 In	 al	 deze	 gevallen	weten	we	 aanvankelijk	 niet,	wat	 te	 doen	of	 te	 zeggen.	Het	 is	 niet	 zonder	meer	
bekend,	 hoe	 puttend	 uit	 de	 routine-ervaringen,	 adequaat	 gereageerd	 zou	 kunnen	 worden.	 Over	 het	
algemeen	 zijn	 er	 in	 dergelijke	 situaties	 twee	 reacties,	 die	 direct	 toepasbaar	 zijn	 zonder	 dat	 er	 veel	
cognitieve	en	emotionele	inspanning	en	energie	aan	te	pas	hoeven	te	komen:	lachen	en	clichés.(...)	
	 Door	 gemeenplaatsen	 te	 gebruiken	doen	we	een	poging	de	 verlegenheid	 terug	 te	brengen	naar	de	
routines	 van	 het	 'normale'	 sociale	 leven.	 (…)	 Een	 veel	 voorkomend	 voorbeeld	 van	 een	 dergelijke	
afleidingsmanoeuvre	is	het	woord	'overigens'.	(...)	'Overigens	wist	je	dat..'.	Een	andere	formule	is:	'Tussen	
haakjes	wist	 je	 dat	 ..'	 Daarmee	wordt	 niet	 aangegeven,	 dat	 nog	 iets	 terzijde	 opgemerkt	moet	worden,	
doch	 veeleer	mikt	men	erop	het	 gesprek	 een	 totaal	 andere	wending	 te	 geven.	 In	 beide	 gevallen	wordt	
gesuggereerd,	dat	het	gesprek	normaal	 verloopt,	 terwijl	 er	 in	werkelijkheid	een	drastische	wending	aan	
wordt	gegeven	-	weg	van	de	verlegenheid,	terug	naar	de	routines	van	het	alledaagse	sociale	verkeer.	Het	
is	 inderdaad	een	ingenieuze	techniek	om	de	(interactie)	te	herstellen	met	inzet	van	weinig	cognitieve	en	
emotionele	inspanningen."	

	
	
We	zagen	dat	individuen	beschikken	over	een	heleboel	hulpmiddelen	om	interacties	aan	te	knopen,	
in	stand	kunnen	houden	of	ordelijk	laten	verlopen:		
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1) ze	 interpreteren	 voortdurend	 het	 gedrag	 en	 de	 uitingen	 van	 de	 ander,	 om	 er	 zo	 goed	 en	 zo	
kwaad	als	het	kan	op	te	kunnen	reageren	(maar	dat	is	een	erg	inspannende	bezigheid),		

2) ze	 vermijden	 genante	 voorvallen	 door	 zich	 zo	 gunstig	 mogelijk	 voor	 te	 doen	 (impression	
management),	en	laten	talloze	dagelijkse	contacten	door	'beleefde	inattentie'	vlot	verlopen,		

3) ze	maken	voor	 zichzelf	het	 leven	dragelijk	door	naast	de	 'front	 region'	een	 'back	 region'	 in	 te	
stellen,	waar	de	interacties	wat	losser	verlopen,		

4) respecteren	een	persoonlijke	ruimte,		
5) bakenen	interacties	duidelijk	af	(bracketing),	en		
6) gebruiken	clichés.		
7) Het	belangrijkste	hulpmiddel	zijn	sociale	rollen.	
	
De	sociale	rol	en	de	'dubbele	contingentie'	van	sociale	interacties	
Dat	 interacties	zeer	 fragiel	en	gemakkelijk	verstoorbaar	zijn,	wordt	 in	de	sociologische	 theorie	ook	
wel	 duidelijk	 gemaakt	 met	 het	 begrip	 'dubbele	 contingentie'	 (wat	 zoveel	 betekent	 als	 'dubbele	
onbepaaldheid').	 Dit	 valt	 gemakkelijk	 in	 te	 zien.	 Iedere	 interactiedeelnemer	 blijft	 enigszins	 in	 het	
ongewisse	over	de	motieven	en	de	streefdoelen	van	de	andere	 interactiedeelnemers.	 Ik	kan	nooit	
met	volledige	zekerheid	weten	hoe	een	ander	op	mijn	gedrag	of	op	mijn	taaluitingen	gaat	reageren.	
De	ander	is	immers	vrij	om	te	reageren	zoals	hij	verkiest.	Het	omgekeerde	is	ook	waar:	de	ander	blijft	
in	het	ongewisse	over	de	motieven	en	streefdoelen	van	mij.	En	het	spreekt	vanzelf	dat	wanneer	er	
nog	meer	interactiedeelnemers	in	het	spel	zijn,	de	onzekerheid	of	de	contingentie	nog	vergroot.	Wij	
zijn	 immers	nooit	helemaal	 zeker	over	de	 reacties	van	de	anderen,	en	zij	 zijn	niet	 zeker	over	onze	
reacties.	Met	hoe	meer	we	zijn,	hoe	groter	de	onzekerheid.	
	

De	dubbele	contingentie	ondervindt	men	in	het	alledaagse	leven	soms	aan	den	lijve	bij	begroetingen	
van	mensen.	Geef	 ik	een	hand,	kus	 ik	op	de	wang	of	volstaat	een	hoofdknik?	Deze	problemen	doen	
zich	vooral	voor	wanneer	men	zich	in	milieus	begeeft	die	men	niet	al	te	best	kent.	Zo	merkt	professor	
Gottschalck,	die	 in	Duitsland,	Nederland	en	Engeland	heeft	gewoond,	over	zijn	eigen	ervaringen	het	
volgende	 op:	 "In	 Duitsland	 bij	 voorbeeld	 geeft	 men	 elkaar	 bij	 de	 begroeting	 de	 hand.	 Aan	 de	
Noordzeekust,	zeg	in	Bremen,	zijn	al	Engelse	en	Nederlandse	invloeden	werkzaam	en	ziet	men	vaak	af	
van	het	handen	geven.	Ik	was	daar	niet	aan	gewend	en	ik	wist	niet	altijd	wat	men	bij	het	groeten	van	
mij	 verwachtte,	 respectievelijk	 wat	 ik	 te	 verwachten	 had.	 Een	 andere	 groetgewoonte	 die	 zich	 de	
laatste	 jaren	 uitbreidt	 is	 de	 omhelzing.	 Dit	 lijkt	 mij	 intiemer	 dan	 het	 hand	 geven,	maar	 het	 wordt	
tegenwoordig	 in	 bepaalde	 kringen	 vaker	 gedaan.	 Ik	 geef	 toe	 dat	 ik	 met	 deze	 gewoonte	 nog	 niet	
bijzonder	gemakkelijk	omga".		

	
	
De	meervoudige	onbepaaldheid	maakt	sociale	interactie	tot	een	nogal	hachelijke	zaak.	We	zagen	al	
hoe	 de	 interactiedeelnemers	 de	 onzekerheid	 over	 de	 reactie	 van	 de	 anderen	 zoveel	 mogelijk	
trachten	te	verkleinen	door	middel	van	 interpretatiepogingen	en	duidingen	van	het	gedrag	van	de	
ander.	De	interactiedeelnemers	gaan	op	zoek	naar	elkaars	motieven.	Ze	trachten	het	gedrag	van	de	
ander	te	verstaan	en	het	op	die	manier	ook	enigszins	te	kunnen	voorspellen,	zodat	ze	erop	kunnen	
anticiperen.		
Gelukkig	 worden	 interactiedeelnemers,	 bij	 hun	 pogingen	 om	 het	 probleem	 van	 de	 'dubbele	
contingentie'	 op	 te	 lossen,	 geholpen	 door	 sociale	 routine.	 Dat	 wil	 zeggen,	 hoewel	
interactiedeelnemers	 in	principe	 vrij	 zijn	om	 te	 reageren	 zoals	 ze	willen,	doen	 ze	dat	 in	 feite	niet.	
Meestal	volgen	we	voorgevormde	gedragspatronen	of	rollen.	Niet	omdat	we	te	lui	of	te	onmachtig	
zijn	om	ons	gedrag	zelf	uit	te	stippelen,	maar	wel	omdat:	

1)	we	deze	rollen	geleerd	hebben	en	zij	deel	uitmaken	van	onze	persoonlijkheid,	en	vooral	
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2)	 omdat	 wanneer	 we	 rollen	 volgen,	 we	 veel	 minder	 inspanningen	 moeten	 doen	 om	
interacties	aan	te	knopen	en	in	stand	te	houden.		
	

Alleen	wanneer	interactiedeelnemers	rollen	spelen,	kunnen	ze	het	'dubbele	contingentie'-probleem	
oplossen,	d.w.z.	de	voor	sociale	interacties	kenmerkende	onzekerheid	verkleinen.	
	
De	sociale	rol	
Rollen	 zijn	 sociaal	 vastgelegde	 gedragsverwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 individuen	 die	 een	
bepaalde	sociale	positie	bekleden.		
	
• Onder	 sociale	 positie	 verstaat	 men	 de	 plaats	 die	 een	 individu	 inneemt	 ten	 aanzien	 van	

anderen.	Men	kan	moeder	zijn	 ten	aanzien	van	een	kind,	 leraar	 ten	aanzien	van	een	 leerling,	
werkgever	ten	aanzien	van	een	werknemer,	men	kan	passagier	zijn,	student,	patiënt	enzovoort.	
Dat	zijn	allemaal	voorbeelden	van	sociale	posities:	ze	duiden	aan	hoe	iemand	zich	verhoudt	tot	
anderen	 (als	 moeder,	 student,	 patiënt,	 passagier..).	 Ieder	 individu	 bekleedt	 tal	 van	 sociale	
posities	en	speelt	derhalve	verschillende	rollen.		
	

• Jan	is	student,	zoon,	 leider	 in	de	jeugdbeweging,	bestuurslid	van	de	jongerenafdeling	van	een	
politieke	 partij,	 lid	 van	 een	 boekenclub	 en	 nog	 veel	 meer.	 Al	 naargelang	 de	 sociale	 context	
speelt	 Jan	 de	 rol	 (dat	 wil	 zeggen:	 houdt	 hij	 zich	 aan	 de	 specifieke	 gedragsverwachtingen)	
behorend	 bij	 de	 sociale	 positie	 die	 hij	 op	 dat	 moment	 bekleedt.	 Het	 geheel	 van	 rollen	 dat	
iemand	vervult,	geeft	dat	individu	een	welbepaalde	sociale	identiteit.	De	vraag	'wie	iemand	is',	
zullen	 we	 beantwoorden	 door	 een	 opsomming	 te	 geven	 van	 iemands	 rollen.	 'Vandevelde	 is	
burgemeester,	zaakvoerder,	gehuwd,	vader	van	drie	kinderen	en	voorzitter	van	een	tennisclub'.	
Hoe	summier	en	oppervlakkig	deze	beschrijving	ook	lijkt,	toch	geeft	ze	een	tamelijk	goed	beeld	
hoe	Vandevelde	functioneert	in	de	maatschappij.		
	
Het	tezelfdertijd	spelen	van	verschillende	rollen	leidt	soms	tot	tegenstellingen.	
	

• Gedragsverwachtingen	 die	 horen	 bij	 een	 rol	 kunnen	 immers	 in	 conflict	 komen	 met	 de	
gedragsverwachtingen	 van	 een	 andere	 rol.	 Met	 spreekt	 dan	 van	 externe	 rolconflicten.	 Een	
vader	die	tezelfdertijd	onderwijzer	is	van	zijn	kind	kampt	met	een	extern	rolconflict.	Het	kind,	
dat	tegelijk	zoon	of	dochter	en	 leerling	 is,	kampt	overigens	ook	met	een	rolconflict.	Het	vergt	
voor	 het	 kind	 (en	 voor	 de	 vaderonderwijzer)	 heel	 wat	 beheersing	 om	 deze	 rolpatronen	 uit	
elkaar	 te	 halen.	 Zeker	 voor	 kleine	 kinderen	 is	 dit	 niet	 eenvoudig.	 Meestal	 worden	 externe	
rolconflicten	 opgelost	 door	 de	 beide	 rollen	 scherp	 te	 scheiden	 in	 ruimte	 en	 tijd.	 Zo	 is	 de	
leraarrol	strikt	gekoppeld	aan	de	schooluren	en	aan	het	klaslokaal,	de	vaderrol	wordt	gespeeld	
in	de	overige	momenten.	Op	die	manier	wordt	het	conflict	beheersbaar.	

	
• Het	 kan	 ook	 voorvallen	 dat	 de	 gedragsverwachtingen	 horend	 bij	 één	 en	 dezelfde	 rol	

tegenspraken	bevatten.	Dan	spreken	we	van	een	 intern	rolconflict.	Zo	ondervindt	 iemand	die	
de	rol	van	politieagent	speelt	vaak	aan	den	lijve	hoe	moeilijk	het	is	om	voorkomend,	vriendelijk	
en	beschermend	op	te	treden	tegenover	de	burger,	en	tezelfdertijd	de	'orde'	te	handhaven.	De	
politieagent	gaat	vaak	gebukt	onder	een	intern	rolconflict.	

	
Voorbeeld:	de	rol	van	zieke	
Rolgedrag	 treft	 men	 zowat	 overal	 aan,	 zelfs	 op	 plaatsen	 waar	 men	 het	 niet	 onmiddellijk	 zou	
verwachten.	 Ziekte	 wordt	 meestal	 beschouwd	 als	 iets	 lichamelijks.	 Dit	 is	 natuurlijk	 niet	 onwaar.	
Maar	aan	de	ziekte	zij	ook	sociale	aspecten	verbonden.	Hoe	dient	men	zich	tegenover	een	zieke	te	
gedragen,	en	hoe	dient	de	zieke	zich	te	gedragen?	Want	hoe	ziek	hij	ook	is:	hij	blijft	een	deel	van	de	
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maatschappij	en	neemt	nog	altijd	deel	aan	sociale	interacties,	zij	het	op	een	aangepaste	manier.	De	
ziekerol	 geeft	 aan	 de	 gezonden	 een	 houvast:	 ze	 weten	 nu	 wat	 ze	 al	 of	 niet	 van	 de	 zieke	mogen	
verwachten.	En	anderzijds	geeft	de	ziekterol	een	houvast	aan	de	zieke:	hij	weet	nu	hoe	hij	zich	kan	
en	mag	gedragen,	welke	rechten	en	plichten	hij	heeft.	
Parsons	was	de	eerste	socioloog	die	het	gedrag	van	zieken	heeft	geïnterpreteerd	als	rolgedrag.	Hij	
omschreef	de	inhoud	van	de	rol	van	zieke	als	volgt:	
	

a) Zieken	worden	ontslagen	van	sociale	verantwoordelijkheden;	zij	worden	vrijgesteld	van	
hun	normale	rolverplichtingen.	De	mate	waarin	iemand	van	dit	recht	gebruik	mag	maken	
is	 afhankelijk	 van	 de	 aard	 en	 de	 ernst	 van	 de	 ziekte.	 Om	 misbruik	 van	 dit	 recht	 te	
voorkomen	 is	 het	 nodig	 dat	 uitoefening	 van	 dit	 recht	 formeel	 gewettigd	 wordt	 door	
anderen.	In	het	bijzonder	vervult	de	arts	hier	een	belangrijke	taak.	

b) Van	zieken	verwacht	men	dat	zij	niet	voor	zichzelf	kunnen	zorgen;	zij	hebben	recht	op	
verzorging.	De	zieke	kan	het	niet	helpen	dat	hij	of	zij	ziek	is;	de	ziekte	hoeft	niet	gepaard	
te	 gaan	 met	 schuldgevoelens.	 Het	 feit	 dat	 men	 niet	 in	 staat	 is	 aan	 de	 normale	
verplichtingen	te	voldoen,	kan	de	zieke	niet	zonder	meer	ongedaan	maken.	Tijdens	het	
genezingsproces	heeft	de	zieke	niet	alleen	hulp	nodig,	maar	heeft	de	zieke	ook	recht	op	
die	hulp.	

c) De	zieke	moet	het	ziek	zijn	als	onwenselijk	ervaren;	daaruit	vloeit	de	verplichting	voort	
beter	te	willen	worden.	De	beide	eerder	genoemde	rechten	van	de	zieke	(vrijgesteld	te	
zijn	 en	 recht	 te	 hebben	 op	 verzorging)	 zijn	 niet	 zonder	meer	 geldig;	 ze	 gelden	 alleen,	
indien	de	betrokkene	laat	blijken	dat	hij	beter	wil	worden	en	met	anderen	meewerkt	om	
dit	te	bereiken.	

d) De	 zieke	 heeft	 de	 plicht	 om	 bekwame	 en	 bevoegde	 hulp	 in	 te	 roepen	 en	 met	 de	
deskundige	(meestal	een	arts)	mee	te	werken.	Mocht	iemand	nalaten	hulp	in	te	roepen	
of	 voldoende	mee	 te	 werken	met	 de	 arts,	 dan	 loopt	men	 het	 risico	 verantwoordelijk	
gesteld	 te	 worden	 voor	 het	 voortduren	 van	 zijn	 ziekte	 en	 het	 niet	 voldoen	 aan	 de	
verplichting	beter	te	worden."	
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Hoofdstuk	3	
GGROEPEN	ROEPEN	&& 		OORGANISATIESRGANISATIES 		
	
	
Van	 Jean	 Paul	 Sartre	 is	 de	 uitdrukking:	 'l'enfer,	 c'est	 les	 autres'.	 Sociale	 relaties,	 zowel	 intieme	 als	
onpersoonlijke,	 kunnen	 inderdaad	 verstikkend	 zijn.	 Mensen	 voelen	 zich	 bijvoorbeeld	 ongelukkig	
wanneer	 zij	 tegen	hun	 zin	 samen	 zijn	met	 anderen,	 zonder	privacy	 -	 zoals	 in	 gevangenissen.	Maar	
volledig	isolement	is	nog	een	grotere	straf.	Mensen	verdragen	niet	dat	ze	van	contact	met	anderen	
verstoken	 blijven.	 Leven	 en	 interageren	 met	 anderen	 in	 groepen,	 verenigingen	 en	 organisaties	 is	
onmisbaar.	
Wij	 behoren	 tot	 verschillende	 groepen	 -	 zoals	 gezinnen,	 verenigingen,	 scholen,	 clubs,	
ondernemingen.	 Groepen	 en	 organisaties	 domineren	 een	 groot	 deel	 van	 het	 leven,	 en	 hun	
gezagssystemen	 beïnvloeden	 en	 beperken	 ons	 gedrag.	 In	 dit	 hoofdstuk	 worden	 de	 belangrijkste	
kenmerken	van	de	groep	besproken,	met	bijzondere	aandacht	voor	de	werking	van	 (grootschalige)	
organisaties.	
	
Soorten	vereniging	
Het	begrip	sociale	groep	moet	onderscheiden	worden	van	 'sociaal	aggregaat'	en	 'sociale	categorie',	
twee	verwante	begrippen.		
	
• Een	 sociale	 groep	 bestaat	 uit	 mensen	 die	 met	 elkaar	 interageren	 op	 een	 regelmatige	 basis.	

Interacties	 waar	 een	 regelmaat	 in	 zit,	 maken	 dat	 de	 interactiedeelnemers	 een	 onderscheiden	
sociale	entiteit	gaan	vormen	met	een	eigen	sociale	identiteit.	De	leden	van	een	groep	hebben	ten	
aanzien	 van	 elkaar	 bepaalde	 gedragsverwachtingen	 die	 zij	 niet	 hebben	 ten	 aanzien	 van	 niet-
leden.	Groepen	verschillen	sterk	in	omvang,	gaande	van	intieme	verenigingen,	zoals	een	gezin,	tot	
grote	collectiviteiten	zoals	vakbonden.	

	
• Aggregaten	 zijn	 verzamelingen	 van	 mensen	 die	 zich	 op	 eenzelfde	 moment	 in	 eenzelfde	

ruimtelijke	 omgeving	 bevinden,	 zonder	 dat	 er	 tussen	 hen	 bepaalde	 sociale	 banden	 bestaan.	
Passagiers	 die	 staan	 te	 wachten	 op	 hun	 vliegtuig,	 of	 een	 publiek	 in	 een	 bioscoop	 zijn	 zulke	
aggregaten.	 In	 termen	 van	 Goffman	 kan	men	 zeggen	 dat	mensen	 in	 een	 aggregaat	met	 elkaar	
'ongerichte	 interacties'	 (unfocused	 interaction)	 onderhouden.	 Vanzelfsprekend	 kunnen	 binnen	
aggregaten	 tal	 van	 (kleinere)	 groepen	voorkomen	 (bijvoorbeeld	gezinnen	die	wachten	 in	de	hal	
van	de	luchthaven).	

	
• Een	 sociale	 categorie	 is	 een	 statistische	 eenheid	 van	 mensen	 die	 op	 grond	 van	 een	 of	 ander	

kenmerk	 samen	 worden	 geclassificeerd,	 bijvoorbeeld	 eenzelfde	 inkomensniveau	 of	 eenzelfde	
beroep.	Deze	mensen	hoeven	niet	met	 elkaar	 te	 interacteren	of	 op	 eenzelfde	 plaats	 te	 zijn;	 zij	
hoeven	zelfs	geen	belang	 te	hechten	aan	het	kenmerk	dat	zij	gemeen	hebben.	Toch	zijn	sociale	
categorieën	belangrijk	voor	het	sociologisch	onderzoek.	Wie	wil	verklaren	waarom	slaagkansen	zo	
verschillen,	zal	bijvoorbeeld	kijken	naar	de	inkomenscategorie	van	de	vader.	

	
Primaire	en	secundaire	groepen	
De	 groepen	waarvan	 we	 deel	 uitmaken	 zijn	 niet	 alle	 even	 belangrijk	 voor	 ons.	 Sommige	 groepen	
hebben	een	zeer	grote	invloed	op	ons	leven,	vooral	de	groepen	die	Charles	Cooley	primaire	groepen	
noemde.	Onder	'primaire	groepen'	verstaat	men	groepen	waarvan	de	interacties	betrekking	hebben	
op	de	gehele	persoon,	waar	de	betrokkenen	elkaar	benaderen	in	een	intieme	sfeer,	'van	aangezicht	
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tot	aangezicht'	en	minder	als	rolbekleder.	Dat	brengt	met	zich	dat	de	interacties	in	deze	groepen	niet	
strikt	geregeld	zijn	en	dat	ze	(bijgevolg)	een	grote	emotionele	betrokkenheid	vragen.	Deze	groepen	
worden	primair	genoemd	omdat	het,	in	het	bijzonder	de	gezinnen,	de	eerste	groepen	zijn	waarmee	
we	in	aanraking	komen	en	waar	we	onze	eerste	sociale	ervaringen	opdoen.	Ze	zijn	dus	ook	primair	in	
die	zin	dat	ze	van	fundamenteel	belang	zijn	voor	de	vorming	van	onze	sociale	persoonlijkheid.		
	

C.	H.	Cooley	beschrijft	'primaire	groepen	'als	volgt:	
	
"Onder	 primaire	 groepen	 versta	 ik	 groepen	 die	 gekarakteriseerd	 worden	 door	 intieme	 'face-to-face'	
verbanden	 en	 samenwerking.	 	 Zij	 zijn	 primair	 in	 verschillende	 betekenissen,	 maar	 vooral	 omdat	 zij	
fundamenteel	zijn	voor	de	vorming	van	de	sociale	natuur	en	de	idealen	van	het	individu.	Het	resultaat	
van	 intieme	sociale	verbanden	 is	 (..)	een	zekere	versmelting	van	 individuen	 in	een	gemeenschappelijk	
geheel,	zodat	het	gemeenschappelijk	leven	en	doel	van	de	groep	(..)	samenvalt	met	iemands	'zelf'.	Dit	
geheel	kan	simpelweg	omschreven	worden	als	een	 'wij';	het	veronderstelt	het	soort	van	sympathie	en	
wederzijdse	 vereenzelviging	 waarvan	 de	 term	 'wij'	 de	 natuurlijke	 uitdrukking	 is.	 Men	 leeft	 in	 het	
groepsgevoel	en	ontleent	daaraan	de	belangrijkste	doeleinden	van	zijn	individueel	streven."	

	
Cooley	idealiseerde	primaire	groepen.	Hij	zag	over	het	hoofd	dat	het	leven	in	primaire	groepen,	zoals	
gezinnen,	 niet	 altijd	 bevredigend	 en	 aangenaam	 is.	 Gezinnen	 zijn	 vaak	 een	 bron	 van	 grote	
spanningen	en	vijandigheid.	
Een	secundaire	groep	 is	een	aantal	mensen	die	met	elkaar	op	regelmatige	basis	interacteren.	Maar	
hun	 relatie	 is	 grotendeels	 onpersoonlijk.	 Individuen	 in	 secundaire	 groepen	 hebben	 geen	 intieme	
banden,	 en	 komen	normaal	 gezien	maar	 samen	met	het	 oog	op	 specifieke	praktische	doeleinden.	
Een	departement	 in	een	onderneming	of	een	hobbyclub	is	een	goed	voorbeeld	van	een	secundaire	
groep.	Het	onderscheid	 tussen	primaire	en	 secundaire	groepen	 is	overigens	niet	altijd	 zo	duidelijk.	
Mensen	 kunnen	 met	 elkaar	 bevriend	 geraken,	 persoonlijke	 banden	 aanknopen	 en	 veel	 tijd	 met	
elkaar	doorbrengen,	puur	voor	de	gezelligheid.	

Solomon	Asch	en	Stanley	Milgram	over	groepsconformiteit		

Een	experimentje	(zie	notities)	

Referentiegroepen		

Een	grootscheeps	onderzoek	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	in	het	Amerikaans	leger	(The	American	
Soldier,	onder	leiding	van	Samuel	Stouffer)	bracht	een	paradox	aan	het	 licht.	Meer	soldaten	van	de	
Militaire	 Politie	 dan	 soldaten	 van	 de	 Luchtmacht	 stemden	 in	met	 de	 bewering	 dat	 “een	 bekwaam	
soldaat	 in	het	 leger	gemakkelijk	promotie	kan	maken”,	hoewel	het	objectieve	promotiepercentage	
bij	de	Luchtmacht	hoger	lag.	Stouffer	kon	dit	niet	verklaren.	Daarop	voerde	Robert	Merton	het	begrip	
‘referentiegroep’	in.	Hij	voerde	aan	dat	de	mannen	van	de	Luchtmacht	zichzelf	vergeleken	met	hun	al	
gepromoveerde	collega’s,	terwijl	de	leden	van	de	militaire	politie	zichzelf	vergeleken	met	de	collega’s	
uit	hun	eigen	groep.	Ze	hadden	m.a.w.	een	verschillende	referentiegroep.	Dat	verklaart	waarom	de	
mannen	 van	 de	 Luchtmacht	 zich	 gefrustreerd	 voelden	 in	 hun	 ambities	 en	 ze	 hun	 kansen	 lager	
inschatten	dan	ze	in	werkelijkheid	waren	(omdat	ze	zich	vergeleken	met	militairen	die	het	al	verder	
hadden	 geschopt	 dan	 zijzelf)	 terwijl	 de	mannen	 van	 de	militaire	 politie	 hun	 kansen	 om	 promotie	
hoger	inschatten	dan	ze	in	werkelijkheid	waren	(omdat	ze	zich	vergeleken	met	militairen	die,	net	als	
zij,	nog	niet	waren	opgeklommen	in	de	hiërarchie,	en	ze	op	grond	daarvan	tot	de	conclusie	kwamen	
dat	hun	eigen	promotiekansen	nog	gaaf	waren).	
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'Gemeinschaft'	en	'Gesellschaft'	
De	 Duitse	 socioloog	 Ferdinand	 Toennies	 onderscheidde	 twee	 fundamentele	 vormen	 van	
interactiepatronen	(en	dienovereenkomstig	ook	twee	soorten	van	groepen)	die	hij	Gemeinschaft		en	
Gesellschaft	 noemde.	 Deze	 twee	 termen	 kan	 men	 respectievelijk	 vertalen	 als	 'gemeenschap'	 en	
'maatschappij',	maar	zij	worden	 in	de	regel	onvertaald	gelaten,	om	de	specifieke	betekenis	vast	 te	
houden	die	Toennies	eraan	gaf.	De	Gemeinschaft		is	een	groep	waarin	de	relaties	tussen	de	mensen	
direct,	diepgaand	en	alomvattend	zijn.	Zij	bestaat	grotendeels	uit	'primaire	groepen'.	Daarentegen	is	
de	 Gesellschaft	 een	 groepering	 waarbij	 de	 relaties	 tussen	 de	 mensen	 voornamelijk	 indirect	 en	
oppervlakkig	zijn	en	slechts	een	deel	van	de	leefsfeer	der	betrokkenen	met	elkaar	verbinden.	In	de	
Gesellschaft	 verlopen	 de	 relaties	 vaak	 op	 grond	 van	 contracten.	 Daarin	worden	 de	 interactie	 zeer	
nauwgezet	vastgelegd.	Niets	wordt	aan	het	toeval	of	aan	spontane	opwellingen	en	gevoelens	van	de	
betrokkenen	overgelaten.	De	gevoelsmatige	betrokkenheid	 is,	 in	tegenstelling	tot	het	sociale	 leven	
in	de	Gemeinschaft,	verwaarloosbaar	klein.	

De	 termen	 worden	 meestal	 tegenover	 elkaar	 gesteld,	 om	 de	 verschillen	 tussen	 groepen	 goed	 te	
laten	 uitkomen,	 of	 om	maatschappelijke	 ontwikkelingen	 te	 karakteriseren.	 Zo	 wordt	 de	moderne	
maatschappij	 gekenmerkt	 door	 een	 verschuiving	 van	 Gemeinschaftliche	 naar	 Gesellschaftliche	
interactiepatronen.		
	

'Gemeinschaftlich'	buurtleven	in	East-London	(rond	1955)	

Michael	 Young	 en	 Peter	 Willmott	 beschreven	 in	 hun	 boek	 'Family	 and	 Kinship	 in	 East	 London'	 de	
nauwe,	persoonlijke	sociale	banden	tussen	de	 inwoners	van	Bethnal	Green,	een	Londense	volksbuurt,	
waar	 het	 sociaal	 leven	 gelijkt	 op	 het	 leven	 in	 een	 dorp:	 iedereen	 kent	 iedereen,	 men	 onderhoudt	
persoonlijke,	gevoelsmatig	gekleurde	banden.	Het	familieleven	is	zeer	belangrijk.	In	Cooleys	termen	kan	
men	zeggen	dat	er	een	'wij-bewustzijn'	heerst.	"Aangezien	het	familieleven	zo	omvattend	is	in	Bethnal	
Green,	 zou	 men	 misschien	 verwachten	 dat	 het	 allesomvattend	 is,	 en	 dat	 dit	 ten	 koste	 gaat	 van	 de	
sociale	banden	met	anderen.	Dit	 is	nochtans	niet	het	geval	 in	de	praktijk.	 In	de	plaats	van	de	banden	
met	 outsiders	 te	 verhinderen,	 bevordert	 de	 familie	 juist	 deze	 sociale	 banden.	 Als	 iemand	 verwanten	
heeft	wonen	in	de	buurt,	zoals	voor	de	meesten	het	geval	is,	dan	vormt	ieder	van	deze	verwanten	een	
tussenschakel	met	andere	mensen	uit	de	buurt.	De	vrienden	van	iemands	broer	zijn	kennissen,	of	zelfs	
vrienden;	 de	 buren	 van	 iemands	 grootmoeder	 kent	 men	 bijna	 zo	 goed	 als	 de	 eigen	 buren.	
Verwantschappen	vormen	dus	een	brug	tussen	het	individu	en	de	hele	gemeenschap.	
De	 functie	 van	de	 verwantschappen	 kan	maar	 goed	worden	begrepen	 als	men	 zich	 realiseert	 dat	 de	
meeste	bewoners	voor	zeer	 lange	tijd	 in	de	buurt	verblijven.	Vijfendertig	procent	van	de	onderzochte	
personen	waren	in	Bethnal	Green	geboren,	en	meer	dan	de	helft	van	de	anderen	woonde	al	meer	dan	
vijftien	 jaar	 in	 de	 buurt.	 De	 meeste	 mensen	 hebben	 dus	 ruim	 de	 tijd	 gehad	 om	 heel	 wat	 andere	
buurtbewoners	 te	 leren	 kennen.	 Zij	 hebben	 immers	 dezelfde	 achtergrond.	Met	 de	mensen	die	 ze	 op	
straat	zien	als	ze	een	wandelingetje	maken,	hebben	ze	nog	gespeeld	toen	ze	klein	waren.	'Ik	heb	Frank	
en	Barney	altijd	gekend',	zegt	mijnheer	Sykes,	'we	waren	samen	klein.	We	kennen	elkaar	van	toen	we	zo	
groot	waren.	We	speelden	altijd	 in	dezelfde	straat'.	Dat	zijn	ook	de	mensen	waar	ze	mee	naar	school	
gingen.	 'Het	 is	 hier	 een	 vriendelijke	 buurt',	 zegt	 	 mevrouw	Warner,	 'Je	 kan	 bijna	 niet	 buiten	 komen	
zonder	iemand	tegen	te	komen	die	je	kent.	Vaak	dan	nog	iemand	met	wie	je	op	school	gezeten	hebt'.	
Dezelfde	mensen	kenden	 ze	ook	van	de	 jeugdvereniging,	 ze	behoorden	 tot	dezelfde	 'gang'	 (of	 tot	de	
rivaliserende	'gang').	Die	sociale	banden	blijven	ze	heel	hun	leven	gemeen	hebben.	Als	ze	met	iemand	
van	 jongsaf	 aan	 zijn	 opgegroeid,	 zullen	 ze	 hem	misschien	niet	 graag	mogen,	maar	 ze	 kennen	hem	 in	
ieder	geval	wel."	
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De	 verschillen	 tussen	 de	 sociale	 verhoudingen	 in	 de	 Bethnal	 Green-wijk	 en	 in	 een	 wijk	 waar	 de	
mensen	 elkaar	 niet	 kennen,	 kan	 schematisch	 worden	 voorgesteld	 volgens	 de	 netwerkanalyse,	
respectievelijk	als	een	open	en	gesloten	netwerk.		

Het	 beste	 voorbeeld	 van	 'gesellschaftliche',	 dus	 van	 onpersoonlijke,	 vaak	 contractueel	 of	 op	 een	
andere	manier	nauwkeurig	omschreven	interacties	vormt	de	bureaucratie.	Zij	verdient	wat	uitvoerig	
behandeld	te	worden,	omdat	ze	zo	kenmerkend	is	voor	onze,	sterk	'gesellschaftliche'	maatschappij.	
	
Formele	organisaties	
In	traditionele	maatschappijen,	leven	de	meeste	mensen	in	kleine	groepen.	In	het	traditionele	China	
bijvoorbeeld,	zagen	de	leden	van	een	dorpsgemeenschap	zelden	of	nooit	een	overheidsfunctionaris.	
Wat	 de	 overheid	 uitvaardigde,	 raakte	 in	 feite	 nauwelijks	 het	 dagelijks	 leven	 van	 deze	 mensen.	
Vergelijk	 dit	 even	 met	 onze	 situatie	 vandaag.	 Wat	 wij	 doen	 wordt	 voortdurend	 bepaald	 door	 de	
beslissingen	van	functionarissen.	Iedere	belangrijke	gebeurtenis	-	geboorte,	huwelijk	of	dood	-	moet	
geregistreerd	 worden.	 Overheidsorganisaties	 voorzien	 in	 een	 aantal	 basisvoorzieningen	 zoals	
onderwijs,	wegen,	gezondheidszorg,	een	monetair	systeem,	milieubescherming	enzovoort.	
	
Ons	 leven	 wordt	 natuurlijk	 niet	 enkel	 bepaald	 door	 overheidsorganisaties.	 Ook	 andere	 grote	
organisaties	 (ondernemingen,	 scholen,	 culturele	organisaties,	 vakbonden,	mutualiteiten,	 de	media)	
hebben	een	grote	invloed	op	ons	leven.	Brieven	schrijven,	telefoneren,	het	huis	verwarmen,	de	krant	
lezen,	 een	 ontspannende	 film	bekijken,	 een	 stuk	 chocolade	 kopen:	 een	 kleine	 greep	uit	 de	 talloze	
min	of	meer	essentiële	zaken	die	zonder	(overheids-	en	andere)	organisaties	niet	denkbaar	zouden	
zijn.	
	
• Een	organisatie	 is	een	grote	vereniging	van	mensen	die	met	elkaar	 in	hoofdzaak	onpersoonlijke	

interacties	 onderhouden	 om	 specifieke	 doeleinden	 te	 bereiken.	 In	 de	 traditionele	 wereld	
ontwikkelden	de	meeste	sociale	systemen	zich	gedurende	zeer	lange	tijd,	door	gewoontevorming.	
Organisaties	daarentegen	zijn	meestal	ontworpen,	 	dus	uitgedacht	met	het	oog	op	de	vervulling	
van	bepaalde	doelen,	en	ondergebracht	in	gebouwen	die	daarvoor	speciaal	werden	opgetrokken.	

	
Waarom	 organisaties	 zo	 belangrijk	 zijn,	 valt	 gemakkelijk	 in	 te	 zien.	 In	 de	 pre-industriële	 wereld	
voorzagen	de	familie,	de	buren	of	de	gemeenschap	in	de	meeste	behoeften:	voedsel,	het	opvoeden	
en	onderrichten	van	de	kinderen,	arbeids-	en	vrije	tijdsactiviteiten.	In	moderne	maatschappijen	zijn	
wij	allen	veel	meer	van	elkaar	afhankelijk	(interdependent)	dan	ooit	het	geval	is	geweest.	In	heel	wat	
van	 de	 diensten	 of	 goederen	waaraan	wij	 behoefte	 hebben,	 wordt	 voorzien	 door	mensen	 die	wij	
nooit	ontmoet	hebben	en	nooit	zullen	ontmoeten,	mensen	die	soms	duizenden	kilometers	van	ons	
verwijderd	 zijn.	 Dit	 (wereldwijde)	 netwerk	 van	 interdependenties	 is	 ondenkbaar	 zonder	 enorme	
coördinatie-inspanningen.	En	daarvoor	zorgen	organisaties.	
	
De	bureaucratie	
Het	woord	bureaucratie	werd	voor	het	eerst	gebruikt	door	een	zekere	Monsieur	de	Gournay	in	1745.	
Hij	 voegde	 aan	 het	 woord	 'bureau',	 dat	 zowel	 schrijftafel	 als	 kantoor	 betekent,	 het	 toevoegsel	
'cratie'	 toe,	 van	 het	 Griekse	 woord	 voor	 heersen,	 regeren.	 'Bureaucratie'	 betekent	 dus	 letterlijk	
‘regering	 door	 ambtenaren’.	 Aanvankelijk	 werd	 het	 woord	 enkel	 toegepast	 op	
overheidsambtenaren,	maar	het	werd	van	 langsom	meer	 toegepast	op	alle	grote	organisaties.	Het	
begrip	werd	vanaf	het	begin	denigrerend	gebruikt.	De	Gournay	had	het	over	een	 'ziekte	genaamd	
bureaumania'.	En	gaandeweg	kreeg	bureaucratie	de	connotatie	van	inefficiëntie	en	verspilling.		
De	satiricus	C.N.	Parkinson	paste	zijn	bekende	'Parkinson's	Law'	vooral	toe	op	de	bureaucratie:	zijn	
'wet'	 stelt	 dat	 "work	 expands	 to	 fill	 the	 time	 available	 for	 its	 completion".	 Bureaucratieën	 blijven	
aangroeien,	niet	omdat	ze	nieuwe	taken	te	vervullen	krijgen,	maar	omdat	ze	voortdurend	werk	uit	
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het	niets	 creëren.	Ambtenaren	 schrijven	massa's	memoranda	en	 rapporten,	die	natuurlijk	 gelezen	
moeten	 worden	 door	 onder-	 en	 bovengeschikten,	 die	 op	 hun	 beurt	 daarop	 weer	 reageren	 met	
nieuwe	rapporten,	enzovoort.	Het	is	een	zichzelf	versterkend	proces	waar	geen	einde	aan	schijnt	te	
komen.	
In	 de	 sociologie	 wordt	 het	 begrip	 bureaucratie	 op	 een	 'neutrale'	 manier	 gebruikt,	 zonder	 de	
denigrerende	bijklank	die	het	gewoonlijk	heeft.	Nogal	wat	auteurs	vatten	 'bureaucratie'	op	als	een	
interactiemodel	 dat	 gekenmerkt	 wordt	 door	 grote	 zorgvuldigheid	 en	 een	 precieze,	 efficiënte	
administratie.	De	bureaucratie,	stellen	zij,	is	de	meest	efficiënte	organisatievorm	die	mensen	ooit	tot	
stand	hebben	gebracht,	omdat	alle	taken	zeer	goed	omschreven	zijn,	en	volgens	strikte	procedures	
verlopen.	
	
Webers	bureaucratiebegrip	
De	belangrijkste,	en	nog	altijd	zeer	invloedrijke,	analyse	van	het	verschijnsel	bureaucratie	komt	van	
de	 klassieke	 socioloog	Max	Weber.	 Hij	 zocht	 een	 gulden	middenweg	 tussen	 de	 'negatieve'	 en	 de	
optimistische	opvatting	van	bureaucratie.		
	
Volgens	 Weber	 is	 de	 verbreiding	 van	 de	 bureaucratie	 in	 moderne,	 rationele	 maatschappijen	
onvermijdelijk.	 De	 bureaucratische	 gezagsverhoudingen	 zijn	 onmisbaar	 om	 het	 hoofd	 te	 kunnen	
bieden	aan	de	eisen	van	grootschalige	 sociale	 systemen.	Desondanks	 is	Weber	van	mening	dat	de	
bureaucratie	ook	haar	zwakke	kanten	heeft,	en	dat	heeft	belangrijke	gevolgen	voor	het	leven	in	de	
moderne	maatschappij.	Weber	hield	van	de	historische	en	vergelijkende	aanpak.	Zijn	onderzoek	naar	
bureaucratieën	 bracht	 hem	 tot	 in	 het	 Keizerlijke	 China.	 Daar	 was	 een	 bureaucratisch	
ambtenarenapparaat	verantwoordelijk	voor	het	bestuur	van	het	land.	Maar	het	is	toch	pas	sinds	de	
'Moderne	 Tijden'	 (d.w.z.	 vanaf	 de	 16de	 à	 17de	 eeuw)	 dat	 de	 bureaucratie	 zich	 ten	 volle	 heeft	
ontwikkeld	en	men	ze	in	tal	van	domeinen	van	het	leven	terugvindt.		
Webers	analyse	van	de	bureaucratie	 lijkt	saai	 (in	dat	opzicht	gelijkt	ze	op	haar	onderwerp)	maar	 is	
verhelderend.	Hij	stelde	een	'ideaaltype'	op	van	de	bureaucratie.		
	
• 'Ideaal'	 betekent	hier	niet	 'wenselijk',	maar	 veeleer	de	 'zuivere	 vorm'	 van	de	bureaucratie.	 Een	

ideaaltype	 is	 een	 abstracte	 beschrijving	 die	 bedoeld	 is	 om	 bepaalde	 kenmerken	 van	 de	
werkelijkheid	 te	 accentueren,	 zodat	 men	 een	 beter	 inzicht	 krijgt;	 het	 gaat	 dus	 niet	 om	 de	
feitelijke	 beschrijving	 van	 bestaande	 bureaucratieën,	 maar	 om	 een	 verhelderende	
denkconstructie,	een	hulpmiddel	bij	de	analyse.	

	
Het	 bureaucratisch	 bestuursapparaat	 wordt	 volgens	 Weber	 gekenmerkt	 door	 volgende	
eigenschappen:	
	
• 	Een	duidelijke	gezagshiërarchie.	Een	bureaucratie	lijkt	op	een	piramide,	waarbij	de	top	gevormd	

wordt	door	de	posities.	Er	bestaat	ook	een	duidelijke	bevelslijn,	van	de	top	naar	de	basis,	die	een	
gecoördineerde	 besluitvorming	 mogelijk	 maakt.	 Ieder	 niveau	 controleert	 en	 superviseert	 het	
niveau	eronder.	

• Het	 gedrag	 van	 de	 ambtenaren,	 op	 alle	 niveaus	 van	 de	 organisatie,	 wordt	 bepaald	 door	
geschreven	regels.	Dat	betekent	niet	dat	bureaucratische	verplichtingen	alleen	maar	een	kwestie	
van	routine	zijn.	Hoe	hoger	het	gezagsniveau,	hoe	meer	de	toepassing	van	de	regels	flexibiliteit	
en	interpretatie	vereist.	

• Ambtenaren	 zijn	 voltijds	 en	 gesalarieerd.	 Ieder	 die	 een	 job	 uitoefent	 in	 de	 bureaucratische	
hiërarchie	 wordt	 daarvoor	 vergoed.	 Het	 individu	 wordt	 verondersteld	 carrière	 te	maken	 in	 de	
bureaucratische	 organisatie.	 Promotie	 is	mogelijk	 op	 grond	 van	 capaciteit,	 anciënniteit,	 of	 een	
mengeling	van	beide.	
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• Er	bestaat	een	strikte	scheiding	tussen	de	taken	die	worden	vervuld	binnen	de	organisatie	en	het	
leven	 daarbuiten.	 In	 geen	 geval	mogen	 beide	 vermengd	worden.	Het	 persoonlijke	 leven	wordt	
strikt	 gescheiden	 van	 de	 ambtelijke	 taakvervulling.	 En	 'thuis'	 is	 altijd	 fysiek	 gescheiden	 van	 de	
werkplaats.	

• In	 de	 bureaucratie,	 aldus	 Max	 Weber,	 hebben	 de	 werknemers	 geen	 controle	 over	 de	
productiemiddelen.	 In	 traditionele	 gemeenschappen	 hadden	 boeren	 en	 ambachtslui	 normaal	
gesproken	een	nauwe	controle	over	het	productieproces,	en	bezaten	zij	de	werktuigen	waarmee	
ze	werkten.	In	de	bureaucratie	bezitten	ambtenaren	de	middelen	waarmee	ze	werken	niet.	

	
Effectiviteit	van	bureaucratie	
De	bureaucratie	voorziet	in	een	zeer	strikt	omschreven	interactiepatroon,	dat	uitsluitend	zakelijk	is,	
gebaseerd	op	een	strenge	arbeidsverdeling	en	op	de	competentie	van	de	betrokkenen,	kortom	het	is	
een	zeer	rationeel	en	efficiënt	interactiepatroon.	Weber	was	van	mening	dat	de	moderne,	complexe	
maatschappij	een	dergelijke	rationele	organisatievorm	niet	kon	missen.	Daar	zijn	een	aantal	goede	
redenen	voor:	
	
• De	bureaucratische	procedures	en	strikte	taakverdeling	is	in	sommige	opzichten	beperkend,	maar	

zorgt	 er	wel	 voor	 dat	 beslissingen	worden	 genomen	op	basis	 van	 algemene	 criteria	 en	 niet	 op	
grond	van	individuele	voorkeuren	of	grillen.		

• De	taken	worden	enkel	verricht	door	daartoe	opgeleide	ambtenaren.	Dit	verhoogt	het	algemene	
competentieniveau,	en	sluit	goedbedoeld	geknoei	van	amateurs	uit.	

• Door	 ambtenaren	 een	 salaris	 te	 geven,	 wordt	 het	 risico	 op	 corruptie	 verkleind.	 Traditionele	
bestuurssystemen	 waren	 (en	 zijn)	 daarentegen	 gebaseerd	 op	 praktijken	 die	 in	 onze	
(bureaucratische,	 rationele)	 ogen	 corrupt	 zijn.	Geschenken	 geven	 aan	 de	 ambtenaar	 of	 andere	
gunsten	 verlenen	 om	 iets	 van	 de	 overheid	 gedaan	 te	 krijgen	 is	 in	 zulke,	 niet-bureaucratische,	
systemen	eerder	regel	dan	uitzondering.	

• Door	de	 ambtenarenposities	 alleen	door	 vakbekwame	mensen	 te	 laten	bekleden,	 verkleint	 het	
risico	op	het	verwerven	van	posities	op	grond	van	familieverwantschap	of	persoonlijke	voorkeur.		

	
Weber	 meent	 dat	 hoe	 meer	 een	 organisatie	 het	 'ideaaltype'	 van	 de	 bureaucratie	 benadert,	 hoe	
effectiever	 die	 organisatie	 is	 in	 het	 realiseren	 van	 haar	 doeleinden.	 Hij	 vergelijkt	 de	 bureaucratie	
graag	met	een	gesofisticeerde	machine.	Toch	erkent	hij	dat	de	bureaucratie,	door	de	doorgedreven	
specialisatie	van	de	ambtenaren,	de	zaken	nodeloos	 ingewikkeld	maakt.	Daarenboven	 is	hij	er	zich	
ten	volle	van	bewust	dat	veel	bureaucratische	taken	saai	zijn,	en	weinig	mogelijkheden	bieden	aan	
de	 ambtenaren	 om	 hun	 creativiteit	 bot	 te	 vieren.	 De	 bureaucratische	 routine,	 de	 rationele,	
onpersoonlijke	 aanpak	 van	 de	 ambtenaar,	 het	 gebrek	 aan	 emotionele	 voldoening	 en	 de	 strenge	
zelfdiscipline	 (die	 vereist	 wordt	 van	 de	 ambtenaar,	maar	 ook	 van	 de	 'cliënt'),	 zijn	 de	 prijs	 die	we	
volgens	Weber	moeten	betalen	voor	de	technische	effectiviteit	van	bureaucratische	organisaties.	
	
Formele	en	informele	groepen	in	de	bureaucratie	
Webers	 ideaaltype	 van	 bureaucratie	 ziet	 toch	 zaken	 over	 het	 hoofd.	 Mensen,	 waar	 ze	 zich	 ook	
bevinden,	 gaan	meestal	 niet	 louter	 rationeel,	 procedureel	 en	 onpersoonlijk	met	 elkaar	 om.	Het	 is	
onrealistisch	 te	 denken	 dat	 ambtenaren	 die	 jarenlang	 een	 bureau	 delen	 ook	 niet	 een	 meer	
persoonlijke	relatie	aangaan.	Deze	 informele	verhoudingen	zijn	niet	zomaar	bijkomend.	Zij	vormen	
een	onlosmakelijk	onderdeel	van	iedere	organisatie,	ook	de	meest	bureaucratische.		
	
De	 organisatiesocioloog	 Peter	 Blau	 toonde	 dat	 aan	 in	 zijn	 studie	 van	 de	 informele	 relaties	 in	 een	
overheidsinstelling.	 De	 taak	 van	 de	 ambtenaren	 bestond	 erin	 om	 overtredingen	 tegen	 de	
belastingwetgeving	 op	 te	 sporen.	 Een	 ambtenaar	 die	 uit	 een	 dossier	 niet	 wijs	 geraakte,	 werd	
verondersteld	dat	te	bespreken	met	zijn	rechtstreekse	overste.	De	procedure	verbood	om	collega's	
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te	raadplegen	op	hetzelfde	niveau	van	de	hiërarchische	ladder.	Dat	was	de	formele	regel.	De	meeste	
ambtenaren	hielden	zich	daar	niet	aan;	ze	vreesden	op	die	manier	als	incompetent	over	te	komen	en	
de	kans	op	promotie	te	verspelen.	Door	de	regel	te	omzeilen	geraakten	de	ambtenaren:	

• makkelijker	aan	de	nodige	informatie	om	hun	probleem	op	te	lossen;	
• vermeden	ze	het	oordeel	van	de	superieur,	en		
• verminderden	ze	de	ongemakken	van	het	alleen	werken	
	

Zo	 ontstond	 een	 netwerk	 van	 loyaliteiten	 onder	 gelijke	 ambtenaren,	 een	 soort	 primaire	 groep	
relatie.	Blau	stelde	vast	dat	ambtenaren	door	deze	overtreding	van	de	 regels	de	problemen	beter	
aankonden;	 er	 werd	 meer	 initiatief	 en	 verantwoordelijkheid	 genomen	 dan	 toegestaan	 door	 de	
procedures,	wat	de	efficiëntie	van	de	dienst	ten	goede	kwam.	
	
Informele	netwerken	ontstaan	op	ieder	niveau	van	bureaucratische	organisaties.	Aan	de	top	kunnen	
informele	 relaties	 (persoonlijke	 banden,	 netwerken	 van	 kennissen)	 zelfs	 belangrijker	 zijn	 in	 de	
werkelijke	 machtsstructuur	 dan	 de	 formele,	 voorgeschreven	 gang	 van	 zaken	 doet	 vermoeden.	
Bijvoorbeeld,	de	Raad	van	Beheer	en	de	aandeelhouders	worden	verondersteld	het	beleid	te	voeren	
van	een	bedrijf.	 In	de	praktijk	zijn	het	vaak	enkele	 leden	van	de	Raad	van	Beheer	die	 informeel	de	
beslissing	nemen,	 deze	 voor	 leggen	 aan	de	 andere	 leden	en	daarin	meestal	 probleemloos	 gevolgd	
worden.	Zulke	informele	netwerken	strekken	zich	over	meer	dan	één	bedrijf	uit.	Bedrijfsleiders	van	
verschillende	 bedrijven	 hebben	 vaak	 informele	 contacten	met	 elkaar;	 ze	 behoren	 bijvoorbeeld	 tot	
dezelfde	verenigingen	en	clubs.	
Bureaucratie	en	oligarchie.	De	'IJzeren	Wet'	van	Robert	Michels	
Uit	Webers	model	 van	 bureaucratie	 blijkt	 dat	 de	macht	 geconcentreerd	 is	 aan	 de	 top.	 Een	 grote	
organisatie	 is	 een	 piramide,	 met	 de	 meerderheid	 van	 de	 leden	 onderaan,	 in	 relatief	 machteloze	
posities.	Dit	eenvoudig	gegeven	bracht	een	leerling	van	Weber,	Robert	Michels,	tot	de	hypothese	die	
hij	de	 'IJzeren	Wet	van	de	Oligarchie'	noemde.	Oligarchie	betekent	dat	het	bestuur	 in	de	handen	is	
van	weinigen.	Michels	beweerde	dat	hoe	groter	en	meer	gebureaucratiseerd	een	organisatie	wordt,	
des	 te	meer	 de	macht	 geconcentreerd	wordt	 in	 de	handen	 van	 een	 klein	 aantal	mensen	die	 hoge	
posities	bekleden.	
	
Michels	 'IJzeren	Wet	 van	 de	Oligarchie'	 is	 gebaseerd	 op	 onderzoek	 naar	 de	 Sociaaldemocratische	
Partij	 van	 Duitsland,	 na	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 (het	 moment	 waarop	 de	 SPD	 een	 belangrijke	
machtspartij	 werd	 in	 Duitsland).	 Het	 ideaal	 van	 participatie	 van	 de	 massa	 aan	 het	 politieke	
besluitvormingsproces	 stond	 centraal	 in	 het	 SPD-programma.	Maar	 naarmate	 de	 partij	 groeide	 en	
belangrijker	werd,	 ontwikkelde	 zij	 zich	 tot	 een	heuse	bureaucratie.	Michels’	 onderzoek	bracht	 aan	
het	 licht	 dat	 de	 interne	 macht	 geconcentreerd	 was	 in	 de	 handen	 van	 enkele	 hoge	
partijfunctionarissen.	 Ironisch	genoeg	werd	de	SPD,	net	als	de	conservatieve	partijen	waartegen	zij	
zich	zo	verzette,	gedomineerd	door	een	kleine	machtskliek.	
	
Alle	grootschalige	organisaties	vertonen	volgens	Michels	deze	tendens.	Het	bestuur	in	de	handen	van	
enkelen	 is	 een	 onvermijdelijk	 aspect	 van	 grote	 organisaties.	 Indien	Michels'	 vaststelling	 inderdaad	
veralgemeend	 kan	 worden,	 heeft	 dit	 belangrijke	 consequenties	 voor	 de	 democratie.	 In	 moderne	
maatschappijen	 bestaat	 er	 een	 spanning	 tussen	 een	 tendens	 naar	 bureaucratie	 en	 een	 daaraan	
tegengestelde	 tendens	 naar	 democratie.	 Een	 massademocratie	 kan	 maar	 bestaan	 dankzij	
verkiezingsprocedures	en	goed	georganiseerde	partijorganisaties.	Maar	zulke	organisaties	werken	de	
bureaucratie	in	de	hand,	aangezien	er	voltijdse	functionarissen	moeten	zijn	om	de	partij	te	leiden.	Zo	
tekent	zich	een	paradox	af:	democratie	veronderstelt	de	participatie	van	de	massa	aan	de	politieke	
besluitvorming,	wat	onmogelijk	te	organiseren	valt	zonder	democratische	partijen.	Maar	dit	leidt	dan	
weer	 tot	 de	 ontwikkeling	 van	 grote,	 bureaucratische	 'partijmachines',	 gedomineerd	 door	
machtskliekjes.	
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Had	Michels	het	bij	het	 rechte	eind?	Het	 is	waar	dat	 in	grootschalige	organisaties	de	macht	wordt	
gecentraliseerd.	Maar	veel	wijst	erop	dat	de	'IJzeren	Wet	van	de	Oligarchie'	niet	zo'n	wetmatigheid	is	
als	Michels	wil	doen	geloven.	Extreme	machtsongelijkheid	komt	niet	enkel	voor	in	grote	organisaties.	
Ook	in	kleine	groepen	komen	vaak	grote	machtsverschillen	voor.	In	kleine	ondernemingen,	waar	de	
activiteiten	 van	 de	werknemers	 onmiddellijk	 zichtbaar	 zijn	 voor	 de	 bedrijfsleiding,	wordt	 een	 veel	
strakkere	 controle	 uitgeoefend	 dan	 in	 grote	 organisaties.	 Naarmate	 organisaties	 in	 omvang	
toenemen,	worden	 de	machtsverhoudingen	 zelfs	 vaak	 losser.	 Het	 is	 waar	 dat	 zij	 die	 op	 een	 lager	
echelon	staan	weinig	invloed	hebben	op	het	algemeen	beleid	dat	door	de	top	wordt	gevoerd.	Maar	
aan	de	andere	kant,	omwille	van	de	specialisatie	in	de	bureaucratie,	hebben	de	mensen	aan	de	top	
vaak	maar	weinig	 controle	 over	 de	 vele	 administratieve	 beslissingen	 die	 door	 de	 ondergeschikten	
worden	 genomen.	 In	 zekere	 zin	 oefenen	 ondergeschikten	 altijd	 een	 vorm	 van	 controle	 uit	 op	 hun	
superieuren.	 Een	 ondergeschikte	 kan	 bijvoorbeeld	 een	 dossier	 waarover	 een	 beslissing	 moet	
genomen	worden,	zodanig	voorstellen	dat	de	beslissing	al	bijna	vastligt.		
	
Onderzoek	 van	 Pahl	 en	Winkler	 toont	 aan	 dat	 in	 grote	 organisaties	 de	macht	meer	 naar	 beneden	
wordt	gedelegeerd	dan	 in	kleinere.	 In	grote	ondernemingen	heeft	de	directie	 zoveel	werk	met	het	
coördineren	 van	 de	 verschillende	 departementen,	 met	 het	 oplossen	 van	 crisissen	 en	 met	 het	
analyseren	 van	 het	 budget	 en	 de	 omzet-	 en	 verkoopcijfers,	 dat	 ze	 nog	 weinig	 tijd	 hebben	 voor	
origineel	 denkwerk.	 Het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	 ideeën	 werd	 gewoonlijk	 overgelaten	 aan	
ondergeschikten	die	concrete	voorstellen	moesten	voorleggen.	Heel	wat	directeurs	gaven	tegenover	
de	interviewers	toe	dat	zij	gewoonlijk	de	hen	voorgestelde	conclusies	volgden.	
	
	
Het	nieuwe	managementdiscours:	‘werken	is	fun’	en	‘leve	de	flexibiliteit’	
In	de	e-economy	wordt	de	scheiding	tussen	zakelijkheid	en	emotie,	die	 in	het	Weberiaanse	denken	
over	 bureaucratische	 efficiëntie	 centraal	 stond,	 opgeheven.	 Werken,	 zo	 leren	 de	
managementhandboeken	sinds	de	 jaren	negentig,	mag	nu	ook	 'fun'	zijn.	 	Dat	zou,	zo	 is	de	 idee,	de	
creativiteit	 ten	 goede	 komen.	 De	 interactieve	 en	 bijna	 speelse	 informatietechnologie	 werkt	 de	
versmelting	 van	 spel	 en	 werk,	 van	 expressiviteit	 en	 efficiëntie	 in	 de	 hand.	 De	 arbeidscultuur	 van	
bedrijven	als	Apple	of	Google	drijft	deze	versmelting	van	spel	en	werk	ten	top.	Dat	zie	 je	al	aan	de	
inrichting.	De	Google-campussen	wereldwijd	 lijken	met	 hun	 kleurrijke	 en	 prikkelende	 inrichting	 en	
hun	 onconventionele	 meubels	 (zitzakken,	 klimrekken)	 wat	 op	 kleuterklasjes.	 De	 medewerkers	
hangen	 in	 klimtouwen,	 skaten	 je	 voorbij,	 smartphone	 in	 de	 hand,	 of	 laten	 zich	 zakken	 langs	 een	
klimpaal.	Ze	gedragen	zich	informeel	en	losjes,	want	de	opdrachten	die	ze	hebben	gekregen	lijken	in	
niets	 op	 die	 van	 de	 ouderwetse	 bureaucraat.	 Die	 mocht	 geen	 duimbreed	 afwijken	 van	 de	
voorgeschreven	 routineuze	 paden.	 Hij	 zag	 er	 ook	 wat	 bestoft	 uit.	 De	 creatieve	 voorhoede	 in	 de	
huidige	kennisindustrie	daarentegen	straalt	één	en	al	vitaliteit	en	innovatie	uit.	Zij	zoekt	 immers	de	
hele	dag	naar	ideeën	die	moeten	leiden	tot	een	nieuw	product,	een	nieuwe	applicatie	of	een	nieuwe	
crossover.	Nieuwe	ideeën	veronderstellen	echter	een	'out-of-the-box'	denken.	En	flexibiliteit.	Terwijl	
de	aloude	bureaucraat	een	scherpe	scheiding	maakte	tussen	werkuren	en	vrije	tijd,	tussen	thuis	en	
werkplaats,	 laat	 de	 flexibele	 medewerker	 grenzen	 vervagen.	 Nieuwe	 ideeën	 komen	 immers	 niet	
enkel	van	negen	tot	vijf.	Bovendien	laat	de	communicatietechnologie	die	scheiding	niet	meer	toe.	Je	
bent	immers	'altijd'	geconnecteerd.		
Luc	Boltanski	en	Eve	Chiapello	legden	deze	ontwikkelingen	haarfijn	bloot	in	hun	boek	uit	1999	dat	ze,	
met	 een	 knipoog	naar	Max	Weber,	 Le	nouvel	 ésprit	 du	 capitalisme	noemden.	Voor	Weber	was	de	
'geest	 van	 het	 kapitalisme'	 er	 één	 van	 zakelijkheid,	 berekening,	 ascese,	 zelfcontrole	 en	 geplande	
organisatie.	 Sinds	 de	 jaren	 '80	 en	 '90	 heeft	 het	 kapitalisme	 een	 heel	 nieuwe	 wending	 genomen,	
meent	Boltanski.	Het	heeft	 zich	 ideologisch	verpopt.	Het	 toont	een	vriendelijker	gelaat.	Het	 is	niet	
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langer	de	vijand	van	spontaniteit	en	vrije	impulsen.	Integendeel,	het	wil	de	ongeplande	invallen	van	
werkende	mensen	ten	volle	benutten.	Het	kapitalisme	slaagde	erin	om	de	in	the	sixties	naar	vrijheid	
snakkende	 studenten,	 kunstenaars	 en	maatschappijkritisch	 ingestelde	mensen	 te	 recupereren.	Het	
werk	 werd	 zo	 gereorganiseerd	 dat	 zij	 vrijer	 mochten	 zijn,	 authentieker,	 expressiever,	 speelser,	
minder	 hiërarchisch	 en	 minder	 gebonden	 aan	 strak	 opgelegde	 routines.	 Het	 werk	 lag	 niet	 op	
voorhand	vast.	Het	kreeg	de	vorm	van	tijdelijke,	 intensieve	projecten,	zodat	de	medewerkers	meer	
deden	 dan	 uitvoeren	 of	 gehoorzamen.	 Ze	 mochten	 experimenteren,	 allerlei	 nieuwe	 dingen	
uitproberen.	 Er	 kwamen	 flexiplekken,	 glijdende	 werkuren,	 thuiswerk	 en	 dergelijke.	 Brainstormen	
werd	de	nieuwe	vergadermodus;	het	mocht	allemaal	wat	speelser	en	informeler.	Volgens	Boltanski	
speelde	 het	 kapitalisme	het	 klaar	 om	de	 naar	 authenticiteit	 en	 expressiviteit	 hunkerende	 kritische	
stemmen	 uit	 de	 sixties	 en	 seventies	 te	 verleiden	 om	 zich	 in	 een	 kapitalistische,	 op	winst	 gerichte,	
logica	in	te	passen.	Ze	kregen	toch	hun	vrijheid,	nietwaar?		
De	 vermenging	 van	 werk	 en	 spel	 wordt	 door	 de	 nieuwe	 managementgoeroes	 hogelijk	 geprezen.	
Werken	 hoeft	 niet	 saai	 te	 zijn;	 al	werkend	 kan	 je	 je	 uitleven.	 Dat	 geldt	 althans	 voor	 de	 'creatieve	
jobs'.	 Voor	 de	 'bullshit	 jobs'	 (een	 begrip	 van	 David	 Graeber)	 geldt	 een	 andere	 logica.	 Maar	 hoe	
creatief,	exuberant,	vrij	en	informeel	de	medewerker	zich	ook	mag	gedragen,	hij	blijft	natuurlijk	wel	
een	medewerker	en	wordt	geacht	 rendabel	 te	zijn,	of	 'targets'	 te	halen.	Over	wat	hij	dagelijks	zoal	
uitricht	hoeft	hij	zich	niet	meteen	te	verantwoorden;	hij	mag,	bij	wijze	van	spreken,	spelen	zoveel	hij	
wil,	maar	als	de	deadline	van	zijn	vooropgezette	project	ten	einde	loopt,	moet	hij	resultaten	tonen.	
Anders	mag	hij	zijn	creativiteit	elders	gaan	uitleven.		
		
Professionals	in	organisaties	
Moderne	 organisaties	 steunen	 op	 kennis,	 expertise	 en	 informatieoverdracht.	 Hier	 spelen	
professionals	 een	belangrijke	 rol.	 Zij	 zijn	 gespecialiseerd	 in	de	ontwikkeling	 van	 technische	 kennis.	
Omdat	professionals	een	 lange	wetenschappelijke	opleiding	hebben	genoten	en	omdat	zij	behoren	
tot	 een	 nationale	 of	 internationale	 gemeenschap	 van	 experts,	 kunnen	 zij	 niet	 zomaar	 worden	
ingepast	 in	 de	 bureaucratie.	 Zij	 passen	 niet	 helemaal	 in	 de	 hiërarchie.	 Op	 hun	 vakdomein	 zijn	 zij	
immers	 de	 enigen	 die	met	 kennis	 van	 zaken	 kunnen	 oordelen.	 Professionals	 hebben	 dan	 ook	 een	
tamelijk	 grote	autonomie	 in	 vergelijking	met	 anderen	 in	 de	 bureaucratie.	 Zo	 bijvoorbeeld	worden	
professoren	 en	 wetenschappelijke	 vorsers	 aan	 de	 universiteiten,	 onderzoekers	 in	
researchdepartementen	 van	 grote	 ondernemingen,	 artsen	 in	 ziekenhuizen	 of	 in	 dienst	 van	
gezondheidsorganisaties	 betaald	 door	 de	 organisatie	 die	 hen	 tewerkstelt.	 Maar	 zij	 blijven	 in	 hun	
activiteiten	grotendeels	autonoom.	Zij	staan	derhalve	met	één	been	binnen	en	met	een	ander	been	
buiten	 de	 bureaucratische	 structuur.	 Organisaties	 die	 veel	 werken	 met	 professionals,	 zoals	
ziekenhuizen	 en	 universiteiten	 hebben	 dan	 ook	 een	 tweeslachtig	 karakter.	 In	 administratief	 en	
beleidsmatig	opzicht	gaan	ze	bureaucratisch	te	werk,	maar	tegelijk	laten	zij	ruimte	voor	de	autonome	
activiteiten	van	professionals.	
	
De	 mate	 van	 professionalisering	 van	 beroepsgroepen	 verschilt.	 Verpleegkundigen,	 artsen	 en	
advocaten	zijn	professionele	beroepen.	Maar	de	autonomie	van	de	arts	of	de	advocaat	is	veel	grote.	
De	 verpleegkundige	 voelt	 veel	meer	 het	 keurslijf	 van	 de	 bureaucratie	wat	 betreft	 reglementering,	
uurregeling	of	hiërarchische	positie.	
	
Een	belangrijk	deel	van	de	macht	van	professionelen	is	het	gevolg	van	hun	rol	als	'gatekeepers'.	Op	
grond	 van	 hun	 professionele	 kennis	 kunnen	 zij	 bepalen	wie	 geschikt	 is	 om	 voor	 de	 organisatie	 te	
werken	 als	 cliënt,	 leverancier	 of	 als	 lid.	 Zo	 bepalen	 professoren	 wie	 aan	 de	 universiteiten	 mag	
doorstromen	en	wie	niet;	professionele	ingenieurs	verbonden	aan	bouwondernemingen	bepalen	aan	
welke	voorwaarden	de	producten	van	een	leveranciers	moeten	voldoen;	sociaal	assistenten	bepalen	
wie	al	of	niet	in	aanmerking	komt	voor	sociale	hulp.	
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Omdat	 professionelen	 vaak	moeilijk	 in	 te	 passen	 vallen	 in	 het	 bureaucratisch	 systeem,	 vormen	 zij	
vaak	 kleine	 dienstverlenende	 bedrijven	 die	 hun	 expertise	 verkopen	 of	 verhuren.	 Vandaar	 de	 groei	
van	de	'consulting	bureaus'	van	allerlei	soort.	
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Hoofdstuk	4	 	
CULTUUR	
	
	
	
VERKENNING	VAN	HET	CULTUURBEGRIP	
	
Cultuur	als	geheel	van	betekenissen	
Cultuur	kan	worden	gedefinieerd	als	‘het	geheel	van	betekenissen’.	Dat	is	een	elegante	manier	om	al	de	
verschillende	culturele	elementen	en	processen	die	op	één	of	andere	manier	bijdragen	tot	het	‘vormen’	
van	 menselijk	 handelen	 onder	 één	 hoedje	 te	 vangen.	Want	 hoe	 verschillend	 culturele	 elementen	 ook	
mogen	zijn	(materiële	artefacten,	waarden,	attitudes,	normen,	ideeën,	gewoontes	enzovoort),	ze	hebben	
alle	 gemeen	 dat	 ze	 betekenis	 geven	 aan	 het	 handelen.	 Ieder	 van	 die	 elementen	 bakenen	 af,	 delen	 in,	
ordenen,	kortom	helpen	de	handelenden	zich	te	oriënteren.	Culturele	elementen	geven	dus	‘betekenis’	in	
de	meest	 fundamentele	 zin	 van	het	woord:	 zij	wijzen	de	handelenden	wat	 zij	 kunnen/moeten	doen	en	
hoe	zij	kunnen/moeten	denken.	Zij	verlenen	orde	aan	ervaringen,	indrukken	en	belevingen.	Om	met	Peter	
Berger	 te	 spreken,	 zij	 ‘nomiseren’.	 Ze	 leggen	 een	 orde	 (‘nomos’)	 op	 aan	 wat	 anders	 onleefbare	 en	
vormloze	 chaos	 zou	 zijn	 (Berger	 1967).	 Dit	 gebeurt	 niet	 enkel	 mentaal.	 De	 culturele	 orde	 is	 ook	 een	
praktische	 orde.	 In	 de	mate	 betekenissen	 in	 concrete	 handelingen	worden	 vertaald,	 dus	 in	 de	 praktijk	
gebracht	worden,	spreken	we	van	(culturele)	praktijken.	
	
Cultuur	als	tweede	natuur	(Arnold	Gehlen)	
Over	de	nomisering-,	betekenisgeving-,	ordeningsfunctie	van	cultuur	mag	men	niet	te	minnetjes	doen.	Zij	
is	 biologisch	 noodzakelijk	 voor	 de	 mens.	 Dit	 inzicht,	 dat	 cultuur	 biologisch	 onmisbaar	 is,	 werd	 het	
duidelijkst	verwoord	door	Arnold	Gehlen	 (1960).	Hij	knoopte	aan	bij	Adolf	Portmanns	 inzichten	over	de	
'menselijke	 vroeggeboorte'.	 Volgens	 Portman	 is	 het	 grootste	 verschil	 tussen	mensen	 en	 dieren	 dat	 het	
menselijk	 organisme	 nog	 een	 groot	 deel	 van	 zijn	 biologische	 ontwikkeling	 moet	 doormaken	 na	 de	
geboorte.	Dat	maakt	het	menselijk	organisme	 in	vergelijking	met	dieren	veel	 gevoeliger	voor	 invloeden	
vanuit	de	omgeving.	Daar	komt	bij	dat	de	mens	nauwelijks	instincten	heeft,	hij	leeft	in	een	'open	wereld';	
hij	wordt	niet	door	zijn	 instincten	gestuurd	om	op	een	welbepaalde	manier	op	prikkels	 te	 reageren.	De	
mens	is	biologisch	een	‘Mängelwesen’,	gekenmerkt	door	instabiliteit	en	onzekerheid.	Dit	is	psychologisch	
moeilijk	om	te	verdragen.	De	mens	wordt	dan	ook	gedwongen	om	stabiliteit	in	zijn	leven	te	brengen	door	
eigen	activiteit,	met	name	door	cultuur	en	meer	in	het	bijzonder	door	sociale	instituties.	Instituties,	zegt	
Gehlen,	zijn	de	'tweede	natuur'	van	de	mens.		
Sociale	 instituties	 zijn	 de	 cultureel	 geproduceerde	 gedragspatronen	 die	 aan	 het	 menselijk	 leven	 een	
stabiliteit	geven	die	zijn	biologische	constitutie	hem	niet	kon	geven.	Zij	vervullen	een	'achtergrondfunctie'.	
Zij	leggen	een	bepaald	gedrag	op	zodat	het	individu	er	niet	over	hoeft	te	tobben.	Sociale	instituties	lossen	
om	zo	te	zeggen	handelingsproblemen	op	nog	vooraleer	het	individu	ermee	geconfronteerd	wordt.	
Voorbeelden	 van	 instituties	 zijn	 de	 taal,	 de	markt,	 het	 onderwijs,	 het	 gezin,	 de	 religie,	 het	 huwelijk.	 Al	
deze	instituties	hebben	gemeen	dat	hun	historische	oorsprong	moeilijk	achterhaalbaar	 is.	De	oorsprong	
van	 instituties	gaat	terug	tot	de	verre	oertijd,	dus	tot	de	tijd	dat	de	homo	sapiens	ontstond,	een	wezen	
zonder	instincten.	En	zij	hebben	ook	gemeen	dat	zij	levensbelangrijke	functies	vervullen.	In	de	sociologie	
wordt	het	begrip	institutie	ook	wel	in	een	meer	triviale	zin	gebruikt,	in	de	zin	van	gewoontevorming	of	van	
iets	nieuws	dat	gemeengoed	wordt	('de	institutionalisering	van	de	jeansbroek').	Maar	Gehlen	gebruikt	het	
begrip	 toch	 in	 zijn	 meer	 fundamentele	 betekenis	 van	 een	 levensbelangrijk	 instinctvervangend	
gedragspatroon.		
In	 zijn	 boek	 Urmensch	 und	 Spätkultur	 oppert	 Gehlen	 de	 hypothese	 van	 de	 desinstitutionalisering.	 In	
archaïsche	maatschappijen	 zijn	 instituties	 stabiel	 en	 onaantastbaar;	 daar	 oefenen	 zij	 dus	 ten	 volle	 hun	
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achtergrondfunctie	 uit.	 Maar	 in	 moderne	 samenlevingen	 is	 de	 stabiliteit	 van	 instituties	 verzwakt.	 Die	
‘desinstitutionalisering’	 is	 een	 paar	 eeuwen	 geleden	 op	 gang	 gekomen,	 met	 de	 doorbraak	 van	 de	
‘industrietechnische	cultuur’,	en	het	kan	nog	eeuwen	duren;	wij	zitten	er	middenin.		

“Geen	 sector	 van	 de	 cultuur	 en	 geen	 zenuw	 in	 de	 mens	 die	 niet	 geraakt	 zal	 worden	 door	 deze	
transformatie,	die	nog	eeuwen	kan	duren;	en	het	is	niet	te	zeggen	wat	in	dit	vuur	zal	worden	verteerd,	wat	
erin	zal	worden	omgesmolten	en	wat	de	vuurproef	zal	doorstaan.	Het	klassieke,	in	de	laatste	fasen	van	de	
voor-industriële	culturen	ontwikkelde	begrip	van	hoge,	autonome	kunst	is	al	overboord.”	

Met	het	wegvallen	van	de	objectiviteit	van	de	 instituties	begin	het	 tijdperk	van	het	 subjectivisme.	Voor	
moderne	 individuen	zijn	 instituties	niet	vanzelfsprekend	meer.	Zij	 leggen	zich	niet	gedachteloos	neer	bij	
wat	de	 institutie	voorschrijft.	 Zij	 trekken	alles	 in	 twijfel	en	nemen	een	 reflectieve	houding	aan.	Volgens	
Gehlen	 lijkt	 de	mens	 uit	 de	 Spätkultur	 dus	 op	 de	Urmensch:	 beiden	 worden	 geplaagd	 door	 onrust	 en	
onzekerheid.	De	Nederlandse	cultuurfilosoof	Sperna	Weiland	vat	Gehlens	standpunt	gevat	samen:			

“Wij	zijn	om	zo	te	zeggen	terug	bij	het	begin,	bij	moeten	handelen	en	niet	weten	hoe,	bij	aandriften	die	niet	
meer	 door	 de	 instituties	 in	 toom	 worden	 gehouden,	 bij	 indrukken	 en	 stimuli	 die	 in	 aantal	 en	 omvang	
toenemen,	 bij	 de	 chaos.	 Het	 klassieke	 huwelijk	 is	 niet	meer	 van	 deze	 tijd,	maar	wat	 dan	wel?	Wij	 gaan	
experimenteren	met	communes,	LAT-relaties,	seriële	monogamie,	met	kinderen	die	nooit	een	vader	zullen	
hebben,	want	Monique	wil	wel	een	kind,	maar	ze	wil	geen	man.	En	natuurlijk	verlaat	je	de	kerk,	die	ook	niet	
meer	 van	 deze	 tijd	 is,	 en	 dan	 heb	 je	 de	 keuze	 tussen	 yoga	 of	 transcendente	 meditatie,	 of	 New	 Age	 of	
misschien	toch	maar	antroposofie,	en	gnostieke	geschriften	zijn	ook	heel	leuk.	Je	kunt	ook	besluiten	dat	het	
allemaal	 heel	 eenvoudig	 is:	Don’t	worry,	 be	 happy.	 Ook	 de	 oude	moraal	moet	weg	 en	 de	moraalridders	
moeten	 nu	 eindelijk	 eens	 hun	 mond	 houden.	 Wat	 overblijft	 is	 een	 vaag	 humanitarisme	 en	 natuurlijke	
tolerantie,	want	 iedereen	heeft	recht	op	zijn	mening	en	de	ene	mening	is	net	zo	goed	als	alle	anderen	en	
wat	iemand	doet	of	laat	moet	hij	zelf	maar	uitmaken,	in	het	tijdperk	van	het	subjectivisme	is	het	eigen	ik	de	
maat	 van	 alle	 dingen.	 Overal	 ontstaan	 ‘ideeën’	 (de	 ironische	 aanhalingstekens	 zijn	 van	 Gehlen),	 waar	 je	
niets	mee	kunt	doen,	maar	je	kunt	er	lang	over	discussiëren”.	

Kortom,	 Gehlen	 beschrijft	 de	 moderne	 cultuur	 met	 afschuw.	 Wanneer	 de	 mens	 niet	 meer	 door	 zijn	
instituties	is	vastgesteld,	opent	zich	een	afgrond	van	mogelijkheden.	
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De classicus Klaus Held schrijft over de opkomst van 
het sofisme in zijn boek Trefpunt Plato. 
 
 
“Wat was de sofistiek? (..) De verklaring moet men 
zoeken in de ontwikkeling van Griekse polis – en met 
name van de leidende polis Athene – in de richting van 
de democratie. De democratie, de heerschappij van de 
dèmos, het volk, is de staatsvorm waarin allen gelijke 
rechten hebben. (..) Nu, in de democratie vallen in 
principe alle privileges weg – in elk geval voor de 
burgers, de leden van de gemeenschap die recht op 
medezeggenschap hebben. Iedereen die in de 
gemeenschap macht wil bereiken, mag daarnaar 
streven binnen de democratie, maar hij mag dat slechts 
op één manier doen, namelijk op zo’n manier dat hij 
daarbij niemand kwetst in zijn zelfbeschikkingsrecht, 
dat wil zeggen: hem geweld aandoet. (..) Er rest maar 
één geoorloofd middel: het woord dat anderen overtuigt. 
Ik respecteer de vrijheid van de ander in de democratie, 
omdat ik hem er met mijn woorden toe beweeg dat hij 
zich vrijwillig bij mijn mening aansluit. (..) Zo wordt in 
het tijdperk van de democratie een nieuwe vaardigheid 
van beslissende betekenis: de kunst van het spreken in 
het openbaar. Deze kunst duiden we aan, met een 
begrip dat Plato heeft gemunt, als retoriek. De retoriek, 
de welsprekendheid, was voor de Grieken in de 
klassieke tijd geen esthetische luxe, maar de 
fundamentele vaardigheid van de burger die politiek 
wilde meepraten. (..) 
Gewoonlijk kan men niet vanzelf goed spreken. Dat 
moet men leren.  Daarom eiste het nieuwe ideaal van 
openbare samenleving, de democratie, een nieuwe vorm 
van onderwijs en opvoeding, een opleiding in goed-
kunnen-spreken als bekwaamheid tot 
medezeggenschap in de democratie. De sofisten hadden 
de tekenen des tijds begrepen. Zij boden de gevraagde 
nieuwe vorm van onderwijs en opvoeding. Ze 
verdedigden deze theoretisch, als plan voor de 
opvoeding, en ze praktizeerden deze door de Griekse 
steden af te reizen en educatieve voordrachten te 
houden voor de jongelui, die daardoor konden leren 
hoe ze goed in het openbaar konden spreken. (..)  Ze 
trokken naar het voorbeeld van Gorgias met 
modelredevoeringen door het land en maakten daarmee 
reclame voor hun nieuwe onderricht tot democratie. 
Deze opvoeding door onderwijs noemde men ‘paideia’. 
Het begrip paideia is een van de trefwoorden van het 
klassieke tijdperk. ” (p. 147-148)  

GENESE	VAN	HET	CULTUURBEGRIP	
	
De	 betekenis	 van	 het	 begrip	 ‘cultuur’	 is,	 zoals	 uit	 het	 bovenstaande	 al	 bleek,	 niet	 eenduidig.	 Het	
begrip	 is	 vaag,	 tegenstrijdig,	 alomvattend,	 en	 dus	 geen	 ideaal	 wetenschappelijk	 concept.	 Maar	 je	
kunt	er	niet	naast	omdat	het	in	de	sociale	en	de	cultuurwetenschappen	veelvuldig	wordt	gebruikt.		
	
De	notie	cultuur	heeft	een	 lange	en	 ingewikkelde	voorgeschiedenis.	De	huidige	noties	van	 ‘cultuur’	
dragen	onder	meer	sporen	van	deze	vier	momenten	uit	de	beschavingsgeschiedenis:	

• het	Griekse	denken	over	vorming	(paideia);	
• de	Romeinse	notie	van	‘cultura	animi’;	
• het	burgerlijk	cultuur-	en	civilisatiebegrip;	
• de	verruimde	notie	van	cultuur	uit	de	antropologie	

In	 dit	 hoofdstuk	 traceren	 we	 deze	 sporen.	 Dat	 is	 broodnodig,	 want	 wie	 niet	 bewust	 is	 van	 de	
connotaties	van	een	begrip	wordt	al	snel	het	slachtoffer	van	misverstand	en	onbegrip.	

		
Griekse	notie	van	‘paideia’	(vorming)	
In	 het	 dagelijks	 spraakgebruik	 en	 in	 het	
taalgebruik	 van	 beleidsmakers	 en	
cultuurcritici	(bv.	recensenten)	heeft	de	notie	
cultuur	 de	 bijklank	 van	 ‘verheven	 leven’.	
Onder	 cultuur	 verstaan	men	 zij	 het	 beste	 en	
meest	 verfijnde	 dat	 de	 mens	 heeft	
voortgebracht:	 kunst,	 wetenschap,	
godsdienst,	 filosofie,	 de	 subtielste	 uitingen	
van	 de	menselijke	 geest	 -	 ‘daar	waar	 hij	 het	
alledaagse	 leven	achter	zich	heeft	gelaten	en	
schijnt	 te	 raken	 aan	 het	 absolute’	 (Lemaire	
1976,	 26).	 De	 oorsprong	 van	 deze	 notie	 van	
cultuur	gaat	terug	tot	de	Griekse	beschaving:	
enerzijds	 op	 het	 onderscheid	 tussen	 physis	
(natuur)	 en	 nomos	 (wet,	 instelling,	 zede),	
anderzijds	op	de	ideeënleer	van	Plato.		
Dat	 deze	 noties	 ontwikkeld	 werden	 in	 de	
Griekse	 stadsstaten	 was	 niet	 toevallig.	
Bestuur	 en	 sociale	 organisatie	 verliepen	 niet	
langer	 uitsluitend	 volgens	 de	 traditie,	 maar	
meer	en	meer	 (zij	het	mondjesmaat)	volgens	
rationele	en	democratische	beginselen.	 In	de	
Griekse	polis	was	er	slechts	één	legitieme	weg	
naar	 de	macht,	 namelijk	 door	 de	 anderen	 te	
overtuigen.	 In	 zulke	 context	 werd	 ‘vorming’	
(paideia)	 belangrijk:	 helder	 leren	 denken	 en	
overtuigend	spreken.		
	
Physis	&	nomos	
De	 sofisten	 (leraren	 die	 van	 stadsstaat	 naar	
stadsstaat	trokken)	maakten	een	onderscheid	
tussen	physis	en	nomos.	 	Physis	verwijst	naar	
de	 wetmatigheden	 van	 de	 natuur.	 Nomos	
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verwijst	naar	de	wereld	van	de	menselijke	conventies,	zeden,	gewoontes	-	het	mensenwerk	kortom.		
In	 de	 traditionele	 Griekse	 samenleving	 gaven	mythen	 zin	 aan	 het	 leven.	 In	 de	mythen	werd	 geen	
onderscheid	gemaakt	tussen	physis	en	nomos.	In	de	mythisch	beleefde	wereld	leefden	stervelingen,	
dieren	en	dingen	samen	in	een	half	betoverde	wereld,	en	allen	waren		onderworpen	aan	de	grillen	
van	de	goden.		
	
Het	maken	van	het	onderscheid	tussen	physis	en	nomos		had	een	dubbel	gevolg.		
Aan	 de	 ene	 kant	was	 het	 emanciperend,	 het	 bevrijdde	 de	mens.	De	 sofisten	 verkondigden	 dat	 de	
mensen	 zelf	 hun	 leven	 kunnen	 inrichten.	 Voorvaderlijke	 gewoonten	 werden	 voorgesteld	 als	
conventies	die	geen	absolute	verplichting	inhielden.	Men	kon	er	van	afwijken	als	dat	wenselijk	was.	
Tot	 de	 emancipatie	 droegen	 de	 sofisten	 ook	 praktisch	 bij.	 Zij	 traden	 op	 als	 leermeester.	 Ze	
onderwezen	kennis	en	vaardigheden	die	hun	nut	bewezen	in	het	leven	van	burgers	in	de	stadsstaten.		
Aan	de	andere	kant	neigden	de	sofisten	tot	relativisme	en	zelfs	nihilisme.	Als	de	menselijke	orde	door	
de	 mens	 zelf	 werd	 gemaakt,	 dan	 was	 die	 orde	 voorlopig	 en	 voor	 herziening	 vatbaar,	 zo	 was	 de	
redenering.	 De	 meeste	 sofisten	 hingen	 een	 relativisme	 aan.	 Waarden	 die	 ten	 allen	 tijde	 voor	
herziening	 vatbaar	waren,	 konden	nooit	 absoluut	 zijn.	 Van	 geen	enkele	waarde	 kon	men	absoluut	
zeker	zijn.	Protagoras	omschreef	dit	standpunt	raadselachtig	zo:	‘de	mens	is	de	maat	van	alle	dingen,	
van	de	zijnde	dat	ze	zijn,	en	van	de	niet-zijnde	dat	ze	niet	zijn’.		
Deze	relativistische	opvatting	van	cultuur	was	van	bij	de	aanvang	aanwezig,	en	is	altijd	een	rol	blijven	
spelen	in	de	ontwikkeling	van	het	cultuurbegrip.	In	het	huidige	sociaalwetenschappelijk	discours	over	
cultuur	is	relativisme	zelfs	één	van	de	hoofdthema’s.	Wie	over	cultuur	spreekt,	denkt	er	in	één	adem	
‘cultuurrelativisme’	bij.	
	
Plato’s	Ideeënleer	
Plato	 zette	 zich	 sterk	 af	 tegen	 het	 relativisme	 van	 de	 sofisten.	 Zijn	 hele	 denken,	 zo	 schrijft	 de	
cultuurfilosoof	Ton	Lemaire	(1976:30),	is	erop	gericht	om	de	mens	het	besef	terug	te	geven	van	een	
absolute	norm.	Plato	bepleit	niet	de	terugkeer	naar	de	mythe.	Hij	ontwikkelt	daarentegen	een	 leer	
die	moet	aantonen	dat	niet	de	mens	de	maat	van	alle	dingen	is,	maar	dat	de	mens	zich	moet	richten	
naar	een	maat,	een	richtsnoer,	een	hoogste	waarde,	die	hij	krachtens	zijn	natuur	moet	nastreven.	Al	
valt	de	mens	dan	buiten	de	orde	van	de	physis,	toch	heeft	hij	een	eigen	natuur	die	hem	voorschrijft	
hoe	hij	 te	 leven	heeft.	De	opdracht	van	de	mens	bestaat	erin	zijn	maat	niet	uit	 te	vinden,	maar	 te	
ontdekken.		
Het	domein	van	de	cultuur	-	de	nomos	-	heeft	bij	Plato	dus	niet	langer	de	connotatie	van	nihilisme	en	
relativisme.	 Integendeel:	 de	 cultuur	 is	 het	 domein	waar	 de	mens	 realiseert	wat	 in	 zijn	 natuur	 ligt.	
Cultuur	wordt	hier	gelijkgesteld	met	streven	naar	vervolmaking,	streven	naar	de	hoogste	waarden:	
het	goede,	het	ware	en	het	schone.	In	de	ogen	van	Plato	is	cultuur	niet,	zoals	voor	de	sofisten,	een	
(onvermijdelijk	 onvolkomen)	 product	 van	 de	 mens,	 maar	 wel	 een	 geheel	 van	 voorafgegeven,	
onaantastbare	en	eeuwige	Vormen	of	‘Ideeën’	waarnaar	de	mens	onophoudelijk	op	zoek	is.	Cultuur	
wordt:	‘vorming’,	het	kennis	nemen	van	‘de	juiste	vormen’.		
In	 de	woorden	 van	 Ton	 Lemaire:	 “Deze	 ‘paideia’	 is	 de	ware	 vorming	 van	 de	mens,	 de	 enige	ware	
‘beschaving’	 of	 ‘cultuur’:	 de	 ‘enculturatie’	 van	 de	 mens	 door	 de	 betrokkenheid	 op	 een	 hoogste	
maatstaf.	Onbeschaafd	 is	hij	die	niet	op	de	hoogte	 is	van	de	hoogste	waarden	van	zijn	bestaan;	de	
mens	zonder	maatstaf”	(1976:34).		
De	 platoonse	 opvatting	 van	 ‘paideia’	 als	 de	 gerichtheid	 op	 de	 ideeënwereld,	 vormt	 de	 historische	
grondslag	van	het	cultuurbegrip,	en	het	 is	belangrijk	gebleven	tot	vandaag.	Ook	 in	de	sociologische	
opvattingen	over	cultuur	speelt	het	platoonse	denken	een	niet	te	onderschatten	rol,	bijvoorbeeld	in	
de	(neo-)Parsoniaanse	notie	van	‘cultureel	systeem’	en	van	cultuur	als	‘waardesysteem’.	
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Cultura	
De	Griekse,	en	dan	vooral	de	platoonse,	notie	van	paideia	heeft	via	de	Romeinen	en	de	Renaissance	
de	 modernen	 sterk	 beïnvloed.	 Vaak	 worden	 de	 Romeinen	 genoemd	 als	 de	 ‘uitvinders’	 van	 het	
cultuurbegrip.	Maar	 het	 begrip	 ‘cultura’	 in	 de	 zin	 van	 de	menselijke	 vorming	 is	 niet	meer	 dan	 de	
latijnse	 vertaling	 van	het	Griekse	origineel	 ‘paideia’.	 (Cicero	 schijnt	 degene	 te	 zijn	 geweest	die	het	
Platoonse	‘paideia’	vertaalde	door	‘cultura	animi’).	Cultura	duidde	de	activiteit	aan	van	‘cultiveren’,	
bebouwen,	bewerken	van	iets,	bijvoorbeeld	van	een	veld,	of	in	overdrachtelijke	zin	van	de	menselijke	
geest.	Het	is	vooral	in	die	tweede	betekenis	dat	het	begrip	cultura	tot	ons	gekomen	is,	hoewel	ook	de	
eerste	betekenis	nog	gebruikt	wordt	(denk	aan	een	‘graancultuur’	bijvoorbeeld).	
	
Burgerlijk	cultuurbegrip	
In	 de	 burgerlijke	 maatschappij	 (waarin	 de	 burgerij	 economisch	 en	 politiek	 de	 dominante	 klasse	
wordt)	wordt	 de	 klassieke	notie	 van	 ‘cultuur’	 in	 de	 zin	 van	vorming	 opnieuw	van	belang.	 Zoals	 de	
Griekse	notie	 van	paideia	 slechts	 kon	ontluiken	na	de	onttovering	 van	de	mythe,	 kon	de	moderne	
notie	 van	 ‘cultuur’	 ook	 maar	 opkomen	 met	 de	 geleidelijke	 onttovering	 van	 het	 middeleeuwse	
wereldbeeld.	De	moderne	wetenschap,	de	politiek	en	de	economie	onttrokken	zich	aan	de	 invloed	
van	de	kerk.	De	burgers	hoefden	zich	niet	langer	te	laten	leiden	door	traditie,	maar	konden	handelen	
naar	eigen,	rationele	 inzichten.	Zo	ontstond	binnen	de	context	van	de	burgerlijke	maatschappij	het	
bewustzijn	 dat	 de	 mens	 niet	 moest	 berusten	 in	 de	 onveranderlijke,	 door	 god	 gewilde,	 gang	 van	
zaken.	Hij	kon	zijn	leven	verbeteren.		
Het	burgerlijke	cultuurbegrip	knoopte	daarmee	aan	bij	de	Griekse	notie	van	paideia.	Maar	er	waren	
ook	verschilpunten.	De	notie	‘paideia’	is	statisch.	Vorming	staat	hier	gelijk	met	de	gerichtheid	op	de	
‘eeuwige,	onveranderlijke	vormen	van	het	Ware,	het	Goede	en	het	Schone’.	Het	cultuurbegrip	in	de	
burgerlijke	maatschappij	was	dynamisch.	Het	vertrouwen	in	de	vooruitgang	was	groot.	Men	geloofde	
in	 de	 rationaliseerbaarheid	 van	 de	 samenleving	 en	 in	 de	 vervolmaking	 van	 de	 mens.	 ‘De	
vervolmaakbaarheid	van	de	mens	is	werkelijk	oneindig’,	schreef	de	verlichte	filosoof	Condorcet	in	het	
jaar	1794.	

Cultuur,	civilisation,	Bildung	

Het	burgerlijke	cultuurbegrip	stond	helemaal	in	het	teken	van	dit	geloof	in	de	verbeterbaarheid	van	
de	mens.	Cultuur	stond	voor	verbetering,	verfijning,	veredeling,	vorming,	vervolmaking	door	de	rede,	
en	 bevrijding	 van	 vooroordelen.	 Overigens	 gebruikte	 men	 in	 de	 Verlichting	 niet	 enkel	 de	 term	
cultuur.	Men	sprak	ook	van	civilisation,	esprit	(Geist),	lois,	moeurs.	Die	termen	waren	verwant,	maar	
niet	 identiek.	 Ze	 hadden	 ieder	 een	 eigen	 connotatie.	 Zoals	 Norbert	 Elias	 (1982,	 23-75)	 heeft	
aangetoond,	waren	er	verschillen	tussen	de	naties.		

Zo	 bijvoorbeeld	 had	 Zivilisation	 voor	 de	 Duitsers	 de	 peoratieve	 bijklank	 van	 gekunsteldheid.	 Zij	
prefereerden	 het	 begrip	Kultur	 in	 de	 betekenis	 van	Bildung,	 de	 vorming	 van	 de	 persoonlijkheid.	 De	
Fransen	legden	meer	de	nadruk	op	de	civilité	-	de	fijnbesnaardheid	en	welgemanierdheid	die	aan	het	
hof	werden	gecultiveerd.		

Gemeenschappelijk	aan	al	deze	noties	was	de	opvatting	dat	het	menselijk	handelen	verbeterbaar	is	
en	dat	de	mens	zich	kan	verheffen.	De	Britse	criticus	Matthew	Arnold	schreef	in	Culture	and	Anarchy	
(1869):	 “cultuur	 vindt	 zijn	 oorsprong	 in	 de	 liefde	 voor	 de	 vervolmaking”,	 en	 dan	 niet	 enkel	 de	
vervolmaking	van	de	kennis	maar	op	alle	gebieden.	
	
Wilhelm	Von	Humboldt	en	het	Bildungsideaal	
Het	 burgerlijk	 cultuurbegrip	 culmineerde	 in	 de	 vorming	 van	 een	 ontwikkelde	 persoonlijkheid.	 Dit	
burgerlijke	 ‘Bildungsideaal’	 is	 het	 best	 tot	 uitdrukking	 gebracht	 door	Wilhelm	 Von	 Humboldt.	 Zijn	
visie	 op	 universitaire	 vorming	 (‘Bildung’)	 lag	 aan	 de	 basis	 lagen	 van	 de	 19de	 eeuwse	 universitaire	
hervormingen	 in	Duitsland	 en	 daarbuiten.	 Volgens	 Von	Humboldt	moet	 een	 universiteit	 ‘objektive	
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Wissenschaft’	 en	 ‘subjective	 Bildung’	 met	 elkaar	 verenigen;	 wetenschappelijke	 ontwikkeling	 en	
‘charakterliche	Vollkommenheit’	vormen	samen	het	doel	(Mooij	1987,	95).	Echte	cultuur	leidt	tot	een	
algemene	 vorming,	 want	 cultuur	 vormt	 een	 samenhangend	 geheel.	 Specialisatie	 is	 daarmee	 in	
tegenspraak.	Het	summum	van	cultuur	is	de	vorming	van	de	hooggestemde,	algemeen	ontwikkelde	
persoonlijkheid.		
	
Het	wetenschappelijk	cultuurbegrip	van	de	culturele	antropologie	
In	 de	 achttiende	 en	 de	 negentiende	 eeuw	 verschenen	 tal	 van	 ‘cultuurgeschiedenissen’	 waarin	
belangrijke	 auteurs	 (zoals	 Voltaire,	 Montesquieu,	 Herder,	 Adelung	 en	 later	 Burckhardt)	 de	
vooruitgang	 van	 de	mensheid	 trachten	 te	 reconstrueren.	 Binnen	 die	 traditie	 neemt	 de	Allgemeine	
Kulturwissenschaft	van	Gustav	Klemm	(1843)	een	belangrijke	plaats	in.	Klemm	staat	in	de	traditie	van	
het	 burgerlijke	 vooruitgangsideaal.	 Hij	 stelde	 zich	 tot	 doel	 een	 wetenschap	 van	 de	 cultuur	 te	
ontwikkelen,	en	daaronder	verstaat	hij	de	studie	van	de	menselijke	verworvenheden.	Ook	Klemm	wil	
dus	 in	 de	 eerste	 plaats	 de	 ‘opgang’	 van	 de	 mensheid	 beschrijven.	 Maar	 in	 tegenstelling	 tot	 zijn	
voorgangers	 beperkt	 hij	 zich	 niet	 tot	 het	 beschrijven	 van	 de	 'verheven'	 cultuur	 (kunst,	 literatuur,	
wetenschap,	 godsdienst).	 Kultuur,	 schrijft	 Klemm,	 ‘is	 het	 resultaat	 van	 de	wisselwerking	 tussen	 de	
mens	 en	 de	 natuur,	 en	 van	de	wisselwerking	 tussen	mensen	onderling’	 (in	Goudsblom,	 1987:	 61).	
Daarmee	 verruimde	 hij	 het	 cultuurbegrip.	 Alle	 levensgebieden	 vielen	 er	 voortaan	 onder.	 Zeden,	
landbouwtechnieken,	 godsdienstige	 rituelen,	 volksgebruiken,	 kleding:	 het	 droeg	 allemaal	 zijn	
belangstelling	weg,	 omdat	 ieder	 van	die	 elementen	 van	betekenis	was	 om	het	 ontwikkelingsspoor	
van	de	mensheid	(waar	het	Klemm	om	te	doen	was)	te	volgen.	De	mensheid	heeft	niet	enkel	veel	te	
danken	aan	de	kunst,	de	filosofie	of	de	wetenschap,	maar	ook	aan	eenvoudige	gebruiken	of	basale	
instituties.		

Edward	Tylor	en	het	antropologische	cultuurbegrip	

De	idee	dat	àlle	menselijke	verworvenheden,	 ‘van	de	meest	 indrukwekkende	tot	de	meest	triviale’,	
samengebracht	 kunnen	 worden	 op	 de	 gemeenschappelijk	 noemer	 cultuur	 is	 buitengewoon	
belangrijk.	 Zoals	 Johan	 Goudsblom	 (1987)	 stelt:	 het	 begrip	 werd	 hierdoor	 ontdaan	 van	 zijn	
waarderende	inslag.	In	de	plaats	van	een	ideaal	(cultuur	als	verzameling	van	het	nastrevenswaardige)	
kon	men	cultuur	nu	zien	als	een	feitelijk	gegeven,	een	empirisch	bestudeerbaar	verschijnsel,	als	alles	
wat	mensen	in	de	confrontatie	met	de	natuur	en	in	interactie	met	elkaar	tot	stand	hadden	gebracht.		
Deze	 opvatting	 van	 cultuur	 lag	 aan	 de	 basis	 van	 de	 culturele	 antropologie.	 Vermeldenswaard	 is	
Edward	Tylor’s	Primitive	Culture	uit	1871,	een	zeer	 invloedrijk	boek	 in	de	culturele	antropologie	en	
de	 sociale	wetenschappen.	 Tylor	 ontwikkelde	 een	 dynamisch	 cultuurbegrip.	 De	menselijke	 cultuur	
onderging	 een	 ononderbroken	 evolutieproces.	 De	 mens	 had	 zich	 uit	 de	 toestand	 van	 ‘wildheid’	
opgewerkt	 tot	 het	 stadium	 van	 de	 burgerlijke	 beschaving.	 Daarmee	 knoopte	 Tylor	 aan	 bij	 het	
vooruitgangsidee.	Maar	net	als	Klemm	benadrukte	Tylor	dat	alles	in	de	cultuur	een	rol	van	betekenis	
kan	 spelen,	 en	 hij	 voegde	 eraan	 toe	 dat	 niets	 van	 de	 menselijke	 verworvenheden	 ooit	 helemaal	
achterhaald	wordt:	‘er	schijnt	geen	enkel	menselijk	denkbeeld	zo	primitief	te	zijn	dat	het	niet	nog	van	
invloed	 is	 op	 ons	 eigen	 denken,	 noch	 zo	 oud	 dat	 het	 geen	 verbinding	meer	 heeft	 met	 ons	 eigen	
leven’.	Hij	werkte	deze	idee	verder	uit	in	zijn	theorie	van	de	‘survivals’.		
	
Tylors	 klassiek	 geworden	 definitie	 omschrijft	 cultuur	 als	 ‘het	 complex	 geheel	 waaronder	 zowel	
kennis,	geloof,	kunst,	recht,	gewoonten	als	gelijk	welke	andere	vaardigheid	of	gewoonte	valt,	die	de	
mens	als	lid	van	een	maatschappij	heeft	verworven’.	Deze	definitie	is	tot	op	heden	toonaangevend,	
wat	niet	wegneemt	dat	het	aantal	variante	definities	in	de	honderden	loopt.	Berucht	is	de	poging	van	
Kroeber	en	Kluckhohn	om	uit	meer	dan	150	definities	 één	 synthetische	definitie	 te	distilleren;	het	
levert	een	wanstaltige	omschrijving	op.	
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De	 ‘neutrale’	 notie	 van	 cultuur	 als	 geheel	 van	 menselijke	 verworvenheden	 kwam	 voort	 uit	 de	
humanistische	opvatting	over	‘vorming’.	Hoezeer	het	‘wetenschappelijke	cultuurbegrip’	zich	ook	van	
de	idealistische,	normatieve	connotaties	van	cultuur	heeft	bevrijd,	toch	kan	het	er	niet	helemaal	los	
van	gezien	worden.	Niet	zozeer	omdat	cultuurwetenschappers	zich	in	de	praktijk	zo	moeilijk	kunnen	
bevrijden	 van	 normatieve	 vooroordelen	 en	 waardeoordelen.	 (Daartegen	 moet	 de	
cultuurwetenschapper	zich	tot	het	uiterste	wapenen).	Maar	vooral,	en	principieel,	omdat	cultuur	de	
‘overwinning	op	de	natuur’	veronderstelt.	Het	culturele	als	dimensie	van	het	menselijke	handelen	is	
altijd:	het	overstijgen	van	het	natuurlijke.	Hoezeer	men	dus	de	studie	van	cultuur	uitbreidt	naar	het	
banale	 en	 triviale,	 of	 zelfs	 naar	 het	 bizarre	 en	 groteske,	 hoezeer	 men	 cultuur	 ontdoet	 van	 de	
connotatie	van	het	‘verhevene’,	toch	houdt	cultuur	altijd	en	onvermijdelijk	een	breuk	met	de	natuur	
in,	en	dus	transcendentie.		
De	logos	vangt	aan	met	een	breuk	met	de	mythos;	cultuur	vangt	aan	met	de	breuk	met	de	natuur.		
	
	
DE	MENSELIJKE	SOORT	EN	DE	BIOLOGISCHE	EN	CULTURELE	CO-EVOLUTIE	
	
Na	twee	reizen	rond	de	wereld	publiceerde	Charles	Darwin	in	1859	zijn	boek	On	the	Origin	of	Species.	
Nauwgezette	observaties	van	tal	van	soorten	brachten	Darwin	tot	zijn	theorie	over	het	ontstaan	van	
de	soorten.	Hij	meende	dat	er	een	continuïteit	bestond	 in	de	evolutie	van	dieren	naar	mensen.	De	
biologische	eigenschappen	van	de	mens	zijn	niet	uit	de	lucht	gevallen.	Ze	zijn	het	gevolg	van	evolutie.	
	
Evolutie	
Volgens	 Darwin	 is	 evolutie	 het	 gevolg	 van	 twee	mechanismen	 die	 op	 elkaar	 inwerken:	 genetische	
variatie	(ten	gevolge	van	mutatie)1	en	natuurlijke	selectie.		

	
• Genetische	 variatie	 betekent	 dat	 bij	 de	 overgang	 van	 een	 generatie	 naar	 de	 volgende,	

organismen	 voorkomen	 die	 ietwat	 andere	 eigenschappen	 vertonen	 dan	 hun	 ‘ouders’.	 Na	
Darwin	 werd	 ontdekt	 dat	 dit	 het	 gevolg	 is	 van	 mutatie	 -	 de	 verandering	 van	 het	 genetisch	
materiaal	die	veroorzaakt	wordt	door	chemische	factoren,	straling	of	virussen	of	die	optreedt	
tijdens	 de	 recombinatie	 van	 genetisch	 materiaal	 in	 de	 voortplanting.	 Meestal	 gaat	 het	 om	
schadelijke	 afwijkingen.	 Soms	 levert	 mutatie	 eigenschappen	 op	 die	 het	 organisme	 (dier	 of	
plant)	beter	aangepast	maken	aan	zijn	omgeving.	

	
• De	 nakomelingen	 van	 dat	 gemuteerde	 organisme,	 die	 de	 betere	 eigenschappen	 overerven,	

hebben	 meer	 overlevingskansen.	 Zo	 worden	 gunstige	 eigenschappen	 van	 generatie	 op	
generatie	 doorgegeven	 en	 verdwijnen	 minder	 gunstige	 eigenschappen	 doordat	 hun	 dragers	
vlugger	 sterven	 en	 zij	 zich	 dus	 in	 minder	 grote	 getale	 kunnen	 voortplanten.	 Dit	 proces	 van	
verdringing	van	de	minder	aangepaste	door	de	meer	aangepaste	organismen	heet	natuurlijke	
selectie.	Nieuwe	mutaties	 kunnen	dan	weer	 leiden	 tot	 nog	beter	 aangepaste	 dieren.	 Zo	 ziet	
men	een	evolutieketen	ontstaan	van	soorten	die	door	genetische	mutatie	ontstaan	geven	aan	
nieuwe,	beter	aangepaste	diersoorten	en	door	hen	verdrongen	worden	in	de	struggle	for	life	-	
een	term	van	Spencer.	

	
Mensen	en	apen	
Menselijke	 wezens	 maken	 deel	 uit	 van	 de	 hogere	 zoogdieren	 die	 we	 primaten	 noemen.	 De	
primaten	ontstonden	zowat	70	miljoen	jaar	geleden.	Zowel	de	huidige	apen	als	de	mens	stammen	
van	hen	af.	De	rechtstreekse	voorouders	van	de	mens	waren	primaten	die	rechtop	 liepen	en	zo	

                                                             
1 Eigenlijk kende Darwin zelf het mechanisme van de mutatie niet, dat werd enkele decennia later ontdekt door de Nederlandse botanicus 
Hugo De Vries (in navolging van Mendel). Darwin sprak van ‘variatie’, zonder goed te weten hoe het in zijn werk ging. 
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groot	waren	als	pygmeeën.	Zij	waren	weinig	behaard	maar	leken	toch	goed	op	apen.	Tussen	deze	
eerste	 rechtoplopende	 primaten	 en	 de	 huidige	 mens	 zijn	 heel	 wat	 tussenstadia	 geweest	 van	
hominiden	 (mensachtigen).	 De	 huidige	 mensensoort	 (de	 Homo	 sapiens	 sapiens)	 is	 zo'n	
vijftigduizend	jaar	oud.	
Er	 bestaan	 aanduidingen	 dat	 de	 culturele	 ontwikkeling	 toen	 al	 een	 hele	 tijd	 bezig	 was.	
Waarschijnlijk	heeft	de	culturele	evolutie	zelfs	een	belangrijke	rol	gespeeld	in	de	evolutie	van	de	
menselijke	soort.	Men	spreekt	in	dit	verband	van	co-evolutie.	Daaronder	wordt	verstaan	1)	dat	het	
gebruik	van	werktuigen	(zoals	vuistbijlen)	en	communicatievormen	(de	'paleotaal')	een	belangrijke	
rol	 hebben	 gespeeld	 in	 het	 biologisch	 evolutieproces.	 En	 omgekeerd	 2)	 heeft	 de	 biologische	
evolutie	van	de	hominiden	(o.m.	de	toename	van	het	hersenvolume)	dan	weer	een	belangrijke	rol	
gespeeld	in	de	culturele	evolutie.	Schematisch:	
	
	 Culturele	evolutie	 	 Biologische	evolutie	

	
1	milj.	jaar	geleden	 gebruik	van	werktuigen	 	 klein	hersenvolume	
(hominiden)	 	&	
	 begin	van	taal	(paleotaal)	 	
	 		 	 	 	 	 	mutatie	
	 		 evolutionair		

	 		 voordeel	
	 		 	
	 		 	 	 	 toename	van		
	 		 	 	 	 hersenvolume	
	
	
	
50.000	jaar	 gevorderd	instrumentengebruik	
geleden	 en	taal	

			
				
	
Sociobiologie	
De	 discussie	 over	 het	 onderscheid	 tussen	 dieren	 en	 mensen	 is	 de	 jongste	 decennia	 opnieuw	
aangewakkerd	door	het	controversiële	werk	van	de	sociobiologen.	De	term	sociobiologie	komt	van	
de	 Amerikaan	 Edward	 Wilson.	 Wilson	 verklaart	 sociaal	 gedrag	 door	 biologische,	 i.h.b.	 door	
genetische,	 factoren.	 Heel	 wat	 sociaal	 gedrag	 kan	 volgens	 Wilson	 verklaard	 worden	 door	 de	
mensheid	te	beschouwen	als	reservoir	van	genen,	genetic	pools.	Mensen	gedragen	zich,	zonder	het	
zelf	te	weten,	op	zo'n	manier	dat	de	kwaliteit	van	hun	genenpool	geoptimaliseerd	wordt.	Zij	volgen	
een	aangeboren	 'reproductieve	strategie'.	Hun	gedrag	 is	er	 instinctief	op	gericht	om	de	genenpool	
van	 hun	 groep	 (clan	 of	 familie)	 te	 handhaven.	 Individuen	 handelen	 dus	 niet	 zozeer	 om	 zichzelf	 te	
laten	overleven,	maar	eerder	om	hun	genen	te	laten	voortleven.	
	
Dit	 verklaart	 volgens	Wilson	 het	 verschil	 in	 seksueel	 gedrag	 tussen	mannen	 en	 vrouwen.	Mannen	
zouden	de	neiging	vertonen	tot	promiscu	gedrag.	Dat	is	vanuit	het	standpunt	van	het	voortbestaan	
van	 de	 genenpool	 'strategisch'	 volkomen	 verantwoord.	Hun	 genetisch	materiaal	 ligt	 opgeslagen	 in	
miljoenen	 spermatozoïden.	Hoe	meer	 van	 die	 spermacellen	 leiden	 tot	 een	 bevruchting,	 hoe	 beter	
voor	 de	 genenpool.	 Maar	 bij	 vrouwen	 ligt	 dit	 anders.	 Hun	 genetisch	 materiaal	 ligt	 opgeslagen	 in	
eicellen.	 Vanuit	 'strategisch	 reproductief'	 standpunt	 hebben	 zij	 geen	 baat	 bij	 talrijk	 copuleren	met	
verschillende	partners.	Zij	hebben	slechts	nood	aan	één	bevruchting	per	eicel.	Voorts	zullen	zij	hun	
leven	inrichten	met	het	oog	op	een	zo	groot	mogelijke	bescherming	van	hun	nakomelingen.	Op	die	
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manier	kan	men	verschillen	 in	 seksueel	gedrag	verklaren,	en	ook	verschijnselen	zoals	verkrachting.	
Maar	Wilson	gaat	nog	 veel	 verder.	Ook	 sociale	 stratificatie,	 oorlog,	 racisme	en	 zelfs	 godsdienst	 en	
moraal	wil	hij	verklaren	als	'strategisch	reproductief'	gedrag.	
	
kritiek	op	de	sociobiologie	
De	sociobiologische	these	vindt	vooral	aanhang	onder	biologisch	geschoolde	wetenschappers.	Onder	
sociologen	 en	 antropologen	 stuit	 zij	 op	 grote	 weerstand.	 De	 kritiek	 luidt,	 dat	 de	 sociobiologie	 de	
verscheidenheid	en	plasticiteit	van	het	menselijk	gedrag	weg	reduceert.	Psychische,	sociale,	culturele,	
historische	 factoren	 schijnen	 geen	belang	meer	 te	 hebben.	Daarenboven	 is	Wilsons	 verklaring	 van	
seksueel	gedrag	empirisch	zeer	aanvechtbaar.	In	moderne	samenlevingen	is	het	seksueel	gedrag	van	
vrouwen	 bijvoorbeeld	 veel	 vrijer	 dan	 in	 traditionele	maatschappijen.	 Bovendien	 zijn	 veel	 mannen	
niet	promiscu.	
	
Instincten	
De	meeste	 biologen	 en	 sociologen	 zijn	 het	 erover	 eens	 dat	mensen	 geen	 'instincten'	 hebben.	 Dit	
inzicht	 gaat	 regelrecht	 in	 tegen	de	 sociobiologie,	maar	ook	 tegen	wat	de	meeste	mensen	geloven.	
Zeggen	we	soms	niet	dat	we	 iets	 'instinctief'	doen?	Knipperen	we	niet	 'instinctief'	met	de	ogen	als	
iemand	 er	met	 een	 fel	 licht	 in	 schijnt?	 In	 feite	 gaat	 het	 hier	 niet	 om	 een	 precies	 gebruik	 van	 het	
woord	instinct.	Men	dient	een	precies	onderscheid	te	maken	tussen	instinct,	drift	en	reflex.		

	
• In	de	biologie	en	de	sociologie	wordt	onder	instinct	een	complex	gedragspatroon	verstaan	dat	

genetisch	bepaald	is.	De	nestbouw	van	vogels	of	het	rituele	hof	maken	van	stekelbaarsjes	zijn	
voorbeelden	van	zulke	complexe	gedragingen	die	genetisch	bepaald	zijn.	

• Het	knipperen	met	de	ogen	is	een	reflex,	geen	complex	gedragspatroon	maar	een	eenvoudige	
respons.	 Mensen	 beschikken	 van	 bij	 de	 geboorte	 over	 een	 aantal	 basisreflexen,	 zoals	 het	
knipperen	 met	 de	 ogen.	 Heel	 wat	 van	 die	 reflexen	 hebben	 een	 aantoonbaar	 evolutionair	
voordeel.	Een	goed	voorbeeld	is	de	zuigreflex	bij	pasgeborenen.	

• Maar	 veel	 belangrijker	 voor	 het	 menselijk	 gedrag	 dan	 reflexen	 vormen	 de	 driften.	 Onze	
behoefte	 aan	 drank,	 voedsel,	 seks	 en	 het	 handhaven	 van	 de	 lichaamstemperatuur	 zijn	 daar	
voorbeelden	van.	Driften	komen	voort	uit	de	werking	van	het	lichaam.	Het	zijn	noden	van	het	
lichaam	die	 tot	 uiting	 komen	onder	de	 vorm	van	een	 fysiek	 gevoeld	onbehagen	 of	behoefte	
(zoals	 honger	 of	 dorst).	Maar	 de	manieren	waarop	 driften	 kunnen	 bevredigd	worden	 liggen	
niet	 biologisch	 vast.	 Zij	 verschillen	 bijgevolg	 heel	 veel	 tussen	 (en	 trouwens	 ook	 binnen)	
culturen.	

	
	
CULTURELE	DIVERSITEIT	&	CULTURELE	UNIVERSALIA	
	
De	diversiteit	van	menselijke	culturen	is	groot.	Waarden	en	gedragsnormen	verschillen	sterk	van	cultuur	
tot	 cultuur.	 In	 heel	wat	 culturen	 vinden	we	waarden	 en	 normen	 terug	 die	 sterk	 afwijken	 van	wat	wij,	
westerlingen,	als	'normaal'	beschouwen.	In	het	hedendaagse	Westen	wordt	het	doden	van	pasgeborenen	
of	van	jonge	kinderen	beschouwd	als	één	van	de	ergste	wandaden.	Maar	in	het	traditionele	China	werden	
pasgeboren	meisjes	vaak	gewurgd	omdat	ze	meer	als	een	last	dan	als	een	aanwinst	werden	gezien.	In	het	
hedendaagse	China	zien	we	deze	praktijk	 trouwens	opnieuw	opduiken	 in	een	andere	context.	Door	het	
strenge	 beleid	 van	 geboortebeperking	 (gezinnen	 met	 meer	 dan	 één	 kind	 worden	 bijvoorbeeld	 fiscaal	
gestraft)	zoeken	heel	wat	gezinnen	hun	heil	in	kindermoord.	In	zekere	zin	zet	de	traditie	zich	dus	voort.	

	
'ethisch'	versus	'sociologisch	normaal'	gedrag	
Het	doden	van	kinderen	was	in	het	oude	China	'sociologisch	normaal'.	Daaronder	wordt	verstaan	
dat	het	 frequent	voorkwam.	Hoe	 frequent	valt	niet	precies	 te	bepalen.	Maar	het	was	 'algemeen	
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bekend'	 dat	 het	 een	 veel	 voorkomende	 praktijk	 was.	 Zo	 is	 bijvoorbeeld	 ook	 abortus,	 overspel,	
belastingfraude	 'sociologisch	normaal'	 in	onze	maatschappij:	het	komt	frequent	voor	en	niemand	
kijkt	 er	 echt	 van	op	als	 het	 gebeurt.	Het	 is	 'normaal'.	Dit	 betekent	natuurlijk	 niet	dat	het	ook	 in	
ethische	 zin	 'normaal'	 kan	 genoemd	worden.	Gedrag	 is	 immers	 ethisch	 normaal	wanneer	 het	 in	
overeenstemming	is	met	ethische	beginselen,	dus	met	het	geweten.	

	
Westerlingen	eten	oesters,	maar	zij	zouden	er	niet	aan	denken	om	een	jonge	hond	of	een	kat	
te	 eten,	 terwijl	 dat	 in	 sommige	 delen	 van	 de	wereld	 wordt	 beschouwd	 als	 een	 delicatesse.	
Joden	 eten	 geen	 varkensvlees,	 Hindoes	 vermijden	 het	 om	 rundvlees	 te	 eten.	 Westerlingen	
beschouwen	kussen	als	normaal,	maar	in	sommige	culturen	wordt	het	als	vreemd	of	zelfs	als	
wansmakelijk	beschouwd.	Al	deze	anekdotische	verschillen	staan	natuurlijk	niet	op	zichzelf.	Zij	
illustreren	 slechts	 de	 grote	 en	 fundamentele	 culturele	 verschillen	 die	 maatschappijen	 van	
elkaar	onderscheiden.	
	
Kleine	samenlevingen	(zoals	de	'jagers	en	verzamelaar'-maatschappijen)	neigen	naar	culturele	
uniformiteit.	Maar	de	cultuur	in	geïndustrialiseerde	maatschappijen	is	meestal	zelf	erg	divers:	
er	 komen	 gewoonlijk	 subculturen	 in	 voor.	 Dit	 verschijnsel	 zien	we	 vooral	 in	moderne	 grote	
steden.	 In	 New	 York	 worden	 bijvoorbeeld	 heel	 wat	 stadswijken	 genoemd	 naar	 de	 daar	
heersende	 subcultuur:	 'Little	 Italy',	 'Spanish	 Harlem',	 'Chinatown'.	 Al	 deze	 subculturen	 zijn,	
soms	 zeer	 scherp,	 territoriaal	 van	 elkaar	 afgebakend	 en	 ieder	 wordt	 gekenmerkt	 door	 een	
eigen	levenswijze.	

	
1.	Culturele	identiteit	en	etnocentrisme	
Iedere	cultuur	wordt	gekenmerkt	door	zijn	eigen	gedragspatronen,	die	vaak	heel	vreemd	lijken	
in	de	ogen	van	mensen	met	een	andere	culturele	achtergrond.		
	
Voorbeeld:			Nacirema	
De	Nacirema	 is	 een	 cultuur	 die	werd	 beschreven	 door	 de	 antropoloog	Horace	Miner	 in	 een	
onderzoek	 uit	 1956	 dat	 vooral	 in	 Amerika	 berucht	 is	 geworden.	Miner	 richtte	 zijn	 aandacht	
vooral	op	de	vreemde	en	exotische	lichaamsrituelen	van	de	Nacirema:	

"Het	 fundamentele	 geloof	 dat	 aan	 het	 hele	 systeem	 ten	 grondslag	 ligt,	 is	 de	 opvatting	 dat	 het	
menselijk	lichaam	lelijk	is	en	dat	het	de	natuurlijke	neiging	heeft	tot	ziekte	en	debiliteit.	De	mens	is	
gevangen	 in	 zijn	 lichaam,	 en	 zijn	 enige	 hoop	 bestaat	 erin	 de	 kwalijke	 eigenschappen	 van	 het	
lichaam	 door	middel	 van	 rituelen	 en	 ceremonieën	 tegen	 te	 houden.	 Ieder	 huishouden	 beschikt	
over	één	of	meer	huisaltaren	waar	deze	rituelen	worden	voltrokken.	(..)	
Het	middelpunt	van	het	huisaltaar	 is	een	soort	doos	of	kast	die	 ingebouwd	is	 in	de	muur.	Daarin	
worden	 de	 talrijke	 magische	 tovermiddelen	 en	 drankjes	 bewaard,	 zonder	 welke	 de	 inboorling	
meent	niet	te	kunnen	leven.	Het	beheer	van	deze	tovermiddelen	wordt	overgelaten	aan	een	heel	
aantal	gespecialiseerde	bereiders.	De	meest	 invloedrijke	onder	hen	zijn	de	medicijnmannen.	Wie	
hun	hulp	inroept	moet	aanzienlijke	giften	schenken.	Nochtans	zijn	het	niet	de	medicijnmannen	die	
de	 tovermiddelen	 bereiden,	 maar	 zij	 bepalen	 wel	 welke	 ingrediënten	 er	 moeten	 in	 zitten	 en	
schrijven	dit	 op	 in	 een	oud	 en	 geheim	 schrift.	Dit	 geschrift	wordt	 enkel	maar	 begrepen	door	 de	
kruidenmannen	die,		opnieuw	tegen	schenking	van	giften,	de	tovermiddelen	bereiden.	
De	Nacirema	hebben	bijna	een	pathologische	angst	van	en	tegelijk	een	fascinatie	voor	de	mond.	Zij	
menen	dat	de	toestand	van	de	mond	een	bovennatuurlijke	invloed	heeft	op	alle	sociale	interacties.	
Zonder	mondrituelen,	 geloven	 zij,	 zouden	hun	 tanden	uitvallen,	hun	 tandvlees	 zou	bloeden,	hun	
kaken	verschrompelen,	hun	vrienden	zouden	hen	verlaten	en	hun	minnaars	zouden	hen	verstoten.	
Zij	geloven	ook	dat	er	een	sterk	verband	bestaat	tussen	orale	en	morele	eigenschappen.	Zo	bestaat	
er	bijvoorbeeld	voor	kinderen	een	rituele	reiniging	van	de	mond	waarvan	verondersteld	wordt	dat	
het	hun	karaktersterkte	doet	toenemen.	
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Tot	het	dagelijkse	lichaamsritueel	dat	iedereen	moet	volbrengen	behoort	ook	een	mondritueel.	(…)	
Ik	heb	dit	ritueel	niet	zelf	bijgewoond,	maar	inboorlingen	vertelden	me	dat	het	ritueel	er	in	bestaat	
een	kleine	bundel	stijve	haren	in	de	mond	te	steken,	waarop	magische	poeders	zijn	aangebracht."		

	
Het	volstaat	om	 'Nacirema'	achterstevoren	 te	 spellen	om	te	weten	 te	komen	over	welk	volk	
het	gaat.	
Deze	 grap	 van	Miner	 toont	 het	 volgende	 aan.	 Bijna	 iedere	 handeling,	 ook	 die	waarmee	we	
vertrouwd	zijn,	 lijkt	vreemd	wanneer	ze	buiten	haar	context	wordt	beschreven,	 in	plaats	van	
als	 een	 deel	 van	 de	 levenswijze	 van	 een	 volk.	Westerse	 reinigingsrituelen	 zijn	 niet	meer	 of	
minder	bizar	dan	de	gewoonte	van	sommige	stammen	in	de	Stille	Oceaan	de	voortanden	uit	te	
slaan	 om	 er	 mooier	 uit	 te	 zien,	 of	 van	 bepaalde	 Zuid-Amerikaanse	 stammen	 waarvan	 de	
vrouwen	schijven	aanbrengen	onder	hun	lippen	om	deze	uit	te	rekken,	zodat	ze	aantrekkelijker	
worden.	
Wij	kunnen	deze	praktijken	en	opvattingen	onmogelijk	begrijpen	zonder	hen	in	verband	te	brengen	met	de	
ruimere	cultuur	waarvan	zij	deel	uitmaken.	Een	cultuur	moet	bestudeerd	worden	in	termen	van	zijn	eigen	
betekenissen	en	waarden.	Dit	standpunt	noemen	we	'cultuurrelativisme'.		
	
Men	kan	hier	een	onderscheid	maken	tussen:	
• relatief	cultuurrelativisme	(waarbij	men	de	eigen	culturele	veronderstellingen	en	vanzelfsprekendheden	

tussen	haakjes	plaats	om	te	vermijden	dat	men	vreemde	gebruiken	en	waarden	verkeerd	begrijpt)	en		
• absoluut	 cultuurrelativisme	 (waarbij	 alle	 waarden	 en	 normen	 van	 gelijke	 morele	 waarde	 worden	

geacht).	 De	 relatieve	 cultuurrelativist	 zal	 bijvoorbeeld	 cliterectomie	 pogen	 te	 situeren	 binnen	 een	
cultuur	waar	 de	 vrouw	een	heel	 andere	 sociale	 status	 en	 rol	 heeft	 dan	 in	 de	Westerse	maatschappij,	
zonder	dat	hij	dit	verschijnsel	goed-	of	afkeurt.	De	absolute	cultuurrelativist	gaat	nog	verder:	voor	hem	is	
cliterectomie	een	gebruik	zoals	een	ander,	het	 is	moreel	niet	meer	of	minder	verwerpelijk	dan	tanden	
poetsen.	

	
Het	cultuurrelativisme	is	één	van	de	basisuitgangspunten	van	de	antropologie,	de	sociologie	en	
de	 cultuurwetenschap.	 De	 sociale	 wetenschapper	 mag	 zich	 niet	 aan	 etnocentrisme	
bezondigen.	 Iemand	 is	 etnocentrisch	 wanneer	 hij	 de	 waarden,	 normen,	 praktijken	 en	
denkbeelden	uit	een	andere	cultuur	interpreteert	in	het	licht	van	de	waarden	en	normen	van	
zijn	eigen	 cultuur,	 in	de	plaats	 van	 ze	 te	 situeren	 in	de	 context	 van	de	andere	 cultuur.	Vaak	
leidt	een	etnocentrische	houding	tot	een	klakkeloze	veroordeling	van	de	andere	cultuur	('wat	
vreemd	 en	 onbekend	 is,	 is	 verwerpelijk').	 De	 socioloog	moet	 dus	 zijn	 culturele	 achtergrond	
tussen	haakjes	plaatsen	bij	het	bestuderen	van	andere	culturen.	Maar	dit	 is	 aartsmoeilijk	 (al	
was	 het	 maar	 omdat	 het	 streven	 naar	 wetenschappelijke	 objectiviteit	 en	 naar	
cultuurrelativisme	zelf	een	typisch	product	is	van	de	westerse	cultuur).	
	
Culturele	universalia	
Ondanks	de	grote	 culturele	diversiteit	hebben	culturen	ook	gemeenschappelijke	kenmerken.	
Kenmerken	 die	 voorkomen	 in	 alle,	 of	 zo	 goed	 als	 alle	 culturen,	 noemt	 men	 culturele	
universalia.		
Er	is	bijvoorbeeld	geen	cultuur	bekend	zonder	een	grammaticaal	complexe	taal	of	zonder	één	
of	andere	vorm	van	familiesysteem	met	waarden	en	normen	gericht	op	de	zorg	voor	kinderen.	
Ook	 het	 huwelijk	 is	 een	 cultureel	 universalium,	 alsook	 religieuze	 rituelen	 en	
eigendomsrechten.	 Alle	 culturen	 kennen	 tevens	 een	 incestverbod,	 zij	 het	 dat	 daar	 bij	 hoge	
uitzondering	van	kan	worden	afgeweken,	zoals	bij	de	Egyptische	farao’s.		
De	antropoloog	Murdock	somde	enkele	tientallen	cultuurkenmerken	op	die	hij	 identificeerde	
als	 culturele	 universalia.	 Hij	 rangschikte	 daaronder,	 naast	 de	 al	 genoemde	 voorbeelden	 ook	
dans,	kunst,	opsmuk,	spel,	het	geven	van	geschenken,	grappen	maken	en	hygiënische	regels.	
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kritiek	op	Murdock	
De	lange	lijst	van	Murdocks	culturele	universalia	is	niet	onomstreden.	Zo	is	het	maar	de	vraag	
of	bepaalde	culturele	universalia	niet	veeleer	een	biologisch	fundament	hebben	(bij	voorbeeld	
het	 huwelijk	 en	 het	 gezin).	 Voorts	 bestaan	 binnen	 ieder	 'cultureel	 universalium'	 grote	
verschillen.	 Onder	 het	 incestverbod	 valt	 in	 sommige	 culturen	 bijvoorbeeld	 ook	 het	 seksueel	
contact	 tussen	neven	en	nichten,	 of	 zelfs	 tussen	mensen	die	 eenzelfde	 familienaam	dragen.	
Anderzijds	 zijn	 er	 culturen	 bekend	 waar	 het	 aan	 een	 klein	 deel	 van	 de	 bevolking	 werd	
toegestaan	om	een	incestueuze	verhouding	te	hebben.	We	vermeldden	al	de	incesthuwelijken	
bij	de	Egyptische	farao's.	

	
	
	
	



 63 

Hoofdstuk	5	 	
DEVIANTIE	
	

	
Het	sociale	 leven	wordt	 in	banen	geleid	door	normen	en	regels.	Zonder	regels	 is	er	chaos.	De	
noodzaak	van	een	verkeersreglement,	dus	van	conventies	zoals	'rechts	rijden'	of	'stoppen	voor	
een	 rood	 verkeerslicht',	 kan	 moeilijk	 betwijfeld	 worden.	 Doordat	 mensen	 normen	 volgen,	
wordt	 het	 leven	 ordelijk	 en	 voorspelbaar.	 Een	 groot	 deel	 van	 de	 sociologie	 analyseert	 en	
verklaart	de	vorming	en	het	in	stand	houden	van	de	sociale	orde.	Maar	aan	dit	verhaal	 is	een	
keerzijde.	Niet	iedereen	houdt	zich	de	hele	tijd	aan	de	sociale	regels	en	verwachtingen.	Mensen	
wijken	al	eens	af	van	de	regels	die	ze	verondersteld	worden	te	volgen.	Dit	noemt	men	deviant	
(afwijkend)	gedrag.	
De	studie	van	deviant	gedrag	 is	complex.	Er	zijn	veel	soorten	deviant	gedrag.	Daarenboven	 is	
'deviant'	een	relatief	begrip.	Wat	in	de	ene	subcultuur	beschouwd	wordt	als	normaal,	wordt	in	
de	 andere	 als	 deviant	 beschouwd.	 Wat	 normaal	 en	 abnormaal	 is,	 varieert	 van	 cultuur	 tot	
cultuur	en	van	subcultuur	tot	subcultuur.		
	
Wat	is	deviantie?	
Onder	 deviantie	 verstaat	 men,	 zeer	 algemeen	 en	 voorlopig	 gedefinieerd,	 gedrag	 dat	 niet	
strookt	 met	 de	 algemeen	 aanvaarde	 normen.	 Toch	 kan	 men	 niet	 zomaar	 een	 onderscheid	
maken	 tussen	 individuen	 die	 van	 normen	 afwijken	 en	 individuen	 die	 handelen	 volgens	 de	
normen.	 Iedereen	overtreedt	 af	 en	 toe	wel	 eens	normen.	Maar	niet	 iedere	normovertreding	
maakt	van	 iemand	een	deviant.	Winkeldiefstal,	het	nemen	van	fotokopieën	op	het	werk	voor	
privégebruik	 of	 studentikoze	 baldadigheden	 worden	 niet	 geaccepteerd,	 maar	 zulke	 kleinere,	
accidentele	normovertredingen	maken	de	'dader'	nog	niet	tot	een	deviant.	
	
De	reikwijdte	van	het	begrip	deviantie	is	zeer	ruim.	Het	is	zowel	van	toepassing	op	het	gedrag	
van	 een	 extravagante	 kunstenaar	 als	 Dali,	 als	 op	 het	 gedrag	 van	 Dutroux.	 Bovendien	 is	 het	
begrip	deviantie	niet	enkel	van	toepassing	op	individueel	gedrag.	Een	voorbeeld	van	collectief	
afwijkend	gedrag	is	de	Hare	Krishna	secte,	een	religieuze	groepering	met	geloofsovertuigingen	
en	 een	 levenswijze	 die	 sterk	 verschilt	 van	wat	 in	 onze	maatschappij	 gebruikelijk	 is.	 De	 Hare	
Krishna	vormt	een	deviante	subcultuur.	In	de	straten	van	grote	steden	vormen	zij	een	bekend	
verschijnsel:	met	hun	oranjegele	gewaden,	kaalgeschoren	hoofden,	hun	reciterende	muziek	en	
hun	dansen	horen	ze	bijna	tot	het	vertrouwde	stadsbeeld.	Zij	vormen	een	tamelijk	welvarende	
gemeenschap,	 en	 worden	 gefinancierd	 door	 leden	 en	 sympathisanten.	 Onder	 een	 deviante	
subcultuur	 verstaat	 men	 dus	 niet	 enkel	 groepen	 van	mensen	 die	 in	 de	marginaliteit	 van	 de	
samenleving	terecht	zijn	gekomen,	zoals	bijvoorbeeld	de	daklozen.	Daklozen	hebben	eveneens	
een	subcultuur	ontwikkeld,	hebben	eigen	codes	en	gewoonten,	ontmoeten	elkaar	in	parken	en	
metrostations,	maar	staan	letterlijk	en	figuurlijk	aan	de	rand	van	de	maatschappij.		
	
Normen	en	sancties	
Meestal	volgen	we	regels	en	normen	uit	gewoonte.	Neem	bijvoorbeeld	taalgebruik.	We	passen	
grammaticale	 regels	 toe,	 zonder	 dat	 we	 er	 ons	 bewust	 van	 zijn.	 Maar	 wanneer	 we	 als	
volwassene	een	vreemde	 taal	willen	 leren,	 ligt	dit	helemaal	anders.	Dan	merken	we	pas	met	
hoeveel	 regels	we	 eigenlijk	 rekening	moeten	 houden.	 Iets	 dergelijks	 is	 ook	 het	 geval	met	 de	
regels	voor	de	sociale	omgang.	We	passen	ze	toe	zonder	dat	we	ons	er	bewust	van	zijn.	Denk	
aan	de	'beleefde	inattentie',	of	aan	de	regels	van	tact	in	een	conversatie	(we	vermijden	pijnlijke	
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onderwerpen),	of	de	regels	van	'bracketing'	-	we	passen	al	deze	regels	toe	zonder	zelfs	maar	te	
weten	dat	ze	bestaan.	
	
Er	 zijn	natuurlijk	ook	normen	waarvan	we	ons	wel	bewust	 zijn.	We	passen	de	verkeersregels	
toe	in	het	volle	bewustzijn	van	het	bestaan	van	die	regels.	En	met	een	groot	deel	van	die	regels	
zijn	 we	 het	 ook	 wel	 eens.	 We	 accepteren	 het	 feit	 dat	 we	 rechts	 rijden	 en	 dat	 we	 moeten	
stoppen	voor	een	stoplicht	omdat	we	beseffen	dat	als	de	meerderheid	van	de	weggebruikers	er	
zich	niet	aan	zou	houden,	het	verkeer	een	gevaarlijke	warboel	zou	zijn.	
	
Er	 zijn	 echter	 ook	 normen	 waarvan	 we	 ons	 bewust	 zijn,	 maar	 die	 we	 niet	 gerechtvaardigd	
vinden.	Heel	wat	weggebruikers	vinden	de	snelheidsbeperking	overbodig,	of	wensen	er	zich	in	
ieder	geval	niet	aan	te	houden.	De	snelheidsbeperking	wordt	vaak	alleen	maar	nageleefd	in	de	
nabijheid	van	verkeerspolitie.		
	
Dit	voorbeeld	 illustreert	een	zeer	belangrijk	aspect	van	conformiteit	of	afwijkend	gedrag:	aan	
iedere	sociale	norm	zijn	bepaalde	sancties	verbonden	om	individuen	te	dwingen	zich	conform	
de	regel	te	gedragen.	Onder	een	sanctie	verstaan	we	iedere	reactie	van	anderen	op	het	gedrag	
van	individuen	of	groepen,	erop	gericht	de	norm	te	laten	naleven.		
	

• Sancties	kunnen	positief	zijn	(het	geven	van	beloningen	aan	wie	zich	conform	de	norm	
gedraagt)	of	negatief	(het	geven	van	straffen	aan	wie	zich	niet	aan	de	norm	houdt).		

• Sancties	kunnen	ook	 formeel	of	 informeel	zijn.	Een	 formele	sanctie	 is	een	reactie	van	
een	 instelling,	 zoals	 bijvoorbeeld	 een	 tuchtraad,	 die	 als	 taak	 heeft	 toe	 te	 zien	 op	 de	
toepassing	van	normen.	Informele	reacties	zijn	minder	georganiseerde,	meer	spontane	
reacties	op	niet-conform	gedrag.	

• In	 onze	 maatschappij	 worden	 de	 belangrijkste	 formele	 sancties	 uitgevaardigd	 door	
rechtbanken	 en	 toegepast	 door	 gevangenissen.	 De	 politie	 zelf	 vaardigt	 geen	 formele	
sancties	uit,	maar	beperkt	zich	ertoe	normovertreders	voor	de	rechter	te	brengen.	Daar	
worden	 sancties	 uitgevaardigd	 zoals	 gevangenisstraf,	 boetes,	 ontheffing	 uit	 rechten	
(vb.	intrekking	van	rijbewijs).	Deze	sancties	zijn	overwegend	negatief.	Formele	positieve	
sancties	treft	men	evenwel	in	vele	domeinen	van	het	sociale	leven	aan:	medailles	voor	
uitmuntend	 gedrag	 (bv.	 in	 oorlogstijd),	 diploma’s,	 graden	 of	 kampioenstitels	 voor	
prestaties	op	sportief	gebied.	

• Informele	 sancties,	 zowel	 positieve	 als	 negatieve,	 treffen	 we	 overal	 aan.	 Positieve	
informele	 sancties	 nemen	 uiteenlopende	 vormen	 aan:	 een	 simpele	 aanmoediging	
('goed	 gedaan,	 jongen'),	 een	 schouderklopje,	 een	 glimlach.	 Negatieve	 informele	
sancties	omvatten	onder	meer	iemand	honend	uitlachen,	de	rug	toekeren,	misprijzen,	
of	zelfs	fysiek	uitsluiten.	

• Hoewel	formele	sancties	meer	dramatisch	 lijken	en	meer	zichtbaar	zijn,	zijn	 informele	
sancties	 zeker	 zo	 belangrijk	 om	 mensen	 te	 dwingen	 normen	 na	 te	 leven.	 De	
goedkeuring	willen	 verwerven	 van	 familie,	 vrienden	 of	 collega's,	 zich	 niet	 belachelijk	
willen	maken	 of	 zich	 niet	 hoeven	 te	 schamen,	 beïnvloedt	 het	 gedrag	 van	 individuen	
vaak	meer	dan	formele	beloningen	of	straffen.	

	
Wet,	misdaad	en	straf	
Wetten	zijn	door	de	overheid	opgelegde	normen	waarnaar	de	burgers	zich	moeten	gedragen.	
De	naleving	van	de	wet	wordt	beschermd	door	formele	sancties.	Overal	waar	wetten	zijn,	zijn	
ook	misdrijven.	Want	 crimineel	 gedrag	 kan	 het	 best	 omschreven	worden	 als	 gedrag	 dat	 niet	
conform	 de	 wet	 is.	 De	 opvattingen	 over	 crimineel	 gedrag	 variëren	 nogal	 eens.	 Wat	 wij	 nu	
beschouwen	als	een	'zware	misdaad'	hoeft	dat	niet	overal	zo	te	zijn	of	altijd	zo	geweest	te	zijn	
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(en	wat	anderen	als	crimineel	gedrag	beschouwen	hoeft	dit	voor	ons	niet	te	zijn).	Ook	de	aard	
van	de	bestraffingen	varieert	sterk.	Gedurende	de	laatste	twee	tot	drie	eeuwen	zijn	hierin	grote	
verschuivingen	 merkbaar	 geweest.	 Dit	 hangt	 in	 belangrijke	 mate	 samen	 met	 de	 algemeen	
maatschappelijke	 verschuiving	 van	 traditionele	 maatschappijen,	 gebaseerd	 op	 de	 lokale	
dorpsgemeenschap,	naar	geïndustrialiseerde	sociale	systemen,	waar	de	meeste	mensen	leven	
in	anonieme	steden.	
	
Crimineel	gedrag	in	pre-industriële	maatschappijen	
In	het	pre-industriële	Europa	stonden	de	zwaarste	straffen	of	misdrijven	van	religieuze	aard,	of	
op	 misdrijven	 tegen	 de	 eigendom	 van	 de	 heersers	 of	 van	 de	 aristocratie.	 Op	 ketterij	 (het	
verkondigen	 van	niet-christelijke	 religieuze	opvattingen),	 sacrilège	 (het	 beschadigen	of	 stelen	
van	 kerkeigendom)	 of	 zelfs	 blasfemie	 (het	 'ijdel'	 gebruik	 van	 de	 naam	 van	 God	 of	 het	
oneerbiedig	 spreken	 of	 religieuze	 aangelegenheden)	 stond	 lange	 tijd	 de	 doodstraf.	 Deze	
overtredingen	 worden	 op	 dit	 ogenblik	 niet	 eens	 meer	 als	 crimineel	 beschouwd	 -	 met	
uitzondering	van	het	stelen	van	kerkelijke	eigendommen.	Ook	jagen,	vissen	of	fruit	plukken	op	
de	gronden	van	de	koning	of	van	aristocraten	werd	zeer	zwaar	bestraft.	
Aan	 het	 doden	 van	 een	 ‘gewone’	 man	 werd	 niet	 eens	 zo	 zwaar	 getild	 als	 aan	 de	
bovengenoemde	misdrijven.	 De	 schuldige	 kon	 er	 zich	 in	 veel	 gevallen	 van	 afmaken	met	 het	
betalen	van	een	geldsom	aan	de	nabestaanden.	Soms	nam	de	 familie	van	het	 slachtoffer	het	
recht	 in	 eigen	 handen	 en	 vermoordde	 op	 haar	 beurt	 de	 moordenaar.	 Deze	 praktijk	 van	
bloedwraak	kon	 leiden	tot	een	escalatie	van	wederzijdse	moorden	en	tot	 langdurige	vetes.	 In	
sommige	 gebieden,	 zoals	 in	 Zuid	 Italië,	 is	 deze	 praktijk	 blijven	 voortbestaan	 tot	 in	 de	 20ste	
eeuw.	

	
Veranderingen	in	wijze	van	bestraffen	
Voor	 de	 negentiende	 eeuw	was	 langdurige	 gevangenisstraf	 een	 eerder	 ongebruikelijke	 straf,	
zowel	 in	 Europa	 als	 in	 de	 Verenigde	 Staten.	 De	 meeste	 steden	 hadden	 wel	 een	 lokale	
gevangenis,	 maar	 deze	 waren	 meestal	 erg	 klein	 en	 konden	 niet	 meer	 dan	 drie	 of	 vier	
gevangenen	tezelfdertijd	onderbrengen.	Die	gevangenissen	dienden	slechts	om	dronkaards	hun	
roes	 te	 laten	 uitslapen	 of	 werden	 gebruikt	 om	mensen	 op	 te	 sluiten	 in	 afwachting	 van	 hun	
proces.	 In	de	grotere	Europese	steden	waren	er	wel	gevangenissen	van	een	grotere	omvang,	
die	 meestal	 bevolkt	 werden	 door	 veroordeelden	 die	 wachtten	 op	 hun	 executie.	 Deze	
gevangenissen	waren	van	een	heel	andere	aard	dan	de	moderne	instellingen	die	men	vanaf	het	
begin	 van	 de	 19de	 eeuw	 begon	 te	 bouwen.	 Er	 bestond	 bijvoorbeeld	 nauwelijks	 een	
gevangenisdiscipline.	Meestal	was	de	sfeer	in	gevangenissen	naar	moderne	maatstaven	erg	vrij,	
al	kwam	het	ook	wel	voor	dat	gevangenen	in	een	kerker	werden	geworpen	en	ze	de	cipier	pas	
zagen	op	de	dag	van	hun	terechtstelling.	
	
De	 rechtshistoricus	 Jonathon	 Atholl	 beschreef	 het	 leven	 in	 een	 van	 de	 oudste	 Londense	
gevangenissen.	Voortdurende	kwamen	en	gingen	bezoekers,	het	ging	er	ongedwongen	aan	toe.	
Atholl	 beschrijft	 zelfs	 hoe	 een	 ter	 dood	 veroordeelde	 nog	 een	 afscheidsfeest	 hield	 in	 de	
gevangenis	-	en	dat	was	geen	uitzonderlijke	gebeurtenis.	
	
Gebruikelijke	straffen	op	misdrijven	waren	mensen	vastketenen,	zweepslagen	toedienen,	hen	
met	 gloeiende	 ijzers	 bewerken	 of	 ophanging.	 Deze	 straffen	 werden	 meestal	 in	 het	 publiek	
uitgevoerd,	 en	 werden	 veel	 bijgewoond.	 De	 tot	 ophanging	 veroordeelden	 hielden	 soms	 nog	
een	laatste	speech,	waarin	zij	zichzelf	rechtvaardigden	of	hun	onschuld	volhielden.	De	menigte	
reageerde	op	die	speech	met	boegeroep	of	kreten	van	instemming.	
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Sociogenese2	van	de	gevangenis	
Moderne	gevangenissen	vinden	hun	oorsprong	niet	zozeer	in	de	kerkers	en	cellen	uit	vroegere	
tijden.	Sociogenetisch	zijn	gevangenissen	verwant	aan	ziekenhuizen.	Beide	stammen	af	van	de	
middeleeuwse	godshuizen	en	hospitalen.		
	
In	 nagenoeg	 alle	 middeleeuwse	 steden	 waren	 er	 godshuizen.	 Dat	 waren	 ‘huizen	 gewijd	 aan	
goede	werken	ter	ere	van	God’,	oftewel:	de	‘werken	van	barmhartigheid’	(hongerigen	spijzen,	
dorstigen	 laven,	 naakten	 kleden,	 doden	 begraven,	 reizigers	 herbergen,	 zieken	 troosten,	
gevangenen	 bevrijden).	 Godshuizen	 waren	 opvanghuizen	 voor	 allerlei	 soorten	
hulpbehoevenden.	 Men	 trof	 er	 armen	 aan,	 ouderen	 van	 dagen,	 gehandicapten,	 geestelijk	
gestoorden,	 wezen,	 veroordeelde	 misdadigers	 op	 pelgrimstocht,	 zwervers	 en	 zieken.	 De	
godshuizen	 dienden	 niet	 om	 de	 toestand	 van	 deze	 hulpbehoevenden	 echt	 en	 blijvend	 te	
verbeteren.	 Het	 waren	 geen	 ‘verbeteringsinstellingen’,	 zoals	 de	 moderne	 gevangenissen,	
ziekenhuizen	en	opvoedingsinrichtingen.	Men	hielp	de	hulpbehoevenden	om	de	wil	van	God	na	
te	komen,	en	zo	zijn	eigen	zielenheil	 te	bevorderen.	 In	de	middeleeuwse	steden	en	kloosters	
werd	heel	veel	geschonken	aan	armen.	Dit	deed	men	echter	niet	omdat	men	armoede	wilde	
opheffen.	De	arme	was	een	noodzakelijk	onderdeel	van	de	samenleving,	door	God	gewild.	 ‘Al	
goed	 dat	 er	 armoede	 is’,	 redeneerde	 de	 middeleeuwer,	 ‘zo	 kan	 ik	 aan	 mijn	 religieuze	
verplichtingen	tegemoet	komen’.	Men	schonk	om	het	geven	op	zich,	men	hielp	om	het	helpen	
op	zich,	en	men	deed	dat	niet	in	de	eerste	plaats	omdat	men	door	lijden	en	ellende	bewogen	
was,	en	al	helemaal	niet	omdat	men	mistoestanden	wilde	oplossen.	Een	dergelijke	gelatenheid	
tegenover	de	problemen	in	de	wereld	is	bijna	niet	te	vatten	voor	moderne	geesten,	die	immers	
de	 wereld	 willen	 verbeteren,	 veranderen,	 en	 als	 het	 kan:	 maken	 volgens	 hun	 wensen.	 De	
middeleeuwer	 daarentegen,	 wilde	 de	 wereld	 niet	 veranderen.	 In	 zijn	 ogen	 had	 alles	 en	
iedereen	 een	 ‘natuurlijke’	 plaats,	 van	 de	 onbeduidendste	worm	 tot	 de	machtigste	 koning	 en	
van	 de	 zwaarste	 misdadiger	 tot	 de	 grootste	 heilige.	 Alles	 hing	 met	 alles	 samen	 op	 een	
mysterieuze	wijze.	De	middeleeuwer	streefde	niet	naar	verandering	van	de	zijnsorde.	Hij	wilde	
er	een	plaats	in	innemen.	De	plaats	die	hem,	als	arme,	edelman,	man,	vrouw,	priester,	ridder,	
boer	volgens	de	door	god	geschapen	natuurlijke	orde	toekwam.		

“Geen	middeleeuwer”,	zo	schrijft	de	arts	en	medisch	historicus	A.	Querido	(1960:	12),	“zou	
op	de	gedachte	komen,	dat	een	zieke	gebaat	 zou	kunnen	zijn	met	een	opneming	 in	een	
inrichting,	om	hem	van	zijn	ziekte	te	genezen.	Men	werd	in	een	inrichting	(een	godshuis	of	
een	 hospitaal)	 opgenomen	 omdat	 men	 invalide,	 oud	 en	 arm	 was,	 omdat	 men	 eten	
behoefde,	een	rustplaats,	warmte	en	licht”.		

Godshuizen	waren	dus	geen	instellingen	om	sociale	problemen	op	te	lossen,	maar	om	ermee	te	
leven	in	berusting.	
		
Hetzelfde	 gold	 voor	 de	 hospitalen,	 waarvan	 de	 oorsprong	 nog	 verder	 terug	 gaat	 dan	 de	
godshuizen.	Historisch	hebben	de	hospitalen	een	dubbele	oorsprong:	 in	de	kloosters	en	 langs	
de	 grote	 wegen.	 In	 de	 kloosters	 werden	 hospitia	 (gastenzalen)	 ingericht	 waar	 armen	 en	
gebrekkigen	 onderdak	 en	 verzorging	 kregen.	 En,	 anderzijds,	 vindt	 men	 in	 de	 vroegste	
Middeleeuwen	 hospitalen	 (inrichtingen	 waar	 gastvrijheid	 wordt	 verleend)	 of	 xenodochia	
(vreemdelingenhuizen)	 langs	 kruispunten	 van	 wegen	 en	 bij	 belangrijke	 rivierovergangen.	 De	
gastvrije	 behandeling	 van	 reizigers	 had	 een	 religieuze	 betekenis.	 De	 meeste	 reizigers	 waren	
pelgrims.	Zij	kregen,	zoals	de	barmhartigheid	voorschreef,	onderdak	en	eten,	en	tevens	werden	
hun	voeten	gewassen	 -	 een	 ritueel	met	een	meer	 religieuze	dan	hygiënische	betekenis.	Alles	
baadde	 in	 een	 religieuze	 sfeer.	 Het	 is	 dan	 ook	 niet	 verrassend	 dat	 de	 reizigers,	 naast	 eten,	
warmte	en	een	slaapplaats	ook	collectieve	godsdienstoefeningen	kregen.		

                                                             
2 Sociogenetica betekent: de leer van het ontstaan en de wording van sociale praktijken en instituties. 
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In	 de	 vroege	 moderniteit,	 in	 de	 16de	 eeuw,	 op	 het	 ogenblik	 dat	 het	 feodalisme	 aan	 het	
afbrokkelen	 was,	 groeide	 de	 nood	 aan	 hospitalen.	 Het	 reizigersverkeer	 had	 een	 heel	 ander	
karakter	dan	in	de	vroege	middeleeuwen.	De	handel	werd	intensiever.	Men	reisde	voor	zaken	
en	 uit	 nieuwsgierigheid,	 en	 er	 was	 een	 toegenomen	 behoefte	 aan	 gelegenheden	 om	 te	
overnachten.	Er	ontstonden	herbergen	en	logementen	die	vaak	welgestelde	(handels-)reizigers	
opvingen.	Ze	boden	meer	comfort	dan	de	kloosters,	en	werden	uit	de	religieuze	sfeer	gehaald.		
Maar	 de	 wegen	 waren	 ook	 vol	 met	 minder	 welvarende	 mensen:	 rondzwervende	 werk-	 en	
landloze	boeren,	kermisvolk,	afgedankte	soldaten,	verbannen	misdadigers	(verbanning	was	een	
vaak	 uitgesproken	 straf),	 kwakzalvers	 en	 berooiden.	 Dit	 bonte	 gezelschap	maakte	 de	wegen	
onveilig	 en	 bracht	 de	 stedelijke	 overheden	 ertoe	 om	 opvangtehuizen	 in	 te	 richten	 die	 in	 de	
plaats	 kwamen	 van	 de	 godshuizen.	 De	 sfeer	 in	 de	 nieuwe	 opvangtehuizen	 was	 grimmiger.	
Zwervers	 werden	 er	 ’s	 avonds	 verzameld,	 ze	 moesten	 hun	 kleren	 uitdoen,	 en	 kregen	 die	 ’s	
ochtends	pas	terug	nadat	was	nagegaan	of	ze	niets	gestolen	hadden.	Deze	nieuwe	instellingen	
kregen	meer	 en	meer	 een	 penaliserend	 karakter.	Mensen	werd	 er	 opgesloten	 omdat	 ze,	 als	
arme,	zieke,	misdadiger,	hulpbehoevende,	zwakzinnige	of	om	welke	reden	dan	ook,	bedreigend	
waren	voor	de	ordelijke	gang	van	zaken	in	de	stad.	Die	nieuwe	instellingen	–‘bayart’	of	‘bayerd’	
genaamd	 –	 waren	 de	 voorlopers	 van	 de	 gevangenissen.	 (Het	 woord	 ‘baaierd’	 betekent	 nog	
steeds	nachtasiel	of	doorgangsgevangenis).	Aangezien	de	zwervende	mensen	meestal	moesten	
bedelen,	vaak	aan	de	poort	van	de	stad,	en	zij	soms	de	criminele	toer	op	gingen,	werd	zwervers	
niet	 langer	bejegend	als	van	de	werken	der	barmhartigheid	genietende	pelgrims,	wier	voeten	
men	waste.	Zwervers,	bedelaars	en	dieven	werden	 in	het	16de	eeuwse	Europa	beschouwd	als	
een	vervelende	plaag	die	moest,	en	kon,	worden	bestreden.	Het	maatschappelijk	instituut	van	
de	zorg	voor	de	arme	en	de	hulpbehoevende	kreeg	in	die	tijd	een	scherpe	wending.	Bedelarij,	
in	de	middeleeuwen	nog	gezien	als	een	gedroomd	middel	om	God	te	behagen	door	het	geven	
van	 aalmoezen,	 werd	 voortaan	 bestraft.	 Aalmoezen,	 zo	 werd	 gestipuleerd	 in	 stedelijke	
reglementen	 van	 nagenoeg	 heel	 West-Europa,	 mochten	 niet	 aan	 ‘onwaardigen’	 worden	
gegeven.	 En	 als	 onwaardige	 werd	 aangemarkt:	 beroepsbedelaars,	 luiaards	 en	 verkwisters.	
Dergelijke	 mensen	 verdienden	 geen	 hulp.	 Enkel	 mensen	 die	 het	 ‘echt	 nodig	 hadden’	
verdienden	hulp.	Al	dienden	ook	zij	wel	zo	te	worden	geholpen	dat	ze	op	eigen	benen	leerden	
te	staan.		
Stilaan	 begon	men	 een	 onderscheid	 te	maken	 tussen	 verschillende	 categorieën	 van	mensen,	
ieder	 met	 hun	 specifieke	 problemen	 en	 noden.	 Waar	 men	 tijdens	 de	 Middeleeuwen	 alle	
soorten	hulpbehoevenden	zonder	onderscheid	onderbracht	in	godshuizen,	ontstonden	er	in	de	
moderne	 tijd	 gespecialiseerde	 instellingen	 van	 verzorging,	 genezing,	 behandeling.	 En	 voor	 zij	
die	werkloos	en	onwillig	waren	was	er,	naast	de	baaierd,	het	werkhuis.	Werklozen	konden	dus	
eten	krijgen,	maar	zij	werden	soms	ook	gedwongen	arbeid	te	verrichten.	Daar	ligt	de	oorsprong	
van	de	‘werkhuizen’.		
Zo	ontstond	er	een	proliferatie,	een	uitwaaiering,	van	instellingen	waarvan	de	functies	almaar	
specifieker	 werden	 onderscheiden:	 “De	 verschillende	 functies,	 die	 oorspronkelijk	 verenigd	
waren	onder	één	dak,	vallen	nu	uiteen:	de	passanten	in	de	bayerd,	de	oude	en	arme	lieden	in	
het	armenhuis,	de	zieken	in	het	gasthuis	(dat	daarmee	ziekenhuis	is	geworden)”.	Werklozen	en	
onwilligen	worden	ondergebracht	in	het	werkhuis,	een	oord	waar	het	onaangenaam	vertoeven	
is	en	dat	diende	als	strafinstelling,	om	mensen	op	andere,	stichtelijker	gedachten	te	brengen.		
	
In	 de	 18de	 en	 de	 19de	 eeuw	 zet	 die	 functionele	differentiatie	 van	 de	 sociale	 instellingen	 zich	
verder	 door.	 (Sociale)	 problemen	 worden	 nu,	 in	 tegenstelling	 tot	 wat	 in	 de	 middeleeuwen	
gebruikelijk	was,	meer	en	meer	gedetecteerd	met	het	oog	om	ze	uit	de	wereld	te	helpen.	De	
wereld	 in	het	algemeen,	en	de	 samenleving	 in	het	bijzonder,	werd	niet	 langer	gezien	als	een	
bestaande	 (door	God	gegeven)	orde,	maar	als	een	veld	vol	problemen	die	men	de	één	na	de	
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ander	 kan	 oplossen,	 mits	 men	 het	 maar	 goed	 aanpakt,	 mits	 men	 de	 problemen	 maar	
onderscheidt,	goede	diagnosen	stelt,	en	vervolgens	verbeterstrategieën	volgt.		
Sociale	 hervormers	 verzetten	 zich	 tegen	 de	 traditionele	 straffen	 (lijfstraf,	 verbanning),	 en	
pleitten	 voor	 de	 invoering	 van	 de	 vrijheidsberoving.	 Opsluiting	 werd	 beschouwd	 als	 een	
uitstekend	middel	om	criminelen	af	te	schrikken,	te	straffen	en	te	hersocialiseren.	Zo	kwam	het	
moderne	 gevangeniswezen	 tot	 stand,	 als	 een	 broertje	 van	 de	 moderne	 ziekenhuizen,	 de	
moderne	 bejaardentehuizen,	 de	 moderne	 weeshuizen	 en	 dergelijke	 meer.	 Al	 die	 instelling	
ademen	 een	 moderne	 verbeterdrang	 uit.	 ‘De	 verbeterbaarheid	 van	 de	 mens	 is	 oneindig’,	
schreef	de	Franse	filosoof	Condorcet	in	1792,	en	al	was	deze	uitspraak	natuurlijk	extreem,	toch	
verwoordde	ze	goed	het	moderne	geloof	in	het	oplossen	van	problemen.		
In	de	19de	eeuw	werden	gevangenissen	meer	en	meer	‘plaatsen	van	heropvoeding’.	Het	waren	
uiteraard	 strafinstellingen	waar	 de	 criminelen	 hun	 straf	moesten	 uitzitten.	Maar	 zij	moesten	
worden	 ’verbeterd’,	 heropgevoed.	 Daartoe	 moesten	 de	 gevangenen	 worden	 geoefend	 in	
discipline.	 Die	 accentverschuiving	 van	 straf	 naar	 ‘hersocialisatie’	 (zonder	 dat	 het	 strafaspect	
verdween),	blijkt	o.a.	hieruit	dat	de	praktijk	om	mensen	in	het	publiek	te	kastijden	of	terecht	te	
stellen,	verdween.	Terechtstellingen	gebeurden	in	alle	discretie.	Heropvoeding	en	‘reclassering’	
werd	belangrijker	dan	de	straf	op	zich.	De	wereld	moest	verbeterd	worden,	 te	beginnen	met	
wie	die	dit	het	meest	leek	nodig	te	hebben:	criminelen.	Het	door	Jeremy	Bentham	ontwikkelde	
systeem	 van	 de	 ‘panoptische	 instelling’,	 dat	 in	 de	 19de	 eeuw	 massaal	 werd	 toegepast	 in	
gevangenisinstellingen,	is	de	exponent	van	deze	moderne	controle-	en	verbeterdrang.	
	
Ook	 krankzinnigheid	 werd	 meer	 en	 meer	 beschouwd	 als	 een	 toestand	 die	 kon	 verbeterd	
worden,	als	een	ziekte.	Het	concept	‘geestesziekte’	kwam	op	rond	het	einde	van	de	18de	eeuw,	
en	 vond	 algemeen	 ingang	 in	 de	 loop	 van	 de	 19de	 eeuw.	 Aangezien	 krankzinnigheid	 werd	
opgevat	 als	 een	 ziekte	 (en	niet	 langer	 als	 zwakzinnigheid	of	 als	 bezetenheid	door	demonen),	
kwam	 het	 als	 vanzelf	 in	 de	 competentiesfeer	 van	 geneesheren.	 Krankzinnigheid	 werd	
gemedicaliseerd	 -	 het	 was	 een	 aangelegenheid	 die	 werd	 toegeëigend	 door	 de	 medische	
professie.	 Mensen	 konden	 nog	 altijd	 worden	 opgesloten	 tegen	 hun	 wil,	 maar	 vanaf	 nu	 was	
daarvoor	de	toestemming	van	een	arts	vereist.		

	
	Biologische	en	psychologische	theorieën	van	crimineel	gedrag		
De	 vroegste	 'wetenschappelijke'	 pogingen	 om	 deviantie	 te	 verklaren	 waren	 van	 biologische	
aard.	De	Italiaanse	criminoloog	Cesare	Lombroso,	die	vooral	werkte	op	het	einde	van	de	19de	
eeuw,	 opperde	 de	 idee	 dat	 sommige	 mensen	 geboren	 worden	 met	 criminele	 neigingen.	 Zij	
zouden	nog	sporen	in	zich	dragen	van	een	meer	primitief	mensentype.	Lombroso	meende	dat	
criminele	 mensentypes	 konden	 worden	 onderscheiden	 aan	 de	 hand	 van	 de	 vorm	 van	 hun	
schedel.	In	de	jaren	'40	van	de	20ste	eeuw	dook	deze	idee,	in	een	wat	gewijzigde	vorm,	terug	op	
bij	William	A.	Sheldon.	Hij	zag	een	verband	tussen	lichaamsbouw	(in	het	bijzonder	de	bouw	van	
het	spierstelsel)	en	crimineel	gedrag.		
Om	deze	 ideeën	wordt	nu	nog	eens	hartelijk	gelachen.	Maar	de	mening	dat	crimineel	gedrag	
een	genetische	oorzaak	kan	hebben,	wordt	als	zodanig	nog	door	sommigen	aangehangen.	Een	
en	 ander	 valt	 echter	 moeilijk	 te	 bewijzen.	 Er	 zijn	 uitgebreide	 studies	 verricht	 naar	
'familiegeschiedenissen',	 waarbij	 men	 nagaat	 of	 criminaliteit	 in	 bepaalde	 families	 vaker	
voorkomt	dan	 in	andere.	Dit	blijkt	 inderdaad	het	geval	 te	 zijn.	Maar	dat	kan	uiteraard	net	 zo	
goed	 aan	 sociale	 of	 culturele	 omgevingsfactoren	 liggen	 dan	 aan	 genetische.	 Het	 is	 niet	
eenvoudig	deze	 twee	 factoren	uit	 elkaar	 te	houden.	 Zo	kan	men	bijvoorbeeld	vaststellen	dat	
het	opvoedingspatroon	in	de	familie	waar	criminaliteit	meer	voorkomt	grondig	verschilt	van	de	
familie	waar	criminaliteit	minder	voorkomt.	Waardoor	wordt	de	criminaliteit	dan	veroorzaakt:	
door	opvoeding	of	door	genetische	overerving?	Dat	valt	op	grond	van	zulke	studies	niet	uit	te	
maken.	
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Recenter	onderzoek	heeft	zich	toegespitst	op	een	mogelijk	verband	tussen	crimineel	gedrag	en	
de	chromosomenstructuur.	Sommige	onderzoekers	menen	dat	crimineel	gedrag	relatief	vaker	
voorkomt	 bij	 mannen	 met	 een	 extra	 Y-chromosoom.	 Maar	 hun	 conclusies	 zijn	 ongegrond,	
omdat	 ze	 op	 een	 zeer	 beperkte	 steekproef	 gebaseerd	 zijn.	 Meer	 representatief	 onderzoek	
heeft	aangetoond	dat	criminaliteit	bij	mannen	met	XYY	chromosoom	niet	vaker	voorkomt	dan	
bij	'normale'	mannen,	met	een	XY	chromosoom.	
	
Dit	betekent	niet	dat	biologische	factoren	helemaal	geen	rol	spelen.	Het	is	best	mogelijk	dat	de	
genetische	 uitrusting	 van	 sommige	mensen	 hen	 prikkelbaarder	 of	 agressiever	maakt,	 wat	 in	
bepaalde	 omstandigheden	 gemakkelijker	 zou	 kunnen	 leiden	 tot	 crimineel	 gedrag.	Maar	 er	 is	
vooralsnog	geen	afdoende	bewijs	dat	dit	in	werkelijkheid	het	geval	is.	

Maatschappij	en	misdaad:	sociologische	theorieën	

Biologische	 en	 psychologische	 theorieën	 schieten	 onvermijdelijk	 tekort	 in	 hun	 verklaring	 van	
crimineel	 gedrag.	 Wat	 als	 crimineel	 beschouwd	 wordt,	 is	 immers	 grotendeels	 sociaal	 en	
cultureel	bepaald.	Wat	in	de	ene	maatschappij	of	binnen	de	ene	subcultuur	crimineel	is,	 is	dit	
niet	in	een	andere	en	omgekeerd.	Daarenboven	hangt	de	aard	van	gepleegde	misdrijven	sterk	
af	 van	 de	 sociale	 klasse	 van	 de	 dader.	 Individuen	uit	minder	 begoede	 klassen	plegen	 andere	
soorten	 misdrijven	 dan	 individuen	 uit	 meer	 begoede	 klassen.	 Om	 deze	 reden	 alleen	 al	 zijn	
sociologische	verklaringen	van	criminaliteit	en	deviantie	meer	aangewezen	dan	biologische	en	
psychologische	verklaringen.	
	
De	theorie	van	de	differentiële	associatie	
De	 idee	van	differentiële	 associatie	 (ontwikkeld	door	Edwin	Sutherland,	 die	behoorde	 tot	de	
'Chicago	School')	 is	 tamelijk	eenvoudig.	 In	een	maatschappij	die	bestaat	uit	vele	verschillende	
subculturen,	 kan	men	 vaststellen	dat	 sommige	 sociale	milieus	 illegale	 activiteiten	 in	 de	hand	
werken	en	andere	niet.	Dat	een	individu	crimineel	gedrag	pleegt,	komt	doordat	hij	behoort	tot	
een	subcultuur	die	illegaliteit	in	de	hand	werkt	(of	tenminste	doordat	hij	interacties	onderhoudt	
met	 leden	uit	 zulke	subcultuur).	Verschillen	 in	crimineel	gedrag	 tussen	 individuen	worden	dus	
verklaard	 door	 verschillen	 in	 de	mate	 waarin	 ze	 geassocieerd	 zijn	 met	 bepaalde	 subculturen	
(vandaar	'differentiële	associatie').		
De	 achtergrond	 van	 deze	 theorie	 is	 dat	 ieder	 sociaal	 gedrag	 wordt	 aangeleerd,	 en	 dus	 ook	
crimineel	 gedrag.	 Zoals	 bepaalde	 individuen	 zich	 leren	 te	 gedragen	 conform	 de	 wet,	 leren	
anderen	zich	crimineel	te	gedragen.	Volgens	Sutherland	wordt	crimineel	gedrag	voor	een	groot	
deel	aangeleerd	in	primaire	groepen,	vooral	dan	in	'peer	groups'.	Het	verschil	tussen	crimineel	
en	conform	gedrag	is	dus	niet	erg	groot.	Te	meer,	stelt	Sutherland,	daar	beide	soorten	gedrag	
gericht	zijn	op	het	vervullen	van	dezelfde	behoeften	en	waarden.	Dieven	willen	een	 inkomen	
verwerven,	net	zoals	mensen	die	een	meer	orthodoxe	job	uitoefenen	-	ze	verschillen	alleen	in	
het	gebruik	van	de	middelen	die	ze	aanwenden.		

	
Mertons	anomietheorie	
Ook	Robert	K.	Merton’s	theorie	van	criminaliteit	vertrekt	van	het	uitgangspunt	dat	criminelen	
normale	mensen	zijn.	Merton	ontwikkelde	zijn	invloedrijke	theorie	in	aansluiting	op	Durkheims	
anomiebegrip.	Onder	anomie	verstond	Durkheim	het	 feit	dat	 in	moderne	maatschappijen	de	
traditionele	 waarden	 en	 normen	 niet	 langer	 gelden,	 terwijl	 er	 nog	 geen	 nieuwe	 stabiele	
waarden	 en	 normenpatronen	 zijn	 ontwikkeld.	 ‘Anomisch’	 zijn	 individuen	 die	
gedragsstandaarden	 ontberen.	 Zulke	 individuen	 voelen	 zich	 gedesoriënteerd	 en	 angstig.	
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(Durkheim	 meende	 overigens	 dat	 anomie	 één	 van	 de	 sociale	 factoren	 is	 die	 mensen	 tot	
zelfmoord	kan	aanzetten).	
	
Merton	 veranderde	 dit	 anomiebegrip	 ietwat.	 Hij	 ziet	 anomie	 als	 de	 sociale	 druk	 waaraan	
individuen	 in	 bepaalde	 situaties	 bloot	 staan,	 wanneer	 de	 algemeen	 aanvaarde	 waarden	 en	
streefdoelen	 conflicteren	 met	 wat	 in	 de	 realiteit	 mogelijk	 is.	 Een	 voorbeeldje	 maakt	 dit	
duidelijk.	 In	de	Amerikaanse	samenleving	 (en	 tot	op	zekere	hoogte	 in	alle	geïndustrialiseerde	
maatschappijen)	wordt	veel	waarde	gehecht	aan	'vooruit	komen	in	het	leven',	'geld	verdienen'	
enzovoort,	kortom:	aan	materieel	succes.	Mensen	worden	verondersteld	dit	succes	te	behalen	
door	 hard	 te	 werken	 en	 door	 een	 strenge	 zelfdiscipline.	 Volgens	 die	 algemeen	 aanvaarde	
opvatting	kunnen	mensen	die	hard	werken	het	maken	in	het	leven.	In	werkelijkheid	is	dit	niet	
het	geval.	Kansarmen	hebben	weinig	materieel	succes	in	hun	leven	omdat	ze	maar	zeer	weinig	
mogelijkheden	 hebben	 gekregen	 om	 'het	 te	maken'.	 Desondanks	worden	 diegenen	 die	 geen	
materieel	 succes	 hebben	 behaald	 hiervoor	 door	 de	 anderen	 'veroordeeld'	 -	 ze	 hadden	maar	
harder	moeten	werken.	In	zulke	maatschappelijke	context	staan	individuen	onder	grote	sociale	
druk	om	toch	maar	op	de	een	of	andere	manier	materieel	succes	te	behalen.	Als	het	niet	met	
legitieme	middelen	kan,	dan	maar	met	 illegitieme.	Zo	kan	de	anomiedruk	leiden	tot	crimineel	
gedrag.	
Mertons	 theorie	 is	 echter	 nog	 iets	 genuanceerder.	 Niet	 iedereen	 die	 leeft	 in	 anomie	 wordt	
crimineel.	 Er	 zijn	 heel	 wat	 verschillende	 mogelijke	 reacties.	 Merton	 onderscheidde	 vijf	
mogelijke	reacties	op	situaties	met	een	grote	spanning	tussen	algemeen	aanvaarde	waarden	en	
beperkte	middelen	om	deze	waarden	te	verwezenlijken.	
• Conformisten	 accepteren	 zowel	 de	 algemeen	 aanvaarde	 waarden	 als	 de	 conventionele	

middelen	 om	 hen	 te	 realiseren,	 of	 ze	 nu	 succes	 behalen	 of	 niet.	 De	meerderheid	 van	 de	
bevolking	kan	volgens	Merton	in	deze	categorie	worden	ondergebracht.		

• Innovators		(vernieuwers)	zijn	diegenen	die	wel	de	waarden	accepteren,	maar	alle	mogelijke	
middelen	 zoeken	 om	 hen	 na	 te	 streven,	 legitieme	 of	 illegitieme.	 Criminelen	 die	 zichzelf	
welvaart	willen	verschaffen	door	allerlei	strafbare	activiteiten	vallen	in	deze	categorie.	

• Ritualisten	zijn	zij	die	zich	wel	strikt	houden	aan	het	gebruik	van	toegelaten	middelen,	maar	
die	de	waarden	en	streefdoelen	waarop	deze	normaal	gezien	zouden	moeten	gericht	 zijn,	
niet	meer	 acepteren.	 Kortom,	 ritualisten	houden	 zich	 aan	de	 gedragsregels,	maar	 hebben	
geen	streefdoel	voor	ogen.	Iemand	die	dag	in	dag	uit	hetzelfde	saaie	werk	blijft	verrichten,	
zonder	carrièrevooruitzichten	of	beloningen,	kan	hieronder	gerangschikt	worden.	

• 'Afhakers'	(retreatists)	zijn	mensen	die	zowel	de	dominante	waarden	als	de	geaccepteerde	
middelen	om	hen	te	realiseren,	verwerpen.	Zij	hebben	zich	in	zekere	zin	teruggetrokken	uit	
de	 maatschappij;	 zij	 haken	 af.	 Een	 commune	 die	 zich	 niets	 aantrekt	 van	 wat	 rond	 haar	
gebeurt	en	volledig	in	haar	eigen	onderhoud	voorziet,	kan	daar	een	voorbeeld	van	zijn.	

• Rebellerend		gedrag	tenslotte	is	de	reactie	van	individuen	of	groepen	die	eveneens	zowel	de	
dominante	waarden	als	de	geaccepteerde	middelen	verwerpen,	maar	deze	willen	vervangen	
door	 nieuwe	 waarden	 en	 normen	 om	 	 zo	 (in	 tegenstelling	 tot	 de	 'afhakers')	 de	 hele	
maatschappij	 om	 te	 vormen.	 Leden	 van	 radicale	 politieke	 groeperingen	 horen	 tot	 deze	
categorie.	

	
Delinquente	subculturen	
Merton	 heeft	 niet	 zeer	 veel	 geschreven	 over	 crimineel	 gedrag	 als	 zodanig.	 Hij	 gaf	 ook	 geen	
verklaring	waarom	mensen	ertoe	komen	om	in	een	anomische	situatie	op	een	bepaalde	manier	
te	reageren	en	niet	anders.	Waarom	reageert	-	 in	eenzelfde	situatie	-	de	één	met	rebellerend	
gedrag	 en	 de	 ander	 met	 conformistisch	 gedrag?	 Latere	 onderzoekers	 hebben	 deze	
tekortkoming	 opgevuld.	 Zij	 koppelden	 Sutherlands	 inzichten	 over	 differentiële	 associatie	
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(kortweg	 de	 idee	 dat	 de	 groep	waartoe	 iemand	 behoort,	maakt	 of	 een	 individu	wel	 of	 geen	
crimineel	gedrag	vertoont)	aan	de	begrippen	van	Merton.		
	
Bekend	 is	de	studie	 (uit	1960)	van	Richard	Cloward	en	Lloyd	Ohlin	over	 jeugdbendes	 (gangs).	
Zulke	gangs	doen	zich	voor	in	bepaalde	subculturele	gemeenschappen	waar	de	kansen	om	op	
een	 legitieme	 manier	 succes	 te	 verwerven	 zeer	 beperkt	 zijn	 (bv.	 gemeenschappen	 van	
gedepriveerde	 etnische	minderheden).	De	 leden	 van	de	 gang	 accepteren	nog	wel	 een	 aantal	
algemeen	aanvaarde	waarden,	zoals	materieel	succes.	Maar	deze	waarden	worden	op	een	heel	
eigen	 manier	 opgevat,	 aangepast	 aan	 de	 eigen	 subcultuur.	 In	 buurten	 waar	 de	 (volwassen)	
criminelen	zich	goed	georganiseerd	hebben,	is	de	gang	om	zo	te	zeggen	de	leerschool	voor	een	
carrière	 in	 de	 georganiseerde	misdaad:	 de	 gangleden	 doen	 er	 hun	 eerste	 ervaringen	 op	met	
misdaad,	 heling,	 beroving,	 kortom	 zij	 leren	 de	 knepen	 van	 het	 vak.	 In	 buurten	waar	 er	 geen	
georganiseerde	netweken	van	 criminelen	bestaan,	 geven	de	gangleden	 zich	 veeleer	over	 aan	
vandalisme	en	geweldplegingen;	de	gang	fungeert	hier	niet	als	een	leerschool.		
	
Schema		Verschillende	soorten	reacties	op	anomie	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 anomie		
	 	 	 	 	 	 	
individu	lid	van	gang		 	 	 	 	 individu	lid	van	gang	die		
die	aansluit	op	 	 	 	 	 	 	 niet	aansluit	op		
georganiseerde	misdaad		 	 	 	 	 	 georganiseerde	misdaad	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 individu	geen	lid	van	 	 	
innovatief	gedrag	 	 	 gang	 	 	 	 rebellerend	gedrag	
(diefstal,	heling..)	 	 	 	 	 	 	 	 	 (vandalisme...)	
	
	 	 	 	 	 'retreatism'	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	(druggebruik)	
	 	
Men	 ziet	 dus	 waarom	 individuen	 zich	 de	 ene	 keer	 overgeven	 aan	 'innovatief'	 gedrag	 en	 de	
andere	keer	aan	'rebellerend'	gedrag	(wat	Merton	niet	kon	verklaren).	Het	hangt	simpelweg	af	
van	de	kenmerken	van	de	subcultuur	waarin	die	individuen	zich	bevinden.	Ook	het	gedrag	van	
'retreatists'	kan	op	die	manier	verklaard	worden.	Retreatism	doet	zich	voor	bij	 individuen	die	
niet	worden	opgenomen	 in	de	gangs,	maar	zich	ook	niet	houden	aan	de	waarden	en	normen	
van	de	dominante	cultuur.	Zij	zullen	'afhaken'	en	zich	bijvoorbeeld	terugtrekken	in	druggebruik.	
	
Uit	een	ander	onderzoek	van	Albert	Cohen	(1955)	blijkt	nochtans	dat	dit	onderscheid	niet	al	te	
rigide	mag	worden	getrokken.	Cohen	toonde	duidelijk	het	bestaan	van	'delinquente	wijken'	aan	
in	Amerikaanse	steden.	Naar	zijn	mening	is	het	leven	in	die	buurten	gebaseerd	op	een	afwijzing	
van	de	dominante	cultuur.	Individuen	die	uit	stelen	gaan,	doen	dit	volgens	hem	niet	zozeer	om	
materieel	 succes	 te	 behalen,	 maar	 veeleer	 omdat	 zij	 in	 hun	 gedrag	 willen	 tonen	 dat	 zij	 de	
'respectabele	maatschappij'	verwerpen.	Het	onderscheid	tussen	vandalisme	en	andere	vormen	
van	 crimineel	 gedrag	 is	 volgens	 Cohen	 dan	 ook	 niet	 fundamenteel.	 In	 beide	 gevallen	wil	 het	
individu	 zijn	 afkeer	 van	 de	 gevestigde	 maatschappij	 laten	 blijken	 en	 gaat	 het	 waarden	 en	
normen	 aanhangen	 die	 net	 het	 tegenovergestelde	 zijn	 van	 de	 waarden	 en	 normen	 in	 de	
gevestigde	maatschappij.		
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Labeling	theorie	
In	deze	benadering	staat	niet	de	deviant	op	zichzelf	centraal,	maar	veeleer	het	interactieproces	
tussen	devianten	en	niet-devianten.	De	kern	van	de	zaak	is	hier:	hoe	komen	mensen	ertoe	om	
anderen	 als	 deviant	 te	 beschouwen?	 Hoe	 komt	 het	 dat	 individuen	 en	 groepen	 andere	
individuen	en	groepen	een	etiket	(label)	van	deviant	opkleven?	
	
De	verhouding	tussen	diegenen	die	 labels	kleven	en	diegenen	die	 labels	opgeplakt	krijgen	(de	
devianten),	 is	 in	 feite	 een	 machtsverhouding.	 Labels	 worden	 gekleefd	 door	 de	
vertegenwoordigers	van	de	wet	en	de	gevestigde	orde.	Een	label	dient	om	wat	in	die	orde	past	
te	onderscheiden	van	wat	er	niet	in	past.	Het	kleven	van	een	label	is	dus	een	middel	om	orde	
en	duidelijkheid	te	handhaven	-	de	bestaande	orde	welteverstaan.	Overal	waar	labels	gekleefd	
worden,	ziet	men	telkens	opnieuw	dat	machtsverhoudingen	worden	bevestigd.	Wat	deviant	is	
en	wat	niet,	wordt	bepaald	door	rijkeren	ten	aanzien	van	armen,	door	mannen	ten	aanzien	van	
vrouwen,	 door	 ouderen	 ten	 aanzien	 van	 jongeren,	 door	 dominante	 etnische	 groepen	 ten	
aanzien	van	etnische	minderheidsgroepen.	Zo	is	het	best	mogelijk	dat	eenzelfde	gedrag	in	het	
ene	geval	beschouwd	wordt	als	deviant	en	 in	het	andere	geval	niet,	 al	naargelang	de	 sociale	
status	van	de	betrokkene.		
	
Heel	wat	kinderen	houden	zich	bijvoorbeeld	onledig	met	in	andermans	tuin	te	klimmen,	fruit	te	
stelen,	 ruiten	 kapot	 te	 gooien.	 Wanneer	 dit	 gedrag	 gepleegd	 wordt	 door	 kinderen	 uit	 de	
middenklasse	zal	de	politie	het	beschouwen	als	onschuldig	kattenkwaad	dat	nu	eenmaal	hoort	
bij	 het	 opgroeien.	 Maar	 ze	 zal	 ditzelfde	 gedrag	 al	 snel	 beschouwen	 als	 jeugdcriminaliteit	
wanneer	het	gaat	om	jongeren	uit	de	lagere	sociale	klassen.	De	jongere	zal	eventueel	worden	
doorverwezen	naar	de	jeugdrechter,	geboekstaafd	staan	als	crimineel	enzovoort.	Eenmaal	een	
jongere	 gelabeld	 is	 als	 een	 delinquent,	 wordt	 hij	 door	 anderen	 (leraren,	 toekomstige	
werkgevers)	 als	 onbetrouwbaar	 beschouwd.	 Hij	 zal	 hierdoor	 inderdaad	 vaak	 hervallen	 in	
crimineel	gedrag,	zodat	het	labelingproces	nog	intensiever	wordt.		
	
Wanneer	 het	 individu	 er	 door	 anderen	 zo	 vaak	 of	 zo	 krachtig	 op	 gewezen	werd	 dat	 hij	 een	
onverbeterlijke	crimineel	is,	kan	hij	zich	gaan	vereenzelvigen	met	dit	label.	In	dat	geval	-	als	hij	
zichzelf	 gaat	 beschouwen	 als	 een	 misdadiger	 en	 het	 label	 een	 deel	 van	 zijn	 persoonlijkheid	
wordt	-	spreken	we	van	een	stigma,	en	is	de	betrokkene	gestigmatiseerd.		
	
Edwin	Lemert	spreekt	in	dit	verband	van	primaire	en	secundaire	afwijking.	Het	overtreden	van	
een	 norm	 zelf,	 noemt	 hij	 een	 primaire	 afwijking.	Wanneer	 het	 individu	 vervolgens	 een	 label	
opgekleefd	krijgt	(van	druggebruiker	of	dief	of	verkrachter)	en	hij	zich	daar	mee	vereenzelvigt,	
zodat	hij	 zichzelf	 gaat	 beschouwen	als	 deviant,	 spreken	we	 van	een	 secundaire	 afwijking.	De	
overgang	van	primaire	naar	secundaire	afwijking	gaat	niet	zomaar	vanzelf,	en	veronderstelt	een	
leerproces.	De	betrokkene	moet	zichzelf	'leren	zien'	als	deviant.	Hoe	vaker	iemand	bijvoorbeeld	
door	 politie	 en	 gerecht	 gewezen	 wordt	 op	 de	 criminele	 aard	 van	 zijn	 daden,	 hoe	 meer	 hij	
zichzelf	zal	leren	zien	als	crimineel.	Het	is	ietwat	paradoxaal	dat	de	instellingen	die	bedoeld	zijn	
devianten	 terug	 op	 het	 rechte	 pad	 te	 helpen,	 zoals	 gevangenissen,	 tuchthuizen,	 asielen	 (bv.	
voor	druggebruikers)	tezelfdertijd	een	zeer	belangrijke	rol	spelen	in	het	'leerproces'	waarbij	de	
deviant	zichzelf	leert	zien	als	deviant.		
	
De	labelingtheorie	is	belangrijk	om	twee	redenen:		 	
• ze	toont	aan	dat	daden	niet	'op	zichzelf'	deviant	zijn,	maar	deviant	'gemaakt	worden';	er	is	

labeling	voor	nodig;	 	 	 	 	
• ze	toont	aan	dat	in	het	labelingproces	machtsverhoudingen	worden	gereproduceerd.	Labels	

kleven	is	een	middel	van	machtsbehoud.	
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Maar	de	labelingtheorie	heeft	ook	zwakke	kanten.	 	
• De	 labelingtheorie	 verklaart	 waarom	 en	 hoe	 labels	 gekleefd	 worden,	 niet	 waarom	

individuen	bepaalde	gedragingen	stellen	(die	door	anderen	afwijkend	worden	genoemd).	De	
theorie	legt	uit	hoe	het	komt	dat	iemand	wordt	beschouwd	als	deviant:	hij	krijgt	een	etiket	
opgekleefd,	 bijvoorbeeld	 van	 druggebruiker.	Maar	 hoe	 dat	 individu	 ertoe	 gekomen	 is	 om	
drugs	 te	 gebruiken,	 blijft	 onverklaard.	 Waarom	 het	 ene	 individu	 wel	 en	 het	 ander	 geen	
drugs	 gebruikt,	 hangt	 ook	 af	 van	 de	 verschillende	manieren	 waarop	 beide	 gesocialiseerd	
zijn,	de	kansen	die	ze	kregen	enzovoort.	 	 	 	

• Het	 is	 niet	 helemaal	 duidelijk	 in	 hoeverre	 het	 labelingproces	 het	 afwijkend	 gedrag	 in	 de	
hand	 werkt.	 De	 theorie	 zegt:	 van	 iemand	 die	 gelabeld	 wordt,	 verwacht	 men	 dat	 hij	 het	
gelabelde	 gedrag	 opnieuw	 zal	 vertonen.	 In	 de	 praktijk	 stelt	 men	 inderdaad	 vast	 dat	
individuen	 die	 voor	 een	 bepaald	 vergrijp	 veroordeeld	 zijn	 (die	 dus	 een	 label	 opgekleefd	
kregen)	dat	gedrag	nadien	vaker	vertonen	dan	individuen	die	niet	veroordeeld	zijn.	Maar	of	
dat	 te	 wijten	 is	 aan	 het	 labelingproces,	 is	 niet	 duidelijk.	 Het	 kan	 ook	 verklaard	 worden	
doordat	 veroordeelde	 delinquenten	 contacten	 hebben	 gelegd	 met	 andere	 delinquenten,	
dus	in	'het	milieu'	terecht	komen;	doordat	ze	meer	'mogelijkheden'	aangeboden	krijgen	tot	
misdrijven	enzovoort.	 	

	
• Waarom	worden	 in	 een	 bepaalde	maatschappij	 bepaalde	 activiteiten	 als	 deviant	 gelabeld	

die	 in	 een	 andere	 maatschappij	 niet	 als	 deviant	 beschouwd	 worden?	 Dat	 blijft	 in	 de	
labelingtheorie	 onverklaard.	 Hiervoor	 zullen	 we	 een	 beroep	 moeten	 doen	 op	 historische	
verklaringen.	 Zo	 bijvoorbeeld	 werden	 in	 de	 VS	 de	 straffen	 voor	 misdrijven	 tegen	
grondeigendom	na	de	revolutie	veel	minder	streng	dan	daarvoor.	Na	de	revolutie	werd	er	
veel	meer	nadruk	 gelegd	op	economische	expansie,	 zodat	 het	 agressief	 in	 gebruik	 nemen	
van	 gronden,	 ook	 al	 gebeurde	 dat	 niet	 helemaal	 volgens	 de	 wet,	 minder	 streng	 bestraft	
werd	dan	voordien.		

	
Rational	choice	en	'situationele'	interpretaties	van	criminaliteit.	
In	de	theorieën	die	we	totnogtoe	gezien	hebben,	wordt	afwijkend	gedrag	(en	in	het	bijzonder	
crimineel	gedrag)	opgevat	als	een	reactie	en	niet	zozeer	als	een	'actie'.	Het	wordt	beschouwd	
als	 het	 gevolg	 van	 allerlei	 externe	 invloeden,	 in	 plaats	 van	 een	 gedrag	 dat	 door	 individuen	
bewust	 en	 rationeel	 werd	 overdacht	 teneinde	 bepaalde	 doelen	 of	 voordelen	 te	 bereiken.	
Differentiële	associatie	legt	de	nadruk	op	interacties	met	anderen;	de	anomietheorie	benadrukt	
de	 druk	 die	 individuen	 ondervinden	 in	 een	 maatschappelijke	 context	 die	 gericht	 is	 op	 het	
verwerven	 van	 materieel	 succes;	 de	 labelingtheorie,	 ten	 slotte,	 benadrukt	 dat	 bepaalde	
gedragingen	van	een	individu	door	anderen	worden	bestempeld	als	afwijkend.	Maar	de	rational	
choice	benadering	stelt	dat	mensen	die	criminele	daden	plegen	dit	doelbewust	doen;	ze	weten	
zeer	goed	wat	de	daaraan	verbonden	risico’s	zijn.	
	
De	 rational	 choice	 benadering	 stelt	 dat	 individuen	 er	 voor	kiezen	 om	 al	 of	 niet	 crimineel	 te	
handelen.	Zij	wegen	de	voor-	en	de	nadelen	tegen	elkaar	af,	en	wanneer	ze	besluiten	dat	het	de	
moeite	loont,	handelen	zij	crimineel.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	crimineel	gedrag	lang	op	voorhand	
beraamd	en	gepland	wordt.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	heel	wat,	meestal	lichtere,	misdrijven	het	
gevolg	zijn	van	een	'situationele	beslissing'.	Wanneer	mensen	in	een	situatie	komen	waarin	de	
kans	klein	is	dat	ze	betrapt	worden,	maken	ze	de	afweging	dat	het	eventuele	nadeel	(gesnapt	
en	gestraft	worden)	niet	opweegt	tegen	het	voordeel	-	en	ze	zullen	de	wet	overtreden.	
	Onderzoek	bevestigt	dat	de	 'gelegenheid	dus	 inderdaad	vaak	de	dief	maakt'.	Vooral	 kleinere	
diefstallen	worden	dikwijls	niet	op	voorhand	gepland.	Als	de	gelegenheid	zich	voordoet,	pleegt	
men	het	misdrijf	(meestal	eigendomsdelicten);	anders	gedraagt	men	zich	conform	de	wet.		
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Theoretische	conclusies	
Al	deze	verschillende	benaderingen	maken	ons	bewust	van	de	zeer	verschillende	aspecten	aan	
deviant	 gedrag.	Het	 zou	niet	 zo	 vruchtbaar	 zijn	 zich	 bij	 voorbaat	 te	 beperken	 tot	 een	 enkele	
benadering.	Iedere	benadering	brengt	belangrijke	inzichten	aan.	
Twee	 algemene	 besluiten	 kunnen	 getrokken	 worden	 uit	 de	 verschillende	 sociologische	
benaderingen	van	deviant	gedrag:	 	 	
	
• Al	deze	theorieën	 illustreren	dat	er	tussen	deviant	en	 'normaal'	gedrag	geen	enorme	kloof	

bestaat,	en	dat	wat	hier	en	nu	deviant	is,	dat	elders	niet	hoeft	te	zijn.	In	feite	kan	men	dus	
beter	denken	in	termen	van	een	continuüm	van	gedragingen	met	aan	het	ene	uiteinde	zeer	
crimineel	gedrag	en	aan	het	andere	uiteinde	conformistisch	gedrag.	 	

• De	‘context’	is	een	zeer	belangrijke	factor	in	deviant	gedrag.	Of	nu	de	nadruk	wordt	gelegd	
op	 het	 feit	 dat	 deviantie	wordt	 aangeleerd,	 op	 het	 belang	 van	 het	 behoren	 tot	 bepaalde	
subculturen,	 het	 feit	 dat	 iemand	 pas	 deviant	 wordt	 doordat	 anderen	 hem	 een	 label	
opkleven:	telkens	blijkt	hoe	belangrijk	de	context	is	in	de	verklaring	van	deviantie.	Alleen	de	
rational	 choice	 benadering	 is	 hierop	 een	 uitzondering	 (al	 wordt	 ook	 hier	 het	 belang	 van	
externe	factoren	-	situationele	mogelijkheden	-	onderkend).	

	
De	 labelingtheorie	 lijkt	 totnogtoe,	 ondanks	 haar	 zwakheden,	 de	 beste	 analyse	 te	 bieden	 van	
deviant	gedrag.	Daarenboven	kan	zij	gemakkelijk	aangevuld	worden	met	andere	perspectieven:	
de	historische	benadering,	en	ook	de	situationele.	De	theorie	van	de	situationele	beslissing	kan	
verklaren	waarom	mensen	die	op	geen	enkele	manier	 'abnormaal'	kunnen	genoemd	worden,	
toch	criminele	daden	stellen.	En	de	historische	analyse	kan	een	verklaring	geven	voor	het	feit	
dat	bepaalde	labels	belangrijker	worden	en	andere	minder	belangrijk	(denk	aan	zulke	labels	als	
'ketter'	of	'heks').	
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Hoofdstuk	6	 	
STRATIFICATIE		

	
	
	
	
	
Hoe	 komt	 het	 dat	 sommige	 groepen	 rijker	 en	machtiger	 zijn	 dan	 andere?	 Hoe	 ongelijk	 zijn	
moderne	maatschappijen?	 Hoeveel	 kans	maakt	 iemand	 van	 lage	 sociale	 afkomst	 om	 op	 te	
klimmen	tot	de	top	van	de	economische	ladder?	Hoe	komt	het	dat	armoede	blijft	bestaan	in	
welvarende	landen?		
Deze	 vragen	 komen	 aan	 de	 orde	 in	 dit	 hoofdstuk.	 Sociale	 ongelijkheid	 is	 een	 van	 de	
belangrijkste	 thema's	 in	 de	 sociologie.	 De	materiële	 omstandigheden	waarin	mensen	 leven,	
hebben	een	sterke	impact	op	hoe	zij	zich	gedragen,	hoe	zij	denken	en	voelen.	

	
Systemen	van	sociale	stratificatie	

In	alle	gekende	maatschappijen	treft	men	sociale	ongelijkheden	aan.	Zelfs	in	de	eenvoudigste	
culturen,	 waar	 nauwelijks	 verschillen	 zijn	 in	 rijkdom	 of	 eigendom,	 vindt	men	 ongelijkheden	
tussen	individuen,	mannen	en	vrouwen,	jongeren	en	ouderen.	In	dit	hoofdstuk	houden	we	ons	
bezig	met	sociale	ongelijkheden	die	voortvloeien	uit	sociale	stratificatie.	

• Sociale	stratificatie	betekent	sociale	gelaagdheid.	Maatschappijen	zijn,	net	als	geologische	
lagen,	opgebouwd	uit	lagen	-	'strata'	-	met	de	meest	geprivilegieerden	in	de	bovenste	laag	
en	de	minst	geprivilegieerden	in	de	onderste	laag.		

• Niet	alle	sociale	ongelijkheden	hangen	samen	met	stratificatie.	Wie	lid	is	van	een	sekte	kan	
deelnemen	 aan	 haar	 activiteiten,	 niet-leden	 kunnen	 dan	 niet.	 Leden	 worden	 anders	
behandeld	dan	niet-leden.	Dat	is	een	simpel	voorbeeldje	van	sociale	ongelijkheid	die	niets	
met	stratificatie	te	maken	heeft.	Maar	de	belangrijkste,	en	meeste	problematische	vormen	
van	ongelijkheid,	hebben	wél	te	maken	met	de	gelaagdheid	in	de	samenleving.	

• Al	 zijn	 rangverschillen	overal	 en	 altijd	 voorgekomen,	 ze	hebben	niet	 altijd	 dezelfde	 vorm	
gehad.	 Men	 kan	 vier	 basissystemen	 van	 stratificatie	 onderscheiden:	 slavernij,	 kasten,	
standen	 en	 klassen.	 Deze	 systemen	 bestonden	 soms	 naast	 en	 door	 elkaar:	 slavernij	 en	
klassen	 kenmerkten	 de	 maatschappijen	 van	 het	 oude	 Griekenland	 en	 Rome	 en	 de	
Zuidelijke	Staten	vòòr	de	Burgeroorlog.	Onze	maatschappij	is	een	klassenmaatschappij.	

	

Slavernij	
Slavernij	is	een	extreme	vorm	van	ongelijkheid.	Het	is	een	systeem	waarin	sommige	individuen	
in	 persoonlijk	 dienstverband	 staan	 en	 letterlijk	 eigendom	 zijn	 van	 anderen.	 De	 wettelijke	
voorwaarden	 van	 het	 bezitten	 van	 slaven	 verschilden	 sterk	 van	 maatschappij	 tot	
maatschappij.	Soms	hadden	slaven	zo	goed	als	geen	rechten	(zoals	in	de	Zuidelijke	Staten	van	
Amerika),	terwijl	in	andere	gevallen	hun	positie	vergelijkbaar	was	met	dienstpersoneel.	In	het	
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Antieke	Rome	bekleedden	sommige	Griekse	slaven	respectabele	posities,	als	leermeesters	en	
adviseurs	van	hun	heer.	

Historische,	 juridische,	 godsdienstige	 en	 economische	 verschillen	 gaven	 aanleiding	 tot	 op	 zijn	
minst	drie	onderscheiden	slavernijsystemen.	De	slavenhandel	van	Afrika	naar	de	Nieuwe	Wereld	
strekte	zich	uit	over	vier	eeuwen	en	duurde	tot	op	het	einde	van	de	19de	eeuw.	Alle	Europese	
naties	 namen	 op	 een	 of	 andere	 manier	 deel	 aan	 de	 slavenhandel,	 maar	 hun	 handelwijze	
verschilde	onderling	sterk.	

		 	 	 	 	 1)	 De	 Britten,	 Amerikanen,	Nederlanders	 en	Denen	 startten	
zonder	enige	traditie	inzake	slavernij.	Zij	kenden	geen	wetgeving	op	de	slavernij	en	waren	vanuit	
hun	religie	weinig	met	slaven	begaan.	
	 	 	 	 	 2)	 Het	 Spaanse	 en	 Portugese	 systeem	 was	 gebaseerd	 op	
eerdere	ervaringen	met	slavernij,	op	wetten	die	de	verhouding	tussen	slaaf	en	meester	regelden	
en	op	de	erkenning	van	de	geestelijke	behoeften	van	de	slaaf.	
	 	 	 	 	 3)	Het	Franse	systeem	kende	geen	traditie	met	betrekking	tot	
slavernij	 en	 beschikte	 dus	 ook	 niet	 over	 een	 wetgeving	 terzake.	 Wel	 refereerde	 het	 naar	 de	
katholieke	principes	van	het	Spaanse	en	Portugese	systeem.		

In	Brazilië	(Portugees	systeem)	was	vrijlating	in	de	wet	voorzien	en	de	Kerk	moedigde	vrijlaten	
aan.	De	Kerk	beschouwde	slaaf	en	meester	als	gelijken	voor	Gods	aanschijn.	Slaven	konden	
hun	meester	tot	vrijlating	verplichten	door	hem	het	oorspronkelijke	bedrag	terug	te	betalen.	
Slaven	die	in	het	leger	dienden	werden	vrijgelaten.	Een	slaaf	kon	een	vrije	vrouw	huwen,	en	
de	kinderen	uit	een	dergelijk	huwelijk	waren	vrij	omdat	de	status	van	het	kind	deze	van	de	
moeder	 volgde.	 Tegen	een	 kleine	betaling	 kon	een	 slavenkind	 vrijlating	 verkrijgen	door	het	
doopsel.	 Slaven	 werden	 ook	 vrijgelaten	 bij	 heuglijke	 familiegebeurtenissen,	 en	 dikwijls	
werden		slaven	vrijgelaten	omdat	hun	meester	dat	wilde.	Als	gevolg	daarvan	werd	het	aantal	
vrijgelaten	 slaven	 en	 hun	 nakomelingen	 in	 Brazilië	 vrij	 groot.	 Toen	 in	 1888	 de	 slavernij	 op	
vreedzame	wijze	werd	opgeheven,	waren	er	drie	keer	meer	vrije	zwarten	dan	slaven,	en	de	
voormalige	slaven	integreerden	snel	in	de	vrije	samenleving.	

In	 de	 Britse	 kolonies	 en	 in	 de	VS,	waar	 slaven	 privé-eigendom	waren,	was	 de	weg	 naar	 de	
vrijheid	bezaaid	met	meer	obstakels.	 In	Brits	West-Indië	beschouwde	de	Kerk	van	Engeland	
slaven	 niet	 als	 volwaardige	menselijke	wezens.	 Ze	mochten	 niet	worden	 gedoopt.	 In	 de	VS	
bestond	weinig	weerstand	tegen	het	verstrekken	van	godsdienstonderricht	aan	slaven,	maar	
ze	konden	geen	predikant	worden	en	literatuur	was	verboden.	Huwelijken	van	slaven	werden	
dikwijls	niet	ingezegend,	en	in	elk	geval	konden	man,	vrouw	en	kinderen	gescheiden	worden	
bij	 de	 aflossing	 van	 de	 schuld	 van	 de	 meester	 of	 eenvoudigweg	 als	 resultaat	 van	 een	
handelstransactie.	Een	eigenaar	die	een	slaaf	wilde	bevrijden	werd	belast,	en	slaven	konden	
zelf	 hun	 vrijlating	 niet	 afkopen.	 Anders	 dan	 in	 Brazilië	 konden	 kinderen	 niet	 vrijgelaten	
worden	 naar	 aanleiding	 van	 het	 doopsel	 en	 een	 slaaf	 kon	 de	 vrijheid	 van	 zijn	 kind	 niet	
afkopen.	 Een	 meester	 die	 zijn	 slaaf	 de	 vrijheid	 schonk,	 zag	 af	 van	 zijn	 machtspositie	 als	
slavenbezitter,	maar	de	vrijlating	betekende	voor	de	gewezen	slaaf	niet	dat	hij	beschikte	over	
alle	rechten	van	een	vrijgelatene.	Als	gevolg	van	dit	alles	was	het	aantal	vrije	zwarten	klein	en	
niet	voorbereid	om	voormalige	slaven	te	helpen	op	de	weg	naar	hun	emancipatie.	

	
Kasten			
Het	 Indische	kastensysteem	is	buitengewoon	ingewikkeld.	Het	varieert	van	streek	tot	streek,	
zodat	 men	 eigenlijk	 niet	 echt	 van	 één	 systeem	 kan	 spreken.	 Maar	 bepaalde	 principes	 zijn	
algemeen	 verspreid.	 Het	 begrip	 'kaste'	 houdt	 in:	 een	 homogene	 sociale	 eenheid,	 waarvan	
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wordt	 aangenomen	 dat	 zij	 uit	 verwanten	 bestaat;	 erfelijk	 lidmaatschap;	 duidelijke		
hiërarchische	positionering;	endogamie;	restricties	met	betrekking	tot	ondermeer	voedsel	en	
het	uitoefenen	van	een	beroep.	Leden	van	de	hoogste	kaste,	de	Brahmanen,	worden	geacht	
zuiver	 te	 zijn.	 Leden	 van	 de	 laagste	 kaste,	 de	 Harijans	 of	 onaanraakbaren,	 worden	 geacht	
onrein	te	zijn.	Brahmanen	moeten	lichamelijk	contact	met	de	onaanraakbaren	vermijden,	en	
enkel	 deze	 laatsten	 mogen	 dieren	 of	 voorwerpen	 aanraken	 die	 gelden	 als	 onrein.	 Het	
kastensysteem	 is	 nauw	 verbonden	met	 het	 Hindoe	 geloof	 in	 reïncarnatie.	 Individuen	 die	 er	
niet	 in	slagen	de	 rituelen	en	verplichtingen	van	hun	kaste	 te	volgen,	worden	 in	een	volgend	
leven	geboren	in	een	lagere	kaste.	
	
Het	kastebegrip	wordt	soms	gebruikt	buiten	de	Indische	context.	'Kaste'	krijgt	dan	simpelweg	
de	 betekenis	 van	 een	 stratum	waarin	men	 geboren	wordt,	waarin	men	 huwt	 en	waar	men	
(althans	 theoretisch)	 niet	 uit	 geraakt,	 en	 waarvan	 de	 leden	 tot	 eenzelfde	 etnische	 groep	
behoren.	 In	 die	 betekenis	 wordt	 het	 begrip	 ook	 gebruikt	 om	 de	 Amerikaanse	 en	 de	 Zuid-
Afrikaanse	raciale	stratificatie	te	beschrijven.	

Standen	
Standen	maakten	 deel	 uit	 van	 het	 Europees	 feodaal	 systeem,	maar	 kwamen	 ook	 in	 andere	
traditionele	 culturen	 voor.	 De	 feodale	 standen	 bestonden	 uit	 strata	 met	 verschillende	
verplichtingen	en	rechten,	waarvan	sommige	bij	wet	waren	vastgelegd.	In	Europa	bestond	de	
hoogste	stand	uit	de	aristocratie	en	de	lagere	adel.	De	clerus	vormde	een	tweede	stand,	met	
een	 ietwat	 lagere	 status	 maar	 met	 een	 aantal	 privileges.	 En	 ten	 slotte	 de	 'derde	 stand'	
bestond	 uit	 het	 'gewone	 volk':	 lijfeigenen,	 vrije	 boeren,	 handelaars	 en	 ambachtslui.	 In	
tegenstelling	 tot	 het	 kastensysteem,	 bestond	 er	 een	 zekere	mate	 van	 individuele	mobiliteit	
tussen	de	standen.	Iemand	uit	de	derde	stand	kon	bijvoorbeeld	geridderd	worden	als	beloning	
voor	bewezen	diensten	aan	de	monarch;	handelaars	konden	een	titel	kopen.		
	
Sociale	klassen	
Sociale	 stratificatie	 onder	 de	 vorm	 van	 klassen	 verschilt	 in	 verschillende	 opzichten	 van	
slavernij,	kasten	en	standen.	Vooral	de	volgende	vier	verschillen	springen	in	het	oog:	

• Het	 onderscheid	 tussen	 klassen	 steunt	 niet	 op	 wettelijke	 of	 religieuze	 bepalingen.	 Het	
lidmaatschap	 van	 een	 sociale	 klasse	 is	 niet	 gebaseerd	 op	 een	 overgeërfde	 positie.	
Klassensystemen	zijn	veel	soepeler	dan	de	andere	types	van	stratificatie;	de	grenzen	tussen	
sociale	klassen	zijn	vaag	en	kunnen	relatief	gemakkelijk	worden	overschreden.	Er	bestaan	
bijvoorbeeld	geen	 restricties	met	betrekking	 tot	huwelijken	van	mensen	uit	verschillende	
klassen.	

• De	klasse	waartoe	iemand	behoort	 is,	tenminste	tot	op	zekere	hoogte,	verworven	en	niet	
zomaar	gegeven	bij	de	geboorte,	zoals	het	geval	is	bij	de	andere	stratificatietypes.	Sociale	
mobiliteit	(het	opwaarts	of	neerwaarts	bewegen	op	de	maatschappelijke	ladder)	komt	hier	
veel	vaker	voor	dan	bij	de	andere	types.	

• Klassen	 zijn	 gebaseerd	 op	 economische	 verschillen	 tussen	 groepen	 en	 individuen,	 nl.	 op	
ongelijkheden	 in	 bezit	 en	 controle	 van	 materiële	 goederen.	 In	 de	 andere	 types	 van	
stratificatie	 zijn	 niet-economische	 factoren	 (zoals	 de	 invloed	 van	 de	 godsdienst)	 veel	
belangrijker.	

• In	 de	 andere	 types	 van	 stratificatie	 worden	 de	 sociale	 verhoudingen	 tussen	 leden	 van	
verschillende	strata	gekenmerkt	door	persoonlijke	banden	van	plicht	en	gehoorzaamheid		-	
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tussen	de	 lijfeigene	en	de	heer,	de	slaaf	en	de	meester.	 In	klassensystemen	daarentegen	
zijn	 de	 sociale	 verhoudingen	 veeleer	 onpersoonlijk	 en	 grootschaliger.	 Bijvoorbeeld:	 een	
belangrijk	 element	 van	 de	 klassenverschillen	 vormen	 de	 ongelijkheden	 in	 betaling	 en	 in	
werkomstandigheden	 (bv.	 vrije	 beroepen	 versus	 dagloners);	 deze	 ongelijkheden	 hebben	
geen	betrekking	op	de	persoonlijke	verhoudingen	tussen	de	 leden	van	deze	verschillende	
beroepscategorieën	 (zoals	bv.	 in	het	kastensysteem)	maar	slaan	veeleer	 terug	op	het	 feit	
dat	 de	 leefomstandigheden	 van	 de	 leden	 van	 eenzelfde	 beroepscategorie	 min	 of	 meer	
gelijk	zijn.	

We	kunnen	een	sociale	klasse	zeer	algemeen	definiëren	als	een	grootschalige	groepering	van	
mensen	 die	 beschikken	 over	 dezelfde	 economische	 middelen,	 en	 die	 daardoor	 grote	
gelijkenissen	vertonen	in	hun	levenswijze,	hun	belangen	en	hun	opvattingen.		

De	grondslag	van	de	klassenverschillen	is	inderdaad	economisch.	Het	bezitten	van	vermogen,	
het	 uitoefenen	 van	 bepaalde	 beroepen,	 de	 hoogte	 van	 het	 inkomen,	 zijn	 elementen	 die	
bepalen	 tot	 welke	 sociale	 klasse	 iemand	 behoort.	 Gewoonlijk	 onderscheidt	 men	 drie	 grote	
sociale	klassen:	

• De	leden	van	de	'upper	class'	bezitten	grote	vermogens,	zij	beheren	de	productiemiddelen	
of	oefenen	er	de	controle	over	uit:	het	gaat	hier	om	industriëlen	en	topmanagers.		

• De	'middle	class'		bestaat	uit	de	zogenaamde	witteboord	werkers.		

• De	 'lower	 class'	 ten	 slotte,	 bestaat	 uit	 de	 zogenaamde	 'blue-collar	workers'.	 In	 sommige	
geïndustrialiseerde	 landen,	 zoals	 Frankrijk	 en	 Japan,	 vormen	 de	 boeren	 nog	 een	
afzonderlijke	klasse.	In	de	Derde	Wereldlanden	vormen	de	boeren	nog	steeds	de	grootste	
klasse.	

	

De	klasse-theorie	van	Marx	
De	meest	 invloedrijke	benadering	van	 stratificatie	 is	die	van	het	marxisme.	Karl	Marx	 stelde	
het	begrip	klasse	centraal	in	de	menswetenschappen.	Ieder	die	na	hem	kwam	kreeg	te	maken	
met	zijn	ideeën	over	sociale	klasse.	En	het	overgrote	deel	van	de	stratificatiestudies	binnen	de	
sociologie	is	dan	ook	het	resultaat	van	deze	confrontatie	met	de	marxistische	aanpak.	
Hoewel	 het	 klassebegrip	 centraal	 stond	 in	 Marx'	 theorie,	 heeft	 hij	 het	 eigenlijk	 nooit	 heel	
scherp	omlijnd	 (bij	 zijn	dood	werkte	Marx	net	aan	een	manuscript	getiteld	 'wat	constitueert	
een	 klasse?').	 Maar	 desondanks	 zijn	 de	 hoofdlijnen	 van	 Marx'	 klassentheorie	 toch	 tamelijk	
duidelijk.	
	
Wat	is	een	klasse?	
Marx	 ziet	 een	 klasse	 als	 een	 groep	 van	 mensen	 die	 in	 eenzelfde	 verhouding	 staan	 tot	 de	
productiemiddelen	-	dat	zijn	de	middelen	waarmee	zij	in	hun	bestaan	voorzien.	Grosso	modo	
kan	Marx'	theorie	in	de	volgende	vijf	stappen	worden	uiteengelegd.	Iedere	stap	beantwoordt	
aan	een	stadium	in	de	ontwikkeling	van	de	kapitalistische	maatschappij	zoals	die	volgens	Marx	
zou	plaatsvinden.	

1	De	economische	grondslag	van	sociale	klassen.	 	Voor	Marx	wordt	een	klasse	bepaald	door	de	
relatie	die	een	groep	heeft	tot	de	productiemiddelen.	Hij	vatte	deze	relatie	betrekkelijk	eng	op,	
in	de	zin	van	het	eigendom	der	productiemiddelen.	Op	die	manier	worden	klassen	gedefinieerd	
door	de	mate	waarin	hun	 leden	delen,	niet	 zozeer	 in	de	welvaart	van	een	maatschappij,	maar	
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nog	meer	in	de	middelen	waarmee	deze	welvaart	wordt	opgeleverd.	De	marxistische	benadering	
van	stratificatie	is	bijgevolg	in	wezen	een	economische	benadering.		
Vòòr	de	opkomst	van	de	moderne	industrie,	bestonden	de	productiemiddelen	vooral	uit	land	
en	werktuigen	om	gewassen	te	telen	en	dieren	te	hoeden.	In	pre-industriële	maatschappijen	
waren	 de	 twee	 belangrijkste	 klassen	 bijgevolg	 de	 klasse	 der	 landeigenaars	 (aristocraten,	
slavenhouders)	en	de	klasse	der	landbewerkers	(lijfeigenen	en	vrije	boeren).		
In	moderne	industriële	maatschappijen	zijn	machines,	kantoren,	fabrieken	en	het	kapitaal	om	
deze	 te	 kopen	 veel	 belangrijker	 geworden	 dan	 land.	 De	 twee	 belangrijkste	 klassen	 zijn	 hier	
derhalve	de	klasse	van	de	kapitalisten	-	dat	zijn	zij	die	de	productiemiddelen	bezitten	-	en	de	
arbeidersklasse,	 of	 zoals	 Marx	 gewoonlijk	 zegt:	 het	 proletariaat	 -	 zij	 die	 in	 hun	
levensonderhoud	voorzien	door	hun	arbeid	te	verkopen	aan	de	kapitalisten.	
	
2.	 Polarisatie.	 In	 termen	 van	 de	 maatschappij	 van	 zijn	 tijd	 (dat	 wil	 zeggen:	 de	 19de	 eeuwse	
Europese	kapitalistische	samenleving)	zag	Marx	een	fundamentele	strijd	tussen	de	bourgeoisie,	
met	 inbegrip	 van	 de	 grote	 landbouwers,	 en	 het	 proletariaat	 (genaamd	 naar	 de	 Romeinse	
bevolkingsgroep	der	proletariï,	de	 'kinderenverwekkers').	De	bourgeoisie	was	de	kapitalistische	
klasse	 die	 zowel	 het	 eigendom	 als	 de	 beschikkingsmacht	 had	 over	 de	 economische	
infrastructuur.	Het	proletariaat	werd	anderzijds	gedefinieerd	door	 zijn	gemis	aan	eigendom	en	
macht.	 Marx	 voorspelde	 een	 polarisatie	 van	 de	 maatschappij	 rond	 die	 twee	 klassen.	 Kleine	
boeren,	 eigenaars	 van	 een	 kleine	 onderneming	 en	 beoefenaars	 van	 vrije	 beroepen	 zouden	
allemaal	werknemers	van	grote	bedrijven	worden,	bezit	van	een	beperkt	aantal	rijke	kapitalisten,	
en	op	die	manier	tot	het	proletariaat	gedwongen	worden.	
Klassen	staan	volgens	Marx	steeds	 in	een	 relatie	van	uitbuiting	 tegenover	elkaar.	 In	 feodale	
maatschappijen	nam	deze	uitbuiting	gewoonlijk	de	vorm	aan	van	de	rechtstreekse	overdracht	
van	producten	van	de	boeren	aan	de	 landeigenaars.	Lijfeigenen	werden	gedwongen	om	een	
aanzienlijk	 deel	 van	 hun	 producten	 af	 te	 staan	 aan	 hun	 aristocratische	 heren,	 of	 moesten	
maandelijks	een	aantal	dagen	op	de	velden	van	de	heer	gaan	werken.		
In	moderne,	 kapitalistische	maatschappijen	 is	 de	uitbuiting	minder	duidelijk	 zichtbaar.	Maar	
Marx	heeft	uitvoerig	trachten	aan	te	tonen	dat	er	nog	altijd	sprake	is	van	klassenuitbuiting.	De	
waarde	van	wat	een	arbeider	per	dag	produceert,	is	groter	dan	wat	het	de	werkgever	kost	om	
de	arbeider	in	te	huren.	Dit	verschil	noemt	Marx	meerwaarde.	De	meerwaarde	is	de	bron	van	
de	winst	 voor	 de	werkgever.	 Voorbeeld:	 een	 groep	 arbeiders	 produceert	 dagelijks	 honderd	
kledingstukken.	 Als	 de	 werkgever	 de	 helft	 daarvan	 verkoopt	 heeft	 hij	 al	 voldoende	 om	 de	
arbeiders	 uit	 te	 betalen;	 het	 inkomen	 dat	 de	 verkoop	 van	 de	 overige	 kledingstukken	 hem	
oplevert	 is	 winst	 voor	 de	 werkgever	 -	 ook	 al	 gaat	 het	 hier	 in	 feite	 om	 door	 de	 arbeiders	
geproduceerde	waarde	(meerwaarde).	
Wat	Marx	het	meest	trof	aan	het	kapitalistische	systeem	was	dat	het	in	staat	was	om	welvaart	
te	creëren,	terwijl	grote	delen	van	de	bevolking	daarvan	verstoken	bleven.	Daar	komt	nog	bij	
dat	de	aard	van	de	arbeid	veranderd	was.	Door	de	verregaande	mechanisering	werd	arbeiden	
saai.	Het	gedisciplineerde	werk	in	de	fabrieken	werd	ervaren	als	een	keurslijf.	Dit	bracht	Marx	
tot	zijn	stelling	dat	de	arbeider	leed	aan	vervreemding.	

3.	Objectieve	klasse	en	subjectieve	klasse.	Hoewel	de	economische	aanpak	van	Marx	de	nadruk	
legt	op	de	objectieve	 factoren	die	bepalend	zijn	voor	de	stratificatie,	was	hij	 zich	ook	zeer	wel	
bewust	van	de	subjectieve	dimensie	die	hij	het	klassenbewustzijn	noemde.	Zeer	vaak,	zo	stelt	hij,	
is	er	een	discrepantie	tussen	de	objectieve	klassencondities	en	het	subjectieve	besef	dat	mensen	
hebben	van	hun	positie	 in	het	klassensysteem.	Mensen	misleiden	zichzelf	al	eens	omtrent	hun	
werkelijke	positie	in	de	maatschappij;	ze	beseffen	soms	niet	wat	hun	belangen	zijn.	Marx	noemt	
zo’n	 zelfbedrog	 vals	 bewustzijn.	 Hij	 meende	 dat	 er	 een	 toenemend	 klassenbewustzijn	 zou	
groeien.	 De	 proletariërs	 zouden	 beseffen	 wat	 de	 gevolgen	 waren	 van	 het	 feit	 dat	 zij	 geen	



 80 

productiemiddelen	 bezaten.	 Met	 andere	 woorden,	 na	 verloop	 van	 tijd	 zouden	 de	 klassen	
behalve	objectief	ook	subjectief	of	zelfbewust	worden.	Handenarbeiders,	bijvoorbeeld,	zouden	al	
snel	een	georganiseerde,	zelfbewuste	klasse	worden,	omdat	zij	door	het	 leven	 in	de	fabriek	op	
dergelijke	wijze	samengebracht	werden	dat	zij	zich	bewust	werden	van	hun	eigen	belangen.	

4.	 Klassenstrijd.	 De	 belangentegenstelling	 tussen	 de	 kapitaalbezitters	 en	 de	 proletariërs	 zou	
volgens	Marx	onvermijdelijk	uitlopen	op	een	klassenstrijd.	De	relatie	tussen	beide	klassen	was	er	
immers	één	van	uitbuiting	en	onderdrukking.	Zodra	het	proletariaat	zich	daar	van	bewust	werd,	
zou	de	revolutie	beginnen.	De	proletariërs	hadden	immers	'niets	te	verliezen	dan	hun	ketenen'.	
De	 revolutie	zou	 leiden	 tot	de	 'klasseloze	maatschappij'	 	 -	een	droom	die	 in	de	20ste	eeuw	de	
gedaante	aannam	van	een	nachtmerrie.	
De	 revolutie-idee	 is	 niet	 zomaar	 een	 merkwaardige	 toevoeging	 aan	 Marx'	 analyse:	 zij	 staat	
centraal	 in	Marx'	maatschappijopvatting.	Waar	het	 in	de	maatschappij	 in	wezen	om	gaat,	 is	de	
strijd	 om	 de	 schaarse	 hulpbronnen	 die	 de	 mensen	 begeren	 of	 nodig	 hebben.	 Verschillende	
groepen	 van	 mensen	 hebben,	 tengevolge	 van	 diverse	 historische	 omstandigheden,	 in	
verschillende	mate	 toegang	 tot	 deze	 hulpbronnen.	 De	 geschiedenis	 is	 het	 relaas	 van	 de	 strijd	
tussen	deze	groepen	over	de	beschikkingsmacht.	Met	andere	woorden:	de	geschiedenis	 is	het	
relaas	van	de	strijd	tussen	de	klassen.	In	de	marxistische	aanpak	is	daarom	het	klassebegrip	niet	
alleen	een	belangrijk,	maar	zelfs	het	centrale	begrip	bij	elke	analyse	van	de	samenleving.	

	
De	complexiteit	van	klassensystemen	
Hoewel	er	volgens	Marx	in	grote	lijnen	twee	klassen	kunnen	onderscheiden	worden,	erkende	
hij	 dat	 het	 feitelijke	 klassensysteem	 wel	 wat	 complexer	 was.	 Naast	 de	 twee	 hoofdklassen,	
kapitalisten	 en	 proletariërs,	 onderscheidde	 hij	 transitionele	 klassen.	 Dat	 zijn	 klassegroepen	
die	 nog	 zijn	 overgebleven	 uit	 een	 vroegere	 periode	 met	 een	 andere	 productiewijze	 (zoals	
sommige	boeren).		
Wat	 de	 klassenstructuur	 ook	 complexer	 maakt,	 is	 dat	 klassen	 intern	 opgedeeld	 kunnen	
worden.	Zo	kan	men	bij	de	kapitalisten	een	onderscheid	maken	tussen	bankiers	en	industriële	
ondernemers.	Er	is	ook	een	groot	verschil	tussen	kleinere	ondernemers	en	eigenaars	van	grote	
internationale	 ondernemingen.	 Zij	 behoren	 beide	 tot	 de	 klasse	 van	 de	 kapitalisten,	 maar	
hebben	 niet	 steeds	 dezelfde	 belangen.	 Maatregelen	 die	 de	 belangen	 van	 de	 ene	 groep	
bevorderen,	zijn	niets	steeds	in	het	voordeel	van	de	andere	groep.	 In	de	arbeidersklasse	kan	
men	 een	 onderscheid	 maken	 tussen	 de	 groep	 van	 langdurig	 werklozen	 (die	 voor	 een	 deel	
bestaat	uit	etnische	minderheden)	en	de	overige	arbeiders.	
	

Max	Weber	over	klasse,	status	en	partij	
Na	 Marx	 is	 de	 meest	 invloedrijke	 benadering	 van	 stratificatie	 die	 van	 Max	 Weber.	 Weber	
meende	dat	de	zienswijze	van	Marx	te	simplistisch	was,	en	dat	zij	gemakkelijk	kon	leiden	tot	
een	verwrongen	beeld	van	de	maatschappelijke	gelaagdheid.	Als	reactie	op	dit	veronderstelde	
simplisme	kwam	Weber	met	een	drieledig	begrippenkader.	Om	preciezer	te	zijn:	hij	opperde	
dat	er	drie	verschillende	soorten	stratificatie	bestaan.	

Klasse.	 	 Ten	 eerste	 zijn	 er	 de	 verschijnselen	 die	 hij,	 zoals	 Marx,	 samenvatte	 met	 de	 term	
klasse.	 Hoewel	Weber	minder	 nadruk	 legt	 op	 het	 eigendom	 van	 de	 productiemiddelen	 dan	
Marx	is	hij	het	toch	met	hem	eens	dat	bij	dit	type	stratificatie	de	wezenlijke	dynamische	kracht	
economisch	van	aard	was.	Een	klasse	wordt	door	Weber	opgevat	als	een	groep	mensen	met	
gelijke	levenskansen.		
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Status.	 	 In	de	tweede	plaats	 is	er	stratificatie	gebaseerd	op	status.	Het	begrip	status	verwijst	
naar	 de	mate	 van	 sociaal	 prestige	 dat	 aan	 een	 individu	 of	 groep	 toevalt.	 Het	 behoeft	 geen	
betoog	dat	er	 vaak	een	nauw	verband	bestaat	 tussen	klasse	en	 status.	Maar	dat	 verband	 is	
niet	 noodzakelijk	 of	 universeel.	 Zo	 zijn	 er	 gevallen	 waarin	 mensen	 een	 hoge	 positie	 in	 het	
klassensysteem	bekleden,	maar	niet	een	daarmee	vergelijkbare	status	bereiken.	Men	kan	hier	
het	eenvoudige	voorbeeld	noemen	van	de	rijke	parvenu	die	 tracht	binnen	te	dringen	 in	een	
aristocratisch	 milieu.	 Omgekeerd	 kunnen	 mensen	 of	 groepen	 met	 een	 hoge	 status	 een	
betrekkelijk	lage	positie	in	het	klassensysteem	innemen.	In	veel	maatschappijen	geldt	dit	voor	
militairen.	

Partij.	 	 En	 ten	derde	 is	 er	 stratificatie	 gebaseerd	op	macht.	Ook	deze	 factor	 kan	al	 dan	niet	
verbonden	zijn	met	klasse	of	status.	Een	'partij'	wordt	door	Weber	gedefinieerd	als	een	groep	
van	 individuen	die	samenwerken	omdat	zij	een	gemeenschappelijke	achtergrond	hebben,	of	
gemeenschappelijk	 doelen	 of	 belangen.	 Marx	 vatte	 zowel	 statusverschillen	 als	
partijorganisatie	op	in	termen	van	klasse.	Weber	erkent	dat	statusverschillen	en	partijvorming	
beïnvloed	 worden	 door	 economische	 verschillen,	 maar	 het	 gaat	 naar	 zijn	 mening	 toch	 om	
zaken	die	men	goed	uit	elkaar	moet	houden.	Partijen	kunnen	de	klassengrenzen	overschrijden	
-	zoals	bijvoorbeeld	religieuze	of	nationalistische	partijen.	Een	marxist	zou	de	conflicten	tussen	
katholieken	en	protestanten	 in	Noord-Ierland	verklaren	 in	 termen	van	sociale	klasse.	Hij	 zou	
erop	wijzen	dat	heel	wat	meer	katholieken	dan	protestanten	tot	de	arbeidersklasse	behoren.	
Een	aanhanger	van	Weber	zou	deze	verklaring	onvoldoende	vinden,	want	er	zijn	ook	heel	wat	
protestanten	die	behoren	tot	de	arbeidersklasse.			

De	Weberiaanse	 aanpak	 van	 stratificatie	 is	 zeer	 invloedrijk	 geweest	 in	 de	 niet-marxistische	
sociologie.	 Zij	 is	 analytisch	 gezien	 interessanter,	 omdat	 zij	 een	meer	 gedifferentieerd	 beeld	
schetst	dan	de	marxistische	benadering.	Klasse,	status	en	partij	 (of	macht)	vormen	om	zo	te	
zeggen	 een	 coördinatenstelsel	 waarin	 de	 meerdimensionaliteit	 van	 stratificatie	 mooi	 kan	
worden	weergegeven.	

De	klassentheorie	van	Erik	Olin	Wright	
Wright	 ontwikkelt	 de	 klassetheorieën	 van	 Marx	 verder,	 hoewel	 hij	 ook	 ideeën	 aan	 Weber	
ontleent.	Hij	onderscheidt	drie	dimensies	in	de	controle	over	de	productie.		

• Controle	over	investeringen	of	geldkapitaal;	
• Controle	over	de	fysieke	productiemiddelen	(fabrieken,	kantoren,	land);	
• Controle	over	de	arbeidskrachten.	

Volgens	Wright	wordt	de	kapitalistische	klasse	gekenmerkt	doordat	zij	beschikt	over	alle	drie	
soorten	 van	 productiecontrole.	 De	 arbeidersklasse	wordt	 gekenmerkt	 doordat	 ze	 over	 geen	
enkele	 controle	 beschikt.	 Daartussen	 kan	men	 nog	 andere	 klassen	 onderscheiden,	 die	 over	
sommige	 maar	 niet	 alle	 soorten	 van	 controle	 beschikken.	 Het	 gaat	 hier	 om	 ambigue	
klassenposities.	Witte	 boord	 werknemers	 zullen,	 net	 als	 arbeiders,	 hun	 arbeid	 contractueel	
verkopen	aan	de	werkgever.	Maar	tezelfdertijd	kunnen	zij	hun	werk	vaak	heel	wat	meer	zelf	
organiseren	en	beheersen.	Wright	noemt	de	positie	 van	deze	werknemers	 'contradictorisch'	
omdat	 zij	 noch	 kapitalist	 noch	 handwerkers	 zijn,	 maar	 een	 aantal	 kenmerken	 van	 beide	
hebben.	
	
Frank	Parkin:		sociale	sluiting	
Parkin	steunt	meer	op	Weber	dan	op	Marx.	Parkin	is	het,	net	als	Weber,	met	Marx	eens	dat	de	
eigendom	van	productiemiddelen	het	fundament	is	van	de	klassenstructuur.	Maar	eigendom	
is	volgens	Parkin	maar	één	vorm	van	sociale	sluiting.	 'Sociale	sluiting'	(het	begrip	is	ontleend	
aan	 Weber)	 betekent	 dat	 groepen	 de	 exclusieve	 controle	 over	 middelen	 trachten	 te	
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behouden,	en	de	toegang	tot	die	middelen	voor	anderen	beperken.	Dat	kan	op	verschillende	
manieren	 gebeuren.	 Eigendom	 is	 één	 van	 die	 manieren,	 maar	 niet	 de	 enige.	 Ook	 etnische	
oorsprong,	taal,	geslacht	of	godsdienst	kunnen	fungeren	als	mechanismen	om	de	toegang	tot	
hulpmiddelen	te	controleren.	
	
Aan	sociale	sluiting	kan	men	twee	processen	onderscheiden:	uitsluiting	en	usurpatie.	Wanneer	
die	beide	processen	gelijktijdig	werkzaam	zijn,	spreekt	men	van	duale	sluiting.	
	
• Uitsluiting	 verwijst	 naar	de	 strategieën	die	 groepen	gebruiken	om	zich	 te	onderscheiden	

van	 'outsiders',	 en	 om	 hen	 de	 toegang	 tot	 waardevolle	 hulpmiddelen	 (bv.	 onderwijs,	
stemrecht,	recht	op	uitoefening	van	een	beroep,	recht	op	subsidies,	recht	op	lidmaatschap	
van	 verenigingen)	 te	 beletten	 of	 te	 bemoeilijken.	 In	 de	 VS	 sloten	 in	 het	 verleden	 blanke	
vakbonden	lidmaatschap	voor	zwarten	uit	-	zo	konden	de	blanken	gemakkelijker	bepaalde	
privileges	 voor	 zich	 houden.	Het	 enkelvoudig	 stemrecht	 voor	mannen	 zoals	 dat	 in	 België	
gold	van	1919	tot	1947,	is	een	voorbeeld	van	uitsluiting	van	de	toegang	tot	de	politiek	op	
grond	van	sekse.		

	
• Usurpatie	verwijst	naar	de	pogingen	van	de	minder	geprivilegieerden	om	toch	toegang	te	

verkrijgen	tot	hulpmiddelen	die	voordien	door	andere	groepen	gemonopoliseerd	werden	-	
zoals	bijvoorbeeld	de	pogingen	van	zwarten	om	het	recht	te	verwerven	op	lidmaatschap	bij	
een	 vakbond,	 of	 zoals	 de	 activiteiten	 van	de	 suffragettes	 (activisten	die	 ijverden	 voor	de	
verwerving	van	stemrecht	voor	vrouwen).	

	
• Beide	strategieën	zijn	soms	tegelijk	aan	het	werk.	Vakbonden	kunnen	'usurperend'	te	werk	

gaan	tegenover	de	werkgever	om	rechten	op	medezeggenschap	te	verwerven,	en	tegelijk	
kunnen	ze	etnische	minderheden	uitsluiten	van	lidmaatschap	(uitsluiting).	Parkin	spreekt	in	
een	dergelijk	geval	van	duale	sluiting.	

	

De	functionalistische	benadering		(Davis	&	Moore)	
In	 de	 functionalistische	 benadering	 van	 de	 stratificatie	 wordt	 benadrukt	 dat	 stratificatie	 de	
maatschappij	 helpt	 te	 functioneren,	 doordat	 zij	 de	 leden	 van	 de	 maatschappij	 motivaties	 en	
beloningen	verschaft.	De	klassieke	functionalistische	analyse	van	stratificatie	is	van	de	hand	van	
Davis	en	Moore.	Als	stratificatie	in	alle	maatschappijen	voorkomt,	zo	was	hun	uitgangspunt,	dan	
moest	zij	wel	een	onmisbare	functie	vervullen.	

Grofweg	komt	hun	analyse	hierop	neer:	een	maatschappij	kan	maar	voortbestaan	in	de	mate	er	
tal	 van	 taken	 worden	 uitgevoerd,	 ook	 belangrijke,	 moeilijke	 en	 gevaarlijke	 taken.	 Voor	 het	
vervullen	van	die	taken	moet	men	getalenteerde	mensen	zoeken	en	trainen	om	hun	taak	naar	
behoren	te	vervullen.	Dat	vraagt	vaak	zware	inspanningen	en	uitstelling	van	beloning	(denk	aan	
een	jarenlange	studie).	Om	de	meest	bekwame	mensen	daartoe	te	bewegen,	beloont	men	hen	
met	een	hoog	prestige	en	andere	voordelen.	Sociale	ongelijkheid	 is	dus	het	gevolg	van	het	feit	
dat	de	meest	geschikte	mensen	de	belangrijkste	posten	krijgen,	waar	zij	waardevolle	bijdragen	
tot	de	maatschappij	leveren.	Het	is	alsof	de	maatschappij	tegen	de	mensen	zegt:	'Doe	wat	er	van	
je	 verwacht	 wordt,	 en	 je	 zult	 een	 rang	 bereiken	 of	 behouden	 waaraan	 bepaalde	 privileges	
verbonden	 zijn.	Als	 je	niet	wilt	doen	wat	er	 van	 je	 verwacht	wordt,	 zul	 je	nooit	 een	dergelijke	
rang	bereiken	of,	als	je	hem	al	hebt,	zul	je	hem	verliezen'.	Geheel	anders	dan	bij	de	marxistische	
nadruk	op	strijd	ligt	hier	het	accent	op	de	integratie	en	het	evenwicht	van	de	maatschappij.		
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De	functionalistische	aanpak	is	voor	veel	Amerikaanse	sociologen	aantrekkelijk	geweest,	omdat	
hij	 in	 overeenstemming	 met	 vrij	 algemeen	 aanvaarde	 Amerikaanse	 waarden,	 de	 prestatie	 en	
haar	beloningen	benadrukte,	in	tegenstelling	tot	het	veel	minder	fraaie	beeld	dat	de	marxistische	
en	de	Weberiaanse	aanpak	oproept.	De	voornaamste	veronderstelling	van	het	functionalisme	is	
dat	 de	 de	 facto	 bestaande	 stratificatie	 inderdaad	 zo	 functioneert	 dat	 het	 de	 stabiliteit	 en	 de	
integratie	van	de	maatschappij	als	geheel	helpt	bewaren.	Deze	veronderstelling	berust	op	heel	
weinig	 empirisch	 bewijs.	 Marxistische	 critici	 stellen	 dat	 de	 functionalistische	 benadering	 van	
stratificatie	een	vals	bewustzijn	verraadt.	Het	voornaamste	ingrediënt	van	dit	vals	bewustzijn	 is	
de	 illusie	 dat	 alle	 mensen	 aan	 de	 top	 kunnen	 komen	 als	 zij	 maar	 doen	 wat	 van	 hen	 wordt	
verwacht.	 (De	 functionalisten	 zouden	op	een	dergelijke	 kritiek	 antwoorden	dat	 ook	 een	 illusie	
functioneel	kan	zijn	in	het	bewaren	van	de	integratie	en	de	stabiliteit	van	een	maatschappij.	Wie,	
zoals	 de	 functionalisten,	 stelt	 dat	 een	 maatschappij	 functioneert,	 zegt	 daarmee	 nog	 niet	
noodzakelijkerwijs	dat	in	die	maatschappij	waarheid	en	gerechtigheid	triomferen).	
	
	
Klassen	in	Westerse	maatschappijen	

Een	 aantal	 auteurs	 beweren	 dat	 ‘sociale	 klasse’	 relatief	 onbelangrijk	 is	 geworden	 in	 de	
hedendaagse	 westerse	 maatschappijen.	 Wel	 is	 men	 het	 erover	 eens	 dat	 een	 goede	 eeuw	
geleden,	 in	 de	 tijd	 dat	 het	 industriële	 kapitalisme	 zich	 ontplooide,	 klassenverschillen	 uiterst	
belangrijk	waren.	Maar	sinds	die	tijd	is	er,	zo	stellen	deze	auteurs,	veel	veranderd.	De	materiële	
ongelijkheden	 zijn	 sterk	 verminderd	 in	 de	 geïndustrialiseerde	 landen.	 Belastingen	 toppen	 de	
rijkdom	 af	 en	 welvaartsuitkeringen	maken	 dat	 wie	 niet	 zelf	 voor	 een	 behoorlijk	 inkomen	 kan	
zorgen	toch	nog	behoorlijk	kan	 leven.	De	sociale	ongelijkheden	zouden	heel	wat	zijn	afgevlakt.	
Daarenboven	 heeft	 iedereen	 die	 over	 het	 nodige	 talent	 beschikt	 nu,	 dank	 zij	 het	 algemeen	
verspreid	onderwijs,	de	kans	om	zijn	weg	te	vinden	naar	de	bovenste	 lagen	van	het	sociale	en	
economische	systeem.	
Deze	 voorstelling	 van	 zaken	 is	 echter	 overtrokken.	 Sociale	 klassenverschillen	 mogen	 dan	
inderdaad	 al	 afgenomen	 zijn,	 en	 sociale	 klassen	 mogen	 dan	 misschien	 niet	 de	 dynamiek	
hebben	die	Marx	eraan	 toeschreef,	maar	nog	 steeds	 zijn	 er	weinig	 levensdomeinen	die	niet	
beïnvloed	worden	door	klassenverschillen.	Neem	bijvoorbeeld	gezondheid.	Bij	arbeiders	treft	
men	gemiddeld	een	lager	geboortegewicht	aan	en	een	hogere	kindersterfte.	Zij	zijn	gemiddeld	
kleiner,	minder	 gezond	 en	worden	minder	 oud	 dan	 leden	 van	 de	midden	 en	 hogere	 klasse.	
Zowat	 alle	 ziekten	 (mentale	 of	 fysieke)	 komen	 vaker	 voor	 bij	 de	 lagere	 klassen	 dan	 bij	 de	
hogere	 klassen,	 daaronder	 inbegrepen	 hartziekte,	 kanker,	 diabetes,	 longontsteking	 en	
bronchitis.		
	
Vermogens-	en	inkomensverschillen	
Marx	verwachtte	een	groeiende	kloof	tussen	het	vermogen	van	een	kleine	minderheid	en	de	
armoede	van	de	grote	meerderheid	van	de	bevolking.	Naar	zijn	mening	zouden	de	lonen	van	
de	 arbeiders	 nooit	 veel	 boven	 het	 niveau	 van	 het	 'bestaansminimum'	 liggen.	Het	 vermogen	
van	 de	 kapitalisten	 zou	 almaar	 groeien.	 In	 de	 onderste	 lagen	 van	 de	 bevolking	 zou	 er	 een	
toename	zijn	van	ellende,	verslechterende	arbeidsomstandigheden,	onwetendheid,	brutaliteit	
en	morele	ontreddering	(de	zogenaamde	'Verelendungshypothese').	Marx	had	in	zoverre	gelijk	
dat	 armoede	 in	 geïndustrialiseerde	 landen	 een	 zeer	 hardnekkig	 bestaan	 leidt,	 en	 ook	 in	
zoverre	de	verschillen	 in	vermogen	groot	zijn	gebleven.	Maar	hij	 sloeg	de	plank	mis	met	zijn	
veronderstelling	dat	de	 lonen	laag	zouden	blijven,	en	dat	almaar	meer	en	meer	vermogen	in	
de	 handen	 zou	 komen	 van	 een	 kleine	 minderheid.	 De	 materiële	 situatie	 van	 de	 meeste	
mensen	in	de	Westerse	industrielanden	is	spectaculair	beter	dan	een	eeuw	geleden.	Maar	uit	
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de	verdeling	van	inkomen	en	vermogen	over	de	bevolking	blijkt	nog	steeds	een	grote	sociale	
ongelijkheid.		
	
De	hogere	klasse	
De	hogere	klasse	(upper	class)	bestaat	uit	een	relatief	klein	aantal	individuen	en	families	met	
aanzienlijke	 vermogens.	 In	 procenten	 uitgedrukt	 gaat	 het	 om	 zowat	 1	 procent	 van	 de	
bevolking	 (maar	 die	 bezitten	 dan	 wel	 zo'n	 20	 procent	 van	 de	 vermogens	 van	 de	 hele	
bevolking).		
In	 de	 hogere	 klasse	 bestaat	 er	 een	 tamelijk	 scherp	 onderscheid	 tussen	 de	 'oude'	 en	 de	
'nieuwe'	rijken.	Families	met	een	sinds	vele	generaties	overgeërfd	vermogen	kijken	vaak	neer	
op	 de	nouveaux	 riches	 	 die	 hun	 vermogen	 zelf	 verworven	 hebben.	Men	 stelt	 vast	 dat	 deze	
laatsten	 vaak	 niet	worden	opgenomen	 in	 de	 kringen	 van	 de	 oude	bourgeoisie,	 laat	 staan	 in	
kringen	van	oude	adel.	
De	 leden	van	de	upperclass	 zijn	 zeer	 sterk	 vertegenwoordigd	op	de	hoogste	machtsniveaus.	
Hun	macht	en	invloed	komt	gedeeltelijk	voort	uit	het	feit	dat	zij	zoveel	industrieel	en	financieel	
kapitaal	 beheersen,	 en	 gedeeltelijk	 uit	 het	 feit	 dat	 zij	 een	 gemakkelijke	 toegang	 hebben	 tot	
leidende	functies	op	het	politieke	en	culturele	domein.	
In	 de	 19de	 eeuw	 bestond	 de	 hogere	 klasse	 uit	 drie	 groepen:	 grote	 landeigenaars	 (de	 oude	
adel),	 financiële	 ondernemers	 en	 industriëlen.	 De	 eerste	 groep	 is	 versmolten	 met	 de	 twee	
andere.	 Maar	 het	 onderscheid	 tussen	 'financieel	 kapitaal'	 en	 'industrieel	 kapitaal'	 blijft	 van	
belang.	
	
De	middenklasse	
Tot	de	middenklasse	horen	individuen	met	zeer	uiteenlopende	beroepen.	De	meerderheid	van	
de	bevolking	behoort	nu	tot	de	middenklasse	omdat	het	relatief	aandeel	van	de	white	collar	
jobs	in	vergelijking	met	blue	collar	jobs	sterk	gestegen	is.		

• Men	kan	de	middenklasse	 in	drie	 tamelijk	 scherp	gescheiden	categorieën	onderverdelen.	
De	 oude	 middenklasse	 bestaat	 uit	 eigenaars	 van	 kleine	 ondernemingen,	 winkeliers	 en	
kleine	boeren.	Het	aantal	van	hen	die	tot	deze	categorie	(de	'middenstand')	behoort,	is	de	
laatste	eeuw	snel	gedaald,	al	blijft	het	nog	een	aanzienlijk	deel	van	de	werkende	bevolking.	
Kleine	ondernemingen	en	winkels	zijn	minder	stabiel	dan	grote;	de	meeste	verdwijnen	al	
binnen	 de	 twee	 jaar,	 voornamelijk	 omwille	 van	 de	 sterke	 concurrentie	 van	 grote	
ondernemingen,	winkelketens	en	 supermarkten.	Toch	 zijn	er	 telkens	opnieuw	mensen	 te	
vinden	 om	 een	 'eigen	 zaak'	 op	 te	 starten,	 zodat	 diegene	 die	 verdwijnen	 grotendeels	
worden	 vervangen	 door	 nieuwe	 starters.	 De	 eigenaars	 van	 kleine	 zaakjes	 hebben	 een	
tamelijk	 specifiek	 sociaal	 en	 politiek	 profiel:	 eerder	 behoudsgezind,	 op	 orde,	 gezag	 en	
discipline	 georiënteerd,	 met	 een	 soms	 antidemocratische	 inslag.	 (Een	 typisch	 voorbeeld	
vormen	de	poujadisten	in	Frankrijk*).	

• In	 de	hogere	middenklasse	 vinden	we	hogere	 kaderleden	 en	 vrije	 beroepen.	Deze	 klasse	
omvat	veel	individuen	en	gezinnen	en	is	tamelijk	heterogeen.	Er	is	geen	eenduidig	'hogere	
middenklasse	 profiel'	wat	 betreft	 attitudes	 en	 gedragingen.	 Zeer	 algemeen	 kan	men	wel	
zeggen	dat	de	hoge	scholingsgraad	samenhangt	met	een	democratische	houding,	en	met	
een	 relatief	 grote	 tolerantie	 ten	 opzichte	 van	 mensen	 die	 zich	 anders	 gedragen	 of	 die	
anders	denken.	

	
                                                             
* Pierre Poujade (1920 - 2003), Frans politicus en leider van van de ‘poujadistische beweging’.  In de jaren ’50 van de 20ste eeuw was 
zijn partij (l'Union de Défense des Commerçants et Artisans) korte tijd succesvol in Frankrijk (in 1956 haalde de partij 53 zetels in het 
parlement). Poujade vertolkte het ongenoegen van kleine winkeliers en zelfstandigen. 
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• De	 lagere	middenklasse	 is	zelfs	nog	heterogener.	Hier	vinden	we	o.m.	kantoorbedienden,	
verkopers,	 verpleegsters.	 De	 sociale	 en	 politieke	 attitudes	 van	 de	 meerderheid	 van	 de	
leden	van	de	lagere	middenklasse	wijkt	tamelijk	sterk	af	van	die	van	de	lagere	klasse.	In	de	
termen	van	Parkin	bevinden	 leden	van	de	middenklasse	 zich	 soms	 in	 situaties	van	 'duale	
sluiting'.	Zij	zitten	geklemd	tussen	conflicterende	invloeden	en	sociale	druk.	Heel	wat	onder	
hen	streven	naar	dezelfde	waarden	dan	de	meer	gefortuneerden,	maar	tegelijk	verdienen	
zij	soms	minder	dan	de	beter	betaalde	arbeiders.	

	
De	arbeidersklasse	
De	 arbeidersklasse	 bestaat	 uit	 individuen	 met	 'blue	 collar'	 jobs,	 dus	 beroepen	 waar	
handenarbeid	 centraal	 staat.	 Net	 als	 de	middenklasse	 valt	 ook	 de	 arbeidersklasse	 uiteen	 in	
segmenten,	vooral	door	verschillen	in	opleidingsniveau.		
• De	hogere	arbeidersklasse	bestaat	uit	geschoolde	arbeiders.	De	leden	van	dit	segment	van	

de	 arbeidersklasse	 krijgen	 een	 relatief	 hoog	 inkomen	 en	 werken	 in	 stabiele	 en	 goede	
arbeidsvoorwaarden.	 Een	 aantal	 vaardigheden	 zijn	 door	 de	 technologische	 ontwikkeling	
ontwaard	geworden	(bijvoorbeeld	in	het	drukkersvak),	maar	in	het	algemeen	is	de	positie	
van	de	geschoolde	arbeiders	er	 in	de	loop	van	deze	eeuw	nog	flink	op	vooruit	gegaan.	Zij	
worden	 bijvoorbeeld	 veel	 minder	 bedreigd	 door	 werkloosheid	 dan	 laaggeschoolde	
arbeiders.	

• De	 lagere	 arbeidersklasse	 bestaat	 uit	 laaggeschoolden.	 Zij	 oefenen	 jobs	 uit	 waar	 weinig	
opleiding	voor	nodig	 is,	die	onder	minder	gunstige	voorwaarden	worden	verricht,	minder	
betaald	worden	en	minder	stabiel	zijn.	

• Een	belangrijke	scheidingslijn	 in	de	arbeidersklasse	 is	die	tussen	de	etnische	meerderheid	
en	 de	 ondergeprivilegieerden	 -	 zij	 vormen	 een	 onderklasse.	 Leden	 van	 de	 onderklasse	
werken	 onder	 slechte	 arbeidsomstandigheden	 -	 als	 ze	 al	 werk	 hebben.	 Hun	
levensstandaard	 is	 erg	 laag.	 Velen	 zijn	 langdurig	 werkloos,	 of	 gaan	 van	 de	 ene	
onaantrekkelijke	job	naar	de	andere.	De	onderklasse	bestaat	voor	een	groot	deel	uit	leden	
van	 etnische	minderheden	 (in	 Duitsland	 vaak	 Turken,	 in	 België	 Berbers	 of	 Ghanezen,	 in	
Groot-Brittannië	aziaten	en	zwarten,	in	Frankrijk	Algerijnen).	

Klassenverschillen	zijn	zeer	hardnekkig	
De	 sociale	 stratificatie	 wordt	 door	 iedereen	 aan	 den	 lijve	 ervaren,	 elke	 dag	 opnieuw.	 En	
bovendien	begint	deze	ervaring	al	heel	vroeg.		
	

Een	klassieke	studie:	Elmtowns	youth	

Een	invloedrijke	studie	over	het	effect	van	klassenverschillen	op	opgroeiende	jonge	mensen	in	
een	 plaatsje	 in	 ‘the	 Midwest’	 van	 Amerika,	 is	 Elmtowns	 Youth	 van	 August	 Hollingshead,	
verschenen	 in	 1949.	 Hollingsheads	 boek	 had	 ook	 buiten	 de	 sociologie	weerklank,	 omdat	 het	
inging	 tegen	wat	 veel	Amerikanen	destijds	 (en	 sommigen	nu	nog)	 graag	 geloofden:	dat	 in	de	
Amerikaanse	 maatschappij	 iedereen	 kansen	 krijgt,	 en	 dat	 het	 voornaamste	 middel	 van	 die	
kansenongelijkheid	 de	 school	 is.	 Deze	 veronderstellingen	 werden	 door	 Hollingshead	
weggevaagd.	

Hollingshead	 verdeelde	 de	 bevolking	 van	 Elmtown	 in	 vijf	 klassen	 (de	 criteria	 om	 klassen	 te	
onderscheiden,	 laten	 we	 hier	 buiten	 beschouwing),	 lopend	 van	 een	 toplaag	 1	 tot	 een	 zeer	
achtergebleven	 laagste	 klasse	 5.	 Daarna	 kon	 hij	 tot	 in	 detail	 laten	 zien	 hoe	 de	 klassenpositie	
bepalend	was	voor	vrijwel	elk	aspect	van	het	leven	van	adolescenten	in	‘Elmtown’.		

Succes	of	 falen	op	school	had	direct	 te	maken	met	het	klasseniveau.	 In	de	middelbare	school	
van	Elmtown	bijvoorbeeld,	bleef	3%	van	de	kinderen	uit	klasse	1	een	keer	zitten;	daarentegen	
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moest	 23%	 van	de	 kinderen	uit	 de	 5de	 klasse	 een	 jaar	 overdoen.	Deze	 cijfers	 zijn	 ten	 dele	 te	
verklaren	vanuit	de	vooroordelen	van	de	leraren.	Maar	veel	belangrijker	als	verklarende	factor	
is	het	verschil	 in	 levensstijl	 tussen	de	klassen	en	het	simpele	 feit	dat	de	school	aansluit	bij	de	
levensstijl	 der	 hogere	 klassen	 en	 niet	 bij	 die	 van	 de	 lagere.	 Ook	 het	 privéleven	 van	 de	
opgroeiende	 jongeren	 wordt	 gedomineerd	 door	 het	 klassenonderscheid.	 Hollingshead	 vond	
bijvoorbeeld	dat	61%	van	de	afspraakjes	die	de	middelbare	scholieren	van	Elmtown	maakten,	
plaatsvond	 tussen	 personen	 van	 dezelfde	 klasse,	 35%	 tussen	 personen	 van	 opeenvolgende	
klassen,	en	slechts	4%	tussen	personen	wier	klassenpositie	verder	uiteen	lag.	Honderd	procent	
van	 de	 adolescenten	 van	 klasse	 1	 en	 2	 nam	 deel	 aan	 activiteiten	 van	 de	 school	 buiten	 het	
lesrooster	 om;	 73%	 van	 klasse	 5	 deed	 aan	 niets	 daarvan	mee.	De	 jongeren	waren	 zeer	 goed	
bewust	 van	 deze	 onderscheiden	 klassen.	 Zo	 vond	 Hollingshead	 dat	 de	 jongeren	 op	 de	
middelbare	 school	 de	 eigen	 groep	 stratificeerden	 in	 drie	 globale	 categorieën:	 de	 'elite',	 de	
'brave	jongens'	en	'het	rapalje'.	Deze	interne	stratificatiecategorieën	waren	tot	op	grote	hoogte	
geënt	op	het	klassensysteem	van	de	ruimere	gemeenschap.	

	
Verschil	in	levenskansen	
De	 klassenverschillen	 laten	 zich	 op	 zowat	 alle	 domeinen	 van	 het	 leven	 gelden:	
levensverwachting,	gezondheid,	misdaad	en	bestraffing,	onderwijs,	arbeid	en	tewerkstelling.	En	
het	 principe	 is	 telkens	 hetzelfde:	 hoe	 hoger	 op	 de	 maatschappelijke	 ladder,	 hoe	 meer	
levenskansen.	 Dat	 de	 economische	 kansen	 toenemen	 naarmate	 men	 tot	 een	 hogere	 sociale	
klasse	 behoort,	 is	 niet	 verrassend	 aangezien	 de	 klassenverschillen	 immers	 op	 economische	
verschillen	 (soort	 beroep	 dat	 men	 uitoefent,	 inkomen,	 vermogen)	 gebaseerd	 zijn.	 Ietwat	
verrassender	is	dat	mensen	uit	lagere	klassen	bij	hun	geboorte	statistisch	gezien	minder	wegen,	
een	 grotere	 kans	 hebben	 op	 kindersterfte;	 dat	 ze,	 eenmaal	 volwassen,	 gemiddeld	 kleiner	 zijn,	
minder	 gezond,	 en	 dat	 ze	 minder	 oud	 worden.	 De	 kans	 op	 kanker,	 hartziekten,	 diabetes,	
longontsteking	enzovoort	stijgt	naarmate	men	zakt	op	de	sociale	ladder.		
	
Een	aantal	voor	de	hand	liggende	factoren	kunnen	dit	(gedeeltelijk)	verklaren.	De	hogere	strata	
in	 de	 maatschappij	 krijgen	 veel	 betere	 voeding,	 hebben	 een	 gezondere	 levenswijze	 en	 -	 zeer	
belangrijk	 -	 beschikken	 over	 betere	 medische	 verzorging.	 Mensen	 in	 de	 lagere	 strata	 van	 de	
maatschappij	beschikken	over	minder	middelen	om	ziekten	te	voorkomen	of	genezen	en	hebben	
daardoor	meer	kans	vroeger	te	sterven.	
Ook	de	kans	op	gerechtelijke	strubbelingen	neemt	toe	naarmate	men	daalt	op	de	sociale	ladder.	
Er	valt	een	steeds	hoger	percentage	misdrijven	en	veroordelingen	aan	te	wijzen	bij	mensen	uit	de	
lagere	 in	 vergelijking	 met	 de	 hogere	 klassen.	 Dit	 kan	 vermoedelijk	 verklaard	 worden	 doordat	
misdrijven	gepleegd	door	leden	van	de	lagere	klassen	‘zichtbaarder’	zijn	(bv.	gewelddelicten)	dan	
misdrijven	 gepleegd	 door	 leden	 van	 de	 middenklasse	 (bv.	 belastingfraude).	
Witteboordencriminaliteit	 (zoals	 geknoei	 met	 financiën	 of	 illegale	 semilegale	 financiële	
operaties)	 is	gemakkelijker	te	verheimelijken	dan	misdrijven	die	veel	voorkomen	bij	mensen	uit	
de	 lagere	 klassen.	 Bovendien	 menen	 sommige	 criminologen	 dat	 de	 politie	 en	 de	 andere	
wetshandhavers	toleranter	zijn	tegenover	overtreders	uit	de	middenklasse.	
	
De	 hefboom	 om	 deze	 ongelijkheden	 te	 veranderen,	 zo	 kan	men	 aannemen,	 is	 het	 onderwijs.	
Maar	 ook	 hier	 blijkt	 dat	 in	 de	 plaats	 van	 de	 frappante	 ongelijkheden	 te	 verminderen,	 het	
onderwijs	 deze	 veeleer	 reproduceert.	 Onderwijskansen	 zijn	 zeer	 ongelijk	 gespreid	 over	 de	
verschillende	sociale	klassen	(gemeten	aan	de	hand	van	het	inkomen).	
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Verschillen	in	levensstijl	
Sommige	Amerikaanse	sociologen	hebben	in	hun	stratificatieonderzoek	minder	de	nadruk	gelegd	
op	 de	 economische	 verschillen,	 en	 meer	 op	 de	 verschillen	 qua	 levenswijze	 van	 verschillende	
groepen	 in	 de	 maatschappij.	 Deze	 benadering	 is	 vooral	 geïnspireerd	 op	 het	 werk	 van	 Lloyd	
Warner.	 Critici	 van	 zijn	 aanpak	 voeren	 echter	 aan	 dat	 de	 levensstijl	 een	 aspect	 is	 van	 de	
klassenpositie	 en	 niet	 een	 bepalende	 factor	 ervan.	 De	 realiteit	 van	 de	 levensstijl	 kan	 echter	
moeilijk	ontkend	worden.	Mensen	uit	verschillende	sociale	 strata	 leven	 in	verschillende	sociale	
werelden	en	hebben	verschillende	levensstijlen.	
	
Warner	deelde	de	Amerikaanse	maatschappij	op	in	zes	klassen,	gaande	van	een	upper-upper-klasse	en	een	
lower-upper-klasse	tot	een	lower-lower-klasse.	Hij	toonde	aan	hoe	iedere	klasse	een	eigen,	kenmerkende	
levensstijl	had	die	niet	kon	worden	herleid	tot	verschillen	in	economische	mogelijkheden.	Het	onderscheid,	
bijvoorbeeld,	tussen	de	upper-upper-klasse	(haute	bourgeoisie)	en	de	lower-upper-klasse	(nouveau	riches)	
ligt	niet	zozeer	op	economisch	vlak.	Vaak	hebben	de	nouveaux	riches	een	groter	vermogen	dan	de	mensen	
uit	de	upper-upper-klasse;	 toch	 trachten	de	eersten	de	 levensstijl	van	de	 laatsten	 te	 imiteren.	Het	beste	
adjectief	om	de	 levensstijl	van	de	upper-upper	klasse	te	omschrijven	 is	 'gracieus'.	 In	dat	opzicht	verschilt	
deze	stijl	nogal	sterk	van	die	van	de	upper-middle-klasse	 (waaruit	het	merendeel	der	 lower-upper-klasse	
recentelijk	 is	 voortgekomen).	 In	 de	 upper-middle-klasse	 worden	 de	 vruchten	 van	 economische	
inspanningen	openlijk	 vertoond,	 bijvoorbeeld	door	middel	 van	 ‘conspicious	 consumption’*.	Daarentegen	
schreef	 de	 upper-klasse-stijl	 voor	 dat	 rijkdom	 zoveel	 mogelijk	 moest	 worden	 verhuld.	 Hiermee	
samenhangend	 was	 er	 ook	 een	 verschil	 in	 ethos.	 Simpel	 gesteld	 is	 het	 middenklasse-ethos	 er	 een	 van	
strevend	 leven.	 Dezelfde	 waarden	 die	 in	 de	 middenklasse	 worden	 bezien	 als	 een	 teken	 van	 gezonde	
ambitie,	gelden	als	‘streberisch’	en	vulgair	in	de	upper-klasse.	
Soortgelijke	verschillen	in	ethos	treden	ook	lager	 in	de	sociale	rangorde	op.	Zo	liet	Warner	zien	
dat	 de	 scheidslijn	 tussen	wat	 hij	 de	 upper-lower-	 en	 de	 lower-lower-klasse	 noemde	 vooral	 op	
moraal	 was	 gebaseerd.	 De	 upper-lower-klasse	 (die	 door	 de	 meeste	 sociologen	 nu	 als	
arbeidersklasse	betiteld	zou	worden)	is	weliswaar	arm,	in	sommige	gevallen	zelfs	even	arm	als	de	
leden	van	de	 laag	daaronder,	maar	zij	 is	bezield	door	een	ethos	van	hard	werken,	discipline	en	
ambitie.	Daarentegen	beschikt	de	lower-lower-klasse	in	het	geheel	niet	over	deze	deugden.	Het	
overheersende	ethos	is	daar	er	een	van	onmiddellijk	genoegen,	en	er	wordt	over	het	algemeen	
neergekeken	op	de	beloningen	die	mensen	in	andere	strata	najagen.	In	een	bepaald	opzicht	is	er	
zelfs	 een	merkwaardige	 overeenkomst	 tussen	 de	 allerhoogste	 en	 de	 allerlaagste	 strata	 in	 het	
schema	van	Warner,	en	dat	is	de	verachting	voor	de	middenklassenethiek	van	gedreven	ambitie.	

Het	onderzoek	naar	de	levensstijlen	werd	nieuw	leven	ingeblazen	door	Pierre	Bourdieu.	Hij	legde	
o.m.	een	verband	tussen	de	klasse	waartoe	 iemand	behoort	en	zijn	smaak.	De	smaak	drukt	de	
specifieke	geestesgesteldheid	uit	 van	een	bepaalde	klasse.	Bourdieu	onderscheidt	drie	klassen:	
de	dominante,	de	midden-	en	de	lagere	klasse.	Aangezien	de	leden	van	eenzelfde	klasse	min	of	
meer	 blootstaan	 aan	 dezelfde	 bestaansvoorwaarden,	 zullen	 zij	 een	 gelijkaardige	 levensstijl	 en	
eenzelfde	smaak	ontwikkelen.		

Binnen	de	dominante	klasse	onderscheidt	hij	de	 intellectuelen,	die	 relatief	weinig	economische	
middelen	hebben	maar	dit	 compenseren	door	een	overmatige	aandacht	 voor	 'hogere	 cultuur',	
wat	zich	uit	 in	belangstelling	voor	poëzie	en	filosofie,	het	beluisteren	van	klassieke	muziek,	het	
frequent	bezoeken	van	avant-garde	theater,	musea	enzovoort.	Daarnaast	zijn	er	de	industriëlen	
en	groothandelaars	met	minder	'cultureel	kapitaal'	maar	meer	economische	middelen.	Zeer	grof	

                                                             
* Een term van de Amerikaanse socioloog en economist Thorstein Veblen (1857 – 1929) uit zijn in 1899 gepubliceerde 
klassieke werk The Theory of the Leisure Class. 
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getypeerd,	 lezen	ze	bij	voorkeur	historische	werken,	zijn	ze	nauwelijks	geïnteresseerd	 in	avant-
garde	en	musea,	en	flaneren	ze	liever	in	de	opera	en	exclusieve	veilingzalen.	

De	 groepen	 uit	 de	 middenklasse	 verschillen	 onderling	 weinig	 qua	 economisch	 kapitaal.	 Rudi	
Laermans	 geeft	 Bourdieus	 inzichten	 als	 volgt	 weer:	 "Of	 hij	 nu	 de	 onderwijzer,	 bediende	 of	
kleinhandelaar	 is:	 de	 kleinburger	 bezit	 altijd	 te	weinig	 	 -	 te	weinig	 geld	 én	 te	weinig	 cultureel	
kapitaal.	Toch	doet	hij	zijn	best	om	te	stijgen	op	de	maatschappelijke	ladder,	wat	spaarzaamheid	
en	 discipline	 vereist.	 Vandaar	 een	 puriteins-ascetische	 habitus,	 die	 zich	 uit	 in	 een	 sobere	 en	
hypercorrecte	 levenswijze.	 De	 kleinburger	 is	 pünktlich	 en	 deftig.	 Voor	 hem	 geen	 opvallende	
kleding	of	dure	uitspanningen.	Even	pünktlich	 is	zijn	verhouding	met	de	wereld	van	de	kunst	en	
cultuur.	 De	 kleinburger	 wil	 ook	 hier	 altijd	 zijn	 beste	 beentje	 voorzetten	 (Bourdieu:	 la	 bonne	
volonté	 culturelle),	maar	 valt	 steevast	 door	 de	mand.	Want	 hij	 erkent	 wel	 de	 hogere	 cultuur,	
maar	 kent	 ze	 niet	 echt.	 En	 dus	 verwart	 de	 kleinburger	 operette	 met	 klassieke	 muziek,	
popularisatie	 met	 wetenschap,	 tv-feuilletons	 met	 kunstfilms	 enzovoort.	 Kortom,	 de	 petit-
bourgeois	consumeert	de	slechte	kopie,	en	denkt	hardop	dat	het	om	een	origineel	gaat.	

Arbeiders	 kenmerken	 zich	 door	 le	 choix	 du	 nécessaire.	Uit	 hun	handelen	 spreekt	 resignatie	 en	
realisme	 	 -	 vandaar:	 een	 realistische	 habitus.	 Haar	 laag	 cultureel	 en	 economisch	 kapitaal	
veroordeelt	deze	klasse	tot	een	eenvoudig	leven	en	dito	smaak.	En	de	arbeiders	aanvaarden	dat	-	
ze	 maken	 van	 de	 nood	 een	 deugd,	 en	 voelen	 zich	 daar	 goed	 bij.	 Want	 ook	 hun	 habitus	
reproduceert	de	objectieve	levensvoorwaarden	van	hun	klasse.	Daarom	verlangen	ze	niet	meer	
dan	dat	ze	objectief	gezien	kunnen	verlangen."		

Bourdieu	 onderscheidt	 tal	 van	 smaakcategorieën	 in	 overeenstemming	 met	 klassenverschillen.	
Een	enkel	voorbeeldje:	leden	van	verschillende	klassen	houden	van	verschillende	sporten.	In	de	
sfeer	van	de	gevechtssporten,	 is	de	kans	groot	dat	de	arbeiders	eerder	opteren	voor	de	 'lutte'	
(worstelen),	 leden	 van	de	middenklasse	 voor	 het	 judo	 en	 leden	 van	de	dominante	 klasse	 voor	
schermen.	 Hoe	 abstracter	 en	 ritueler	 het	 gevecht	 verloopt,	 hoe	minder	 de	 vechtende	 partijen	
elkaar	 aanraken,	 hoe	 'eufemistischer'	 en	 hoe	 meer	 geësthetiseerd	 het	 gevecht	 verloopt,	 hoe	
meer	 de	 sport	 aansluit	 bij	 de	 levensomstandigheden	 van	 de	 intellectuele	 beroepen,	 die	meer	
nadruk	leggen	op	gratie	en	soepelheid;	en	hoe	minder	ze	aansluit	bij	de	lagere	klasse	die	veeleer	
lichaamskracht,	energie	en	snelheid	apprecieert.	

	
Sociale	mobiliteit	

Sociale	 mobiliteit	 is	 de	 beweging	 van	 individuen	 of	 groepen	 tussen	 verschillende	 socio-
economische	posities.	Verticale	mobiliteit	betekent	een	opwaartse	of	neerwaartse	beweging	
op	de	sociale	ladder.	Individuen	of	groepen	die	vermogen,	inkomen	of	aanzien	bijwinnen,	zijn	
opwaarts	 mobiel,	 zij	 die	 inkomen	 en	 aanzien	 verliezen	 zijn	 neerwaarts	 mobiel.	 In	 moderne	
samenlevingen	 is	 er	 ook	 heel	 wat	 laterale	 mobiliteit	 (daaronder	 verstaat	 men	 enerzijds	
geografische	mobiliteit,	 en	 anderzijds	wat	 ook	 genoemd	wordt	 'horizontale	mobiliteit',	 d.i.	
veranderen	van	beroep	zonder	van	sociale	status	te	veranderen).	

Sociale	mobiliteit	 kan	 op	 twee	manieren	 worden	 gemeten.	Men	 kan	 kijken	 naar	 de	 sociale	
status	 die	 een	 individu	 in	 de	 loop	 van	 zijn	 carrière	 verwerft	 (dit	 wordt	 intragenerationele	
mobiliteit	 genoemd).	 Maar	 men	 kan	 ook	 de	 sociale	 status	 van	 de	 ouders	 of	 grootouders	
vergelijken	met	die	van	de	kinderen	of	de	kleinkinderen.	Deze	mobiliteit	over	generaties	heen	
wordt	intergenerationele	mobiliteit	genoemd.	
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Vergelijkende	mobiliteitsstudies	
De	 graad	 van	 verticale	 mobiliteit	 is	 een	 goede	 indicator	 van	 de	 'openheid'	 van	 een	
maatschappij.	 Zij	 geeft	 aan	 in	 hoeverre	 getalenteerde	 individuen	 die	 onderaan	 de	
maatschappelijke	ladder	geboren	worden	toch	kunnen	opklimmen.		
Onderzoek	van	Peter	Blau	in	de	VS	(1967)	bracht	aan	het	licht	dat	er	veel	opwaartse	mobiliteit	
is	in	de	VS,	en	relatief	weinig	neerwaartse	mobiliteit	(dat	heeft	te	maken	met	de	al	besproken	
toename	 van	 het	 aantal	 witteboord	 jobs	 in	 vergelijking	 met	 'blue-	 collar'	 jobs).	 Maar	 de	
opwaartse	 mobiliteit	 gebeurt	 meestal	 tussen	 posities	 die	 niet	 ver	 van	 elkaar	 liggen	 op	 de	
maatschappelijke	ladder.		
	
• Het	meest	uitgebreide	internationaal	vergelijkend	onderzoek	naar	sociale	mobiliteit	 is	dat	

van	 Lipset	 en	 Bendix	 uit	 1959.	 Zij	 analyseerden	 negen	 geïndustrialiseerde	 landen.	 In	
tegenstelling	tot	hun	verwachtingen,	stelden	zij	vast	dat	de	mobiliteitskansen	in	de	VS	niet	
groter	waren	 dan	 in	 de	 onderzochte	 Europese	 landen.	Hun	 onderzoek	werd	 bekritiseerd	
onder	meer	omdat	zij	weinig	aandacht	schonken	aan	neerwaartse	mobiliteit.	

	
• Onderzoek	 van	 John	 Goldthorpe	 (1986)	 naar	 de	 mobiliteit	 in	 negen	 West-	 en	 Oost-

Europese	 landen	 bracht	 veel	 overeenkomsten	 aan	 het	 licht,	 maar	 toch	 ook	 enkele	
duidelijke	verschilpunten.	Zo	bleek	Zweden	heel	wat	opener	te	zijn	dan	de	overige	West-
Europese	landen.	In	Oost-Europa	bleek	Polen	aanzienlijk	meer	mobiliteitskansen	te	bieden	
dan	 bijvoorbeeld	 Hongarije.	 (Dit	 onderzoek	 vond	 plaats	 voor	 de	 grote	 politieke	 en	
economische	omwentelingen	in	de	Oost-Europese	landen).	
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DDEEL	EEL	22 		 		
		
SOCIAALSOCIAALWETENSCHAPPELIJKE	WETENSCHAPPELIJKE	 		
DENKSTROMINGENDENKSTROMINGEN 		
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Hoofdstuk		7	 	
HERMENEUTIEK	&	VERSTEHEN	
	

“In	het	verzamelen	van	haar	gegevens	gaat	de	sociologie	als	cultuurwetenschap	ondogmatisch	en	ook	eclectisch	
te	werk.	Dat	wil	zeggen:	als	het	om	data	gaat,	kent	deze	sociologie	weinig	principes	en	is	zij	ook	weinig	kieskeurig.	

Eigenlijk	 is	 iedere	 materiaalverzameling	 die	 de	 beoogde	 substantiële	 rationaliteit	 helpt	 verhogen,	 welkom	 en	
bruikbaar.	 Heuristisch	 nut	 speelt	 hier	 een	 veel	 grotere	 rol	 dan	 precisie	 en	 betrouwbaarheid,	 die	 in	 de	
natuurwetenschappelijke	 optiek	 en	 benaderingswijze	 terecht	 zo	 centraal	 worden	 gesteld.	 Gemeten	 aan	 de	

natuurwetenschappelijke	 eisen,	 blijft	 de	 cultuursociologie	 inderdaad	 speculatief	 en	 wetenschappelijk	
onbetrouwbaar.	Dit	 komt	 niet	 doordat	 cultuursociologen	warhoofden	of	methodische	 sloddervossen	 zijn,	 doch	
het	heeft	alles	te	maken	met	de	logische	status	van	de	cultuursociologische	begrippen	en	hun	verhouding	tot	de	

bestuderen	werkelijkheid”.	
	
Aldus	de	lichtjes	provocerende	Nederlandse	cultuursocioloog	Anton	Zijderveld	in	zijn	Sociologie	als	
cultuurwetenschap	(1988,	37).	In	dat	boekje	geeft	hij	geen	overzicht	van	de	methodes	die	gebruikt	
worden	door	cultuursociologen	(dat	zijn	er	heel	wat),	maar	wel	een	filosofische	rechtvaardiging	van	
het	feit	er	niet	zoiets	bestaat	als	dé	cultuursociologische	methode,	en	ook	niet	kàn	bestaan.	De	kern	
van	 zijn	 betoog	 is	 eenvoudig.	Wie	 cultuur	 bestudeert,	 begrijpt	 niets	 van	 het	 aan	 de	 gang	 zijnde	
culturele	 proces	 als	 hij	 niet	 tracht	 om	 dit	 vormgevingsproces	 te	 vatten	 als	 een	 samenhangend,	
zinvol	geheel.	Het	doel	van	de	onderzoeker	is	de	onderzochte	werkelijkheid	‘substantieel	rationeel’	
te	vatten.	Hij	moet	de	‘zin’	die	een	waarde,	een	gebruik,	een	beeld,	of	welke	cultureel	element	dan	
ook,	heeft	voor	de	handelenden,	trachten	te	vatten.	Dit	komt	erop	neer	dat	hij	de	(intrinsieke	en	
extrinsieke)	betekenissamenhangen	opspoort	van	de	onderzochte	culturele	elementen.		
Deze	 inzichten	 werden	 voor	 het	 eerst	 scherp	 verwoord	 door	 Rickert,	 Dilthey	 en	Weber.	 Dilthey	
ontwikkelde	de	notie	van	‘verstehen’,	en	knoopte	aan	bij	de	hermeneutiek;	Rickert	ontwikkelde	de	
notie	 van	 cultuurwetenschap	 als	 een	 ‘waardebetrokken’	 begrijpen;	Weber	 synthetiseerde	 beide	
noties	en	werkte	ze	uit	in	zijn	ideaaltypische	methode.	
	
	
Dilthey	en	de	hermeneutiek	
Wilhelm	 Dilthey	 (1838-1911)	 ging	 ervan	 uit	 dat	 de	 cultuur	 een	 ‘geestelijke	 wereld’	 is.	 Culturele	
elementen	hebben	weliswaar	een	materiële	gedaante,	maar	het	is	slechts	in	de	mate	zij	betekenis	
hebben	dat	zij	 tot	de	wereld	van	de	cultuur	behoren.	Derhalve	 is	de	wereld	van	de	cultuur	enkel	
toegankelijk	voor	de	geest,	niet	voor	de	zintuigen.	Onze	zintuigen	kunnen	betekenis	niet	vatten;	dat	
kan	enkel	de	geest	(een	gesproken	woord	is	wel	hoorbaar,	maar	het	is	pas	wanneer	onze	geest	het	
verstaat	 dat	 dit	 woord	 als	 iets	 cultureels,	 iets	 betekenisvol,	 kan	 bestempeld	 worden)3.	 De	
cultuurwetenschapper	(‘Geisteswissenschaftler’)	moet	zich	dus	niet	zozeer	oefenen	in	waarnemen	
maar	 in	 verstaan	 (verstehen)4.	 Dit	 wordt	 hermeneutische	 methode	 genoemd	 (naar	 Hermes,	 de	
boodschapper	der	goden).		

                                                             
3 Maar omgekeerd is het ook zo dat onze geest enkel maar die dingen ten volle kan begrijpen, die de geest heeft 
voortgebracht. We zullen de natuur nooit helemaal kunnen begrijpen, omdat die niet in onze geest tot stand is 
gekomen. Met cultuur ligt dit anders. In de woorden van Dilthey: ‘wat de geest zelf heeft voortgebracht, kan de 
geest ook het best verstaan’. (Deze idee gaat terug op de geniale zeventiende eeuwse enkeling Giambattista Vico, 
die men met enig recht de vader van de cultuurwetenschap kan noemen.) 
4 Het begrip ‘Verstehen’ had bij Dilthey een specifieke neokantiaanse connotatie die vaak over het hoofd wordt 
gezien. Zoals bekend betekent ‘Verstand’ bij Kant de categorieën van het denken. Kant meende dat deze 
categorieën a priori, dus ahistorisch waren. Dilthey is van mening dat onze denkcategorieën wél historisch zijn. Het 
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De	 hermeneutiek	 heeft	 een	 lange	 voorgeschiedenis.	 Zij	 is	 ontstaan	 uit	 de	 vraag	 hoe	 men	
geschreven	 teksten	 correct	 dient	 te	 interpreteren,	 en	 is	 dus	 in	 oorsprong	 een	 filologische	
aangelegenheid.	 Reeds	 de	 Antieken	 ontwikkelden	 elementaire	 regeltjes	 voor	 een	 correct	 begrip	
van	 teksten	 (bijvoorbeeld:	 je	 moet	 de	 grammaticale	 regels	 onder	 de	 knie	 hebben;	 je	 kan	 een	
onderdeel	 van	een	 tekst	maar	begrijpen	wanneer	 je	de	hele	 tekst	gelezen	hebt;	 je	 kan	een	 tekst	
maar	goed	begrijpen	wanneer	 je	de	stijl	van	de	auteur	kent,	en	dus	zijn	andere	werk,	enzovoort).	
De	theoloog	Schleiermacher	(de	‘vader	van	de	hermeneutiek’)	had	aan	het	begin	van	de	19de	eeuw	
evenwel	door	dat	zulke	regeltjes	niet	volstonden	om	een	goed	begrip	van	teksten	te	garanderen.	
Daarom	 stelde	 hij	 dat	 de	 filologische	 verheldering	 moest	 worden	 aangevuld	 met	 een	
psychologische.	De	lezer	kan	een	tekst	maar	verstaan	wanneer	hij	zich	verplaatst	in	de	geest	van	de	
auteur.	Hij	"moet	in	zichzelf	opnieuw	het	gebeuren	doen	plaats	vinden	waaruit	het	te	interpreteren	
werk	 geboren	 is;	 hij	 moet	 het	 als	 het	 ware	 opnieuw	 voortbrengen".	 Aan	 dit	 proces	 is	 niets	
raadselachtigs.	 Auteur	 en	 lezer	 hebben	 beiden	 dezelfde	 ‘algemene	 menselijke	 natuur’.	 Daarom	
kunnen	mensen	elkaar	verstaan.	"Ieder	mens	heeft	een	‘Empfänglichkeit’	voor	alle	anderen	en	kan	
daarom	 begrijpen	 wat	 de	 ander	 te	 zeggen	 heeft"	 (Schleiermacher	 geparafraseerd	 in	 Bultmann	
1962,	131).		
	
Deze	idee	werd	opgepikt	en	uitgewerkt	door	Wilhelm	Dilthey.	Hij	breidde	de	hermeneutiek	uit:	niet	
enkel	 teksten	 maar	 ook	 alle	 andere	 culturele	 scheppingen	 waren	 ‘duurzaam	 gefixeerde	
levensuitingen’.	En	ook	hier	gold	dat	een	goed	begrip	maar	mogelijk	was	als	de	kijker,	luisteraar	of	
toehoorder,	 vertrekkend	 van	 de	 feitelijk	 gegeven	 en	 zintuiglijke	 waarneembare	 gegevenheden	
(gebouwen,	kunstwerken,	meubels...),	doordrong	 tot	het	 ‘innerlijk	 leven’	dat	eraan	 ten	grondslag	
lag.	Een	culturele	uiting	verstaan	wil	zeggen	dat	men	het,	terwijl	men	het	ervaart,	in	de	geest	mee	
opnieuw	in	het	leven	roept.	Het	verstaan	van	een	boek	zou	volgens	Dilthey	dus	berusten	op	het	feit	
dat	men	tijdens	het	lezen	in	gedachte	het	boek	(in	de	geest	van	de	auteur)	mee	schrijft.	Voor	het	
verstaan	van	een	film	geldt	hetzelfde,	al	liggen	de	zaken	hier	wat	ingewikkelder.	Een	film	verstaan	
zou	betekenen	dat	men	de	 film	mee	draait	met	de	cineast	en	 speelt	met	de	acteurs	 (die	op	hun	
beurt	 een	 personage	 mee	 tot	 leven	 wekken	 dat	 in	 de	 geest	 van	 de	 scenarist,	 op	 grond	 van	
misschien	 weer	 andere	 auteurs,	 is	 ontsproten).	 Kortom,	 voorwaarde	 voor	 het	 verstaan	 van	
culturele	uitingen	 is	dus	eenvoudig	het	 feit	dat	auteur	en	vertolker	 in	dezelfde	geestelijke	wereld	
leven,	 binnen	 eenzelfde	 betekenishorizon.	 Verstaan	 is	 altijd	 gebaseerd	 op	 mee(be)leven,	 zich	
inleven.	
	
Deze	opvatting	heeft	een	relativistische	keerzijde	die	door	meer	recente	hermeneutici	nogal	sterk	
in	 de	 verf	 werd	 gezet	 (bv.	 Gadamer	 in	Wahrheit	 und	 Methode):	 er	 zijn	 ook	 grenzen	 aan	 het	
(wederzijds)	begrip,	namelijk	voor	zover	men	leeft	buiten	mekaars	culturele	horizon.	(Dallmayer	&	
McCarthy	1977)	

	

                                                                                                                                                                                              
Verstand is bijgevolg veranderlijk; men moet het niet opvatten als een a priori vastliggende fixe mentale structuur 
maar als een proces. Dit ‘beweeglijke’, historisch veranderende Verstand noemde Dilthey: Verstehen. (Dilthey 
1984,) 
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Heinrich	Rickert:	waardebetrokken		cultuuranalyse	
In	overeenstemming	met	Dilthey	stelde	Rickert	(1863-1936)	dat	cultuuruitingen	(betekenissen)	niet	
behoren	 tot	 de	 waarneembare	 werkelijkheid	 maar	 tot	 de	 sfeer	 van	 de	 niet	 zintuiglijk	
waarneembare	 (‘unsinnliche	Wirklichkeit’).	Hij	maakte	 (in	navolging	van	zijn	 leermeester	Wilhelm	
Windelband)	 een	 fundamenteel	 onderscheid	 tussen	 natuurwetenschappen	 (die	 de	 zintuiglijk	
waarneembare	 werkelijkheid	 bestuderen)	 en	 cultuurwetenschappen	 (die	 de	 ‘unsinnliche	
Wirklichkeit’	 van	de	 cultuur	 bestuderen).	Dit	 onderscheid	 is	 niet	 enkel	 gebaseerd	op	het	 verschil	
tussen	die	 twee	 ‘zijnssferen’.	Het	verschil	 tussen	natuur-	en	cultuurwetenschappen	 is	niet	 zozeer	
ontologisch	 (dus	 een	 verschil	 in	 ‘zijn’)	 maar	 epistemologisch	 (dus	 een	 verschil	 in	 de	manier	 van	
kennen).	Volgens	Rickert	bestaat	het	 verschil	 vooral	hierin	dat	beide	wetenschappen	een	andere	
zienswijze	op	de	werkelijkheid	hebben:	natuurwetenschappen	gaan	op	zoek	naar	algemene,	voor	
eeuwig	 en	 altijd	 geldende	 wetmatigheden;	 cultuurwetenchappen	 zoeken	 daarentegen	 het	
eenmalige,	 onherhaalbare.	 Kortom:	 ‘natuurwetenschappen	 generaliseren,	 cultuurwetenschappen	
individualiseren’.		
	
Zijderveld	 (1988,	 24)	 wijst	 er	 terecht	 op	 dat	 Rickerts	 terminologie	 voor	 heel	 wat	misverstanden	
heeft	 gezorgd	 en	 niet	 helemaal	 duidelijk	 maakte	 wat	 hij	 bedoelde.	 In	 feite	 verzamelen	 ook	
cultuurwetenschappen	 gegeneraliseerde	 kennis,	 maar	 deze	 veralgemeningen	 zijn	 van	 een	 heel	
andere	aard.5	Het	zijn	geen	ahistorische	wetmatigheden	maar	veeleer	‘typeringen’.	De	macho,	de	
renaissance,	 de	 dandy,	 de	 rockcultuur,	 de	 bourgeois,	 de	 vreemdeling,	 het	 postmodernisme,	 de	
toerist,	 de	 geëmancipeerde	 vrouw:	 in	 de	 cultuurwetenschappen	 treft	 men	 voortdurend	 zulke	
typeringen	aan.	Zij	hebben	geen	betrekking	op	onveranderlijke	menselijke	gedragspatronen,	maar	
wel	 op	 aan	 tijd	 en	 plaats	 gebonden	 historische	 gestalten.	 Toch	 zijn	 zulke	 typeringen	 eveneens	
veralgemenend:	door	een	gedrag	of	cultuuruiting	te	typeren	als	‘bourgeois’	of	‘punk’,	brengt	men	
ze	 in	verband	met	een	heleboel	andere	 (verwante)	cultuuruitingen,	plaatst	men	ze	 in	een	 ruimer	
betekeniskader,	en	op	die	manier	krijgt	ze	zin.	Volwaardig	cultuurwetenschappelijk	kennen	bestaat	
uit	het	kunnen	leggen	van	complexe	betekenisvolle	verbanden	en	reikt	dus	veel	verder	dan	kennis	
van	losstaande	feitjes	of	correlaties	tussen	feiten.	
	
Maar,	 zo	 vraagt	 men	 zich	 af,	 hoe	 kan	 de	 onderzoeker	 vermijden	 dat	 de	 verbanden	 die	 hij	 legt	
lukraak	 zijn?	 Rickert	 doet	 hiervoor	 een	 beroep	 op	 zijn	 waardetheorie.	 Het	 menselijk	 handelen	
wordt	 gestructureerd	 door	 basiswaarden.	 Die	 vormen	 volgens	 Rickert	 dé	 sleutel	 tot	 een	 goed	
begrip	 van	 het	 handelen.	 Men	 dient	 in	 het	 onderzoek	 telkens	 na	 te	 gaan	 welke	 basiswaarden	
binnen	 het	 onderzochte	 domein	 aan	 het	 werk	 zijn.	 Het	 doel	 van	 de	 cultuurwetenschapper,	 het	
leggen	 van	 ‘complexe	 betekenisvolle	 verbanden’,	 gebeurt	 bijgevolg	 niet	 lukraak.	 Men	 gaat	
weloverwogen	en	systematisch	na	welke	waarden	in	bepaalde	gedragingen	of	cultuuruitingen	aan	
het	 werk	 zijn	 en	 hoe	 zij	 daar	 samenhang	 en	 zin	 aan	 geven6.	 Rickert	 noemde	 dit	 een	
‘waardebetrokken’	analyse:	een	analyse	die	de	in	de	werkelijkheid	werkzame	waarden	aan	het	licht	
brengt.	Het	doel	van	deze	analyse	 is	om	de	wereld	 te	 leren	zien	als	een	“stand	van	waarden”	en	
niet	als	een	“stand	van	dingen”	 (zoals	 in	de	natuurwetenschappen).	Onder	een	waardebetrokken	
analyse	verstond	Rickert	dus	niet	dat	de	onderzoeker	zijn	eigen	waarden	en	voorkeuren	kon	laten	
doorgaan	 voor	 wetenschappelijke	 waarheid,	 maar	 simpelweg	 dat	 de	 onderzoeker	 laat	 zien	 hoe	
waarden	 de	 realiteit	 omvormen	 doordat	 ze	 ‘in	 werkelijkheid	 worden	 omgezet’.	 ‘Wertung’	
(waardering)	en	‘Wertbeziehung’	(waardebetrokkenheid)	mogen	niet	met	elkaar	worden	verward,	
het	gaat	om	twee	heel	verschillende	zaken.	

                                                             
5  Rickert zelf sprak soms, ietwat verwarrend, van ‘gegeneraliseerde individualiteit’; (zie Bauman, 1978). 
6 Rickert vat deze waarden in neokantiaanse zin op als a priori, of zoals hij zegt: deze waarden horen tot een 
‘onveranderlijk en eeuwig rijk’. Men merkt niet alleen een kantiaanse invloed maar ook een verre nagalm van het 
platonisme. 
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Max	Weber:	‘erklärend	verstehen’	door	middel	van	ideaaltypes	
Weber	 synthetiseerde	 Diltheys	 ‘verstehende	methode’	 en	 Rickerts	 ‘waardebetrokken	 analyse’	 in	
zijn	methodologie.	Van	Dilthey	neemt	hij,	aanzienlijk	gewijzigd,	de	notie	van	verstehen	over,	terwijl	
Rickerts	notie	van	‘wertbeziehung’	aan	de	oorsprong	ligt	van	het	Weberiaanse	ideaaltype.	

	
Rationeel	‘verstehen’	
In	de	betekenis	die	Dilthey	eraan	gaf,	kwam	verstehen	erop	neer	dat	men	om	iemands	handelen	te	
begrijpen,	in	feite	in	zichzelf	een	soortgelijke	handeling	moest	kunnen	produceren.	Hoe	dat	precies	
moest	 gebeuren,	 vertelde	 hij	 er	 niet	 bij.	 Weber	 ontdoet	 de	 notie	 ‘verstehen’	 van	 deze	 nogal	
schimmige	bepaling.	De	mogelijkheid	van	het		‘nabeleven’	van	iemands	handelingen	of	ervaringen	
bestààt,	 zeer	zeker;	maar	ook	zonder	 ‘nabeleven’	 is	het	mogelijk	om	de	zin	van	een	handeling	 te	
kunnen	begrijpen:	‘men	hoeft	geen	Caesar	te	zijn	om	Caesar	te	begrijpen’.		
De	zin	van	een	handeling	kan	ook	intellectueel	zonder	meer	duidelijk	zijn,	zonder	dat	men	nu	per	sé	
de	gevoelens	of	de	geestestoestand	van	de	handelende	(her-)beleeft.	Dit	is	alvast	zo	voor	logische	
en	 mathematische	 evidenties,	 en	 -	 sociologisch	 veel	 relevanter	 -	 ook	 ‘doelrationeel’	 handelen	
(d.w.z.	handelen	gericht	op	weloverwogen	eigen	doeleinden,	waarbij	de	beschikbare	middelen	zo	
efficiënt	 mogelijk	 worden	 ingezet)	 kan	 begrepen	 worden	 zonder	 dat	 men	 zich	 ‘inleeft’	 in	 de	
handelende.	 Als	 men	 het	 doel	 van	 iemands	 handeling	 kent,	 kan	 men	 de	 middelen	 die	 dienen	
aangewend	 te	 worden	 om	 dit	 doel	 te	 bereiken,	 rationeel	 inzien;	 in	 die	 zin	 ‘begrijpt’	 men	
doelgerichte	handelingen	-	ook	zonder	inleving.		
Op	 een	 vergelijkbare	 manier	 kan	 men	 ook	 waarderationeel	 handelen	 (d.i.	 handelen	 vanuit	 het	
geloof	 in	 de	 intrinsieke	 waarde	 van	 dit	 handelen;	 bijv.	 handelen	 uit	 plicht,	 religieuze	 of	 morele	
overtuiging)	rationeel	verstaan.	Eenmaal	men	de	waarde	kent	(wat	iets	anders	is	dan:	zelf	beleeft)	
die	 aan	 de	 basis	 van	 iemands	 handelen	 ligt	 (bijv.	 godsdienstige	 overtuiging),	 kan	 men	 daaruit	
gemakkelijk	de	handelingsconsequenties	afleiden	en	begrijpen.	Men	begrijpt	gemakkelijk	waarom	
iemand	vijfmaal	daags	bidt	en	gedurende	een	bepaalde	periode	‘vast’	als	men	weet	dat	die	persoon	
moslim	is	(Weber	1976,	142,	161).	
Zulk	 verstehen	 noemt	 Weber	 ‘rationeel’	 verstehen	 (respectievelijk	 doelrationeel	 en	
waarderationeel	 verstehen).	 In	beide	gevallen	begrijpt	men	de	handeling,	 zoals	Weber	 zegt,	 ‘qua	
motivering’;	als	we	het	doel	kennen	waarop	een	handeling	gericht	 is,	of	de	waarde	die	eraan	ten	
grondslag	 ligt,	 kennen	we	 datgene	wat	 de	 handelende	 ‘beweegt’	 (motiveert)	 en	 kunnen	we	 het	
verloop	van	de	handeling	ook	voorspellen.	 In	beide	gevallen	kunnen	we	de	handeling	plaatsen	 in	
een	 zinvolle,	 en	 rationele,	 samenhang.	 Dit	 noemt	 Weber	 ‘erklärend	 verstehen’;	 men	 begrijpt	
immers	niet	enkel	wat	er	gebeurt,	maar	is	in	staat	om	de	afloop	ervan	te	voorspellen.7	
Het	 erklärend	 verstehen	 gaat	 heel	 wat	 verder	 dan	 het	 ‘direct	 verstaan’8	 (of	 ‘rationeel	 actuele	
verstehen’)	van	een	handeling	-	d.i.	het	meteen	kunnen	thuisbrengen	van	een	handeling	zonder	dat	
deze	 in	 een	 ruimer	 verband	moet	 gekaderd	worden.	We	 begrijpen	 iemand	 die	 ons	 voorbij	 fietst	
‘direct’,	omdat	we	weten	wat	fietsen	is.	En	iemand	die	een	fles	ontkurkt	om	te	drinken,	begrijpen	
we	ook	‘direct’.	Maar	‘erklärend’	begrijpen	we	deze	handelingen	pas	als	we	het	doel	kennen	van	de	
fietser	of	de	drinker	(‘hij	fietst	naar	zijn	werk’;	‘hij	drinkt	om	zijn	zorgen	te	vergeten’),	of	als	we	de	
waarde	 kennen	 die	 aan	 zijn	 gedrag	 ten	 grondslag	 ligt	 (bijvoorbeeld	 ‘fietsen/drinken	 is	 gezond’).	
Verklarend	begrijpen	(‘erklärend	verstehen’)	komt	dus	neer	op	het	in	een	ruimere	zinssamenhang	

                                                             
7 Dilthey maakte, net als Rickert en Windelband en de andere neo-kantianen, een scherp onderscheid tussen 
natuurwetenschappen en culturwetenschappen. ‘Verstehen’, opgevat als ‘meeleven’, was de methode van de 
cultuurwetenschappen; ‘erklären’, opgevat als het leggen van causale verbanden, was de methode van de 
natuurwetenschappen. Voor Dilthey zou ‘erklärend verstehen’ een tegenspraak inhouden. Weber ziet dit helemaal 
anders. 
8  We vertalen ‘actuelles verstehen’ door ‘direct verstaan’, al wordt deze term vaak vertaald door ‘actueel verstaan’, 
m.i. een germanisme. In de Engelse vertaling, van Parsons, wordt ook de term ‘direct understanding’ gebruikt. 
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plaatsen	van	actueel	begrijpelijk	handelen	(Weber	1976:	143).	Verklarend	begrijpen	geeft	een	vraag	
op	‘waarom’	iemand	iets	doet;	direct	begrijpen	leert	slechts	‘wat’	iemand	doet	(Bauman	1978:	83).	

	
Formele	en	substantiële	rationaliteit	
In	 de	 lijn	 van	 het	 onderscheid	 tussen	 doelrationaliteit	 en	waarderationaliteit	maakte	Weber	 ook	
een	 onderscheid	 tussen	 formele	 en	 materiële	 (of	 substantiële)	 rationaliteit.	 Formeel	 rationeel	
handelen	 is	 handelen	 dat	 'berekenbaar'	 is,	 en	 dus	 voorspelbaar	 in	 zijn	 afloop	 -	 ofwel	 omdat	 de	
handelende	 procedures	 volgt	 (bijvoorbeeld	 in	 rechtszaken)	 ofwel	 omdat	 hij,	 gegeven	 een	
vooropgezet	 doel,	 zijn	 middelen	 efficiënt	 gebruikt	 (dus	 doelrationeel	 handelt).	 Wie	 formeel	
rationeel	 handelt,	 stelt	 zich	 geen	 vragen	 bij	 de	 zin	 of	 de	 waarde	 van	 de	 doelstellingen	 die	men	
nastreeft	of	de	procedures	die	men	volgt;	hij	volgt	ze	gewoon,	volgens	de	spijkerharde	 logica	van	
efficiëntie	 of	 procedure.	Materieel	 (of	 substantieel)	 rationeel	 handelen	 is	 handelen	 dat	 intrinsiek	
waardevol	 is	 (zoals	 ieder	 waarderationeel	 handelen),	 of	 waarbij	 de	 waarde	 (of	 de	 zin)	 van	
handelingsdoeleinden	 voortdurend	 voor	 ogen	 worden	 gehouden.	 Kortom,	 terwijl	 in	 het	 formeel	
rationeel	handelen	doelen	als	gegeven	worden	vooropgesteld,	worden	zij	in	het	materieel	rationeel	
handelen	juist	afgewogen.		
Volgens	 Weber	 werd	 in	 het	 moderne	 het	 Westen	 de	 materiële	 rationaliteit	 overwoekerd	 door	
doel/middel	rationaliteit	of	procedurele	rationaliteit.	Dit	ziet	men	bijvoorbeeld	in	de	bureaucratie,	
een	organisatievorm	die	uitblikt	 zowel	 in	procedurele	 als	 doel/middel	 rationaliteit,	 en	die	m.a.w.	
zeer	 formeel	 rationeel	 is	 (met	 de	 nadruk	 op	 procedures)	 en	 nauwelijks	 of	 niet	 substantieel	
rationeel.	Dit	heeft	zo	zijn	gevolgen	voor	wie	in	de	bureaucratie	werkt.	Een	ambtenaar	heeft	vaak	
het	gevoel	dat	hij	geen	greep	heeft	op	de	werking	van	de	bureaucratische	organisatie.	Hij	voelt	er	
zich	van	vervreemd	omdat	hij	de	zin	niet	inziet	van	zijn	plaats	in	het	geheel.	Van	de	meeste	dossiers	
die	hij	behandelt,	kent	hij	de	afloop	niet,	omdat	ze	door	anderen	worden	afgehandeld.	Dat	maakt	
hem	 onmachtig.	 Toch	 weet	 hij	 zeer	 goed	 wat	 er	 van	 hem	 wordt	 verwacht:	 dossier	 na	 dossier	
behandelen,	zoals	de	regels	het	voorschrijven.	Dit	samengaan	van	onverbiddelijke	handelingslogica	
en	een	gevoel	van	zinloosheid	is,	volgens	Weber,	typisch	voor	een	gerationaliseerde	maatschappij.		

	
Ideaaltypes	
De	 kroon	 op	 het	 werk	 van	 de	 verstehende	 methode	 is	 de	 constructie	 van	 ideaaltypes.	 Een	
ideaaltype	 is	 een	 zo	 helder	 en	 scherp	 mogelijke	 formulering	 van	 de	 zinssamenhang	 van	 een	
handeling;	het	is	een	‘zinssamenhang	van	het	zuivere	type’	-	vandaar	‘ideaaltype’.	Een	ideaaltype	is	
in	 feite	 een	 hypothetisch	 model.	 Het	 is	 een	 gedachteconstructie	 die	 duidelijk	 maakt	 ‘hoe	 een	
specifiek	 soort	 menselijk	 handelen	 zou	 verlopen’	 indien	 het	 volkomen	 consequent	 op	 een	
welbepaald	doel	gericht	was	of	 indien	het	volkomen	consequent	op	een	bepaalde	waarde	gericht	
was’.	 Het	 ideaaltype	 schetst	 dus	 niet	 een	 feitelijk	 gedrag;	 het	 schetst	 enkel	 het	 volkomen	
consequent	 doelrationeel	 (of	 waarderationeel)	 handelen.	 ‘In	 werkelijkheid’,	 voegt	Weber	 er	 ten	
overvloede	 aan	 toe,	 ‘verloopt	 het	 handelen	 maar	 in	 zeldzame	 gevallen	 en	 dan	 nog	 alleen	 bij	
benadering	 zo,	 als	 in	 het	 ideaaltype	 is	 geconstrueerd’	 (1976,	 143).	 Het	 ideaaltype	 heeft	 dus	 niet	
zozeer	 empirische	maar	 des	 te	meer	 verklarende	 waarde.	 Het	 is	 een	 soort	 simulatie	 waarbij	 de	
zinmatigheid	van	het	handelen	ten	top	wordt	gedreven:	alsof	alle	onderdelen	van	dat	handelen	op	
elkaar	aansluiten	tot	een	zinvol	geheel	(‘zinadequaat	zijn’,	zegt	Weber).		
Verstehend	verklaren	komt	neer	op	het	begrijpen	van	de	‘logica’,	de	zin,	die	handelenden	volgen.	In	
die	 zin	 is	 de	 verstehende	 methode	 rationalistisch.	 Irrationele	 elementen,	 bijvoorbeeld	 affectie,	
blijven	binnen	deze	benadering	altijd	vreemd	en	storend.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	mensen	volgens	
Weber	 altijd	 rationeel	 en	 consequent	 zinmatig	 handelen.	 Er	 zijn	 een	 heleboel	 toevalligheden	 en	
irrationele	gegevenheden	die	het	handelen	sterk	beïnvloeden;	soms	is	een	handeling	zelfs	van	alle	
zin	 ontbloot.	 En	 veel,	 misschien	 zelfs	 het	 merendeel,	 van	 onze	 handelingen	 zijn	 onbewust	 of	
halfbewust	 (bv.	 gewoonten	 en	 geïnstitutionaliseerde	 handelingen).	 In	 de	 mate	 een	 handeling	
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irrationeel	 is	 kan	 ze	met	 behulp	 van	de	 verstehende	methode	dus	 niet	 verklaard	worden	 -	maar	
misschien	wel	op	een	andere	wijze.		
Iemand	die	niest	kan	men	niet	‘verstehen’,	want	niezen	is	geen	rationele,	zinvolle	handeling	maar	
louter	 een	 gedachteloze,	 bijna	 reflexmatige	 reactie.	 Maar	 het	 is	 heel	 goed	 mogelijk	 het	 niezen	
causaal	te	verklaren,	bijvoorbeeld	door	erop	te	wijzen	dat	iemand	peper	heeft	ingeademd.	Causaal	
verklaren	 (een	 oorzaak/gevolg	 verband	 leggen)	 en	 ‘erklärend	 verstehen’	 (een	 betekenisverband	
leggen)	zijn	twee	totaal	verschillende	dingen.	Een	causaal	verband	geeft	op	zichzelf	nog	geen	inzicht	
in	 een	 handelingsverloop.	 Het	 is	 niet	 omdat	 men	 kan	 vaststellen	 dat	 een	 bepaalde	 handeling	
(bijvoorbeeld	 de	 installatie	 van	 een	 nieuw	parlement)	 altijd	 op	 een	 andere	 handeling	 (tellen	 van	
stemmen)	volgt,	dat	men	ook	begrijpt	waarom	dat	zo	 is.	Enkel	wanneer	er	een	zinmatig	verband	
bestaat	 tussen	 beide	 handelingen	 (de	 idee	 van	 verkiezingen),	 kan	 men	 echt	 begrijpen	 wat	 daar	
gebeurt.	Causale	verklaringen	gaan	niet	verder	dan	het	leggen	van	een	‘uitwendig’	verband	tussen	
handelingen,	 en	 zijn	 dus	 eerder	 pover	 in	 vergelijking	 met	 ideaaltypische	 verklaringen	 die	 het	
zinmatig	verband	duidelijk	maken.	Maar	die	laatste	hebben	dan	weer	het	nadeel	dat	zij	empirisch	
vaak	 niet	 correct	 zijn	 -	 juist	 omdat	 mensen	 vaak	 niet	 rationeel	 en	 consequent	 handelen.	 Hoe	
rationeler	 (en	 dat	 wil	 hier	 eigenlijk	 zeggen:	 hoe	 zinmatiger)	 mensen	 handelen,	 hoe	 meer	 de	
verstehende	methode	ook	 causaal	 verklarende	waarde	 krijgt.	 En	 aangezien	er	 in	de	 geschiedenis	
van	 het	 Westen	 een	 rationaliseringsproces	 heeft	 voorgedaan,	 brengt	 dit	 met	 zich	 dat	 de	
cultuursocioloog	in	toenemende	mate	het	handelen	kan	begrijpen.	
Een	ideaaltype	beschrijft	het	gedrag	niet,	maar	legt	er	zoals	gezegd	de	zin,	de	logica,	van	bloot.	In	
zijn	 onderzoek	 heeft	 Weber	 talloze	 voorbeelden	 van	 gegeven	 van	 verstehen	 door	 middel	 van	
ideaaltypes.	Het	bekendste	is	zijn	ideaaltype	van	‘de	geest	van	het	kapitalisme’	-	d.i.	de	mentaliteit	
van	 de	 kapitalistische	 ondernemer.	 In	 de	 mate	 individuen	 zich	 volgens	 een	 bepaalde	
handelingslogica	 gedragen,	 heeft	 het	 ideaaltype	 een	 voorspellende	 waarde.	Maar	 voorspellen	 is	
altijd	ondergeschikt	aan	het	 ‘verstehen’.	Voor	zover	er	 in	een	cultuursociologie	à	 la	Weber	dan	al	
sprake	kan	zijn	van	 ‘wetmatigheden’,	kan	het	enkel	maar	gaan	om	‘mogelijkheden’;	 in	de	termen	
van	Weber:	kansen.		
	 	

	 Weber	over	ideaaltypes	
“Bij	 een	wetenschappelijke	 benadering,	 die	 zich	baseert	 op	het	 construeren	 van	 typen,	worden	 alle	
irrationele,	affectief	bepaalde	samenhangen	van	zinmatig	gedrag	nu	onderzocht	en	weergegeven	als	
‘afwijkingen’	 van	 een	 geconstrueerd	 zuiver	 doelrationeel	 verloop	 van	 het	 betrokken	 handelen.	 Om	
bijvoorbeeld	 een	 ‘beurspaniek’	 te	 verklaren,	 is	 het	 doelmatig	 om	 eerst	 vast	 te	 stellen	 hoe	 het	
handelen	 zonder	 irrationele,	 emotionele	 invloeden	 zou	 zijn	 	 verlopen,	 en	 dan	 daarna	 de	 irrationele	
componenten	als	 ‘storingen’	 in	te	voegen.	Zo	 is	het	ook	bij	een	politieke	of	militaire	actie	doelmatig	
om	 eerst	 vast	 te	 stellen	 hoe	 het	 handelen	 zou	 zijn	 verlopen,	 indien	 alle	 omstandigheden	 en	 alle	
bedoelingen	 van	 de	 betrokkenen	 bekend	 waren	 geweest,	 en	 indien	 de	 keuze	 van	 de	 middelen,	
gemeten	 naar	 de	 ons	 geldig	 schijnende	 ervaringskennis,	 op	 strikt	 doelrationele	 basis	 was	 geschied.	
Alleen	op	die	manier	wordt	het	dan	mogelijk	om	een	causaal	verband	te	leggen	tussen	de	afwijkingen	
en	 de	 daarvoor	 verantwoordelijke	 irrationaliteiten.	 Zo’n	 constructie,	waarbij	 een	 handelen	 als	 strikt	
doelrationeel	wordt	voorgesteld,	bezit	een	zekere	evidente	begrijpelijkheid	en	een	-	aan	haar	rationele	
opzet	inherente	-	ondubbelzinnigheid,	en	wordt	daarom	in	zulke	gevallen	door	de	sociologie	als	type	
(‘ideaaltype’)	 gehanteerd,	 waardoor	 we	 het	 werkelijke,	 door	 allerlei	 irrationaliteiten	 (affecten,	
vergissingen)	 beïnvloede	 handelen	 als	 ‘afwijking’	 van	 een	 rationeel	 te	 verwachten	 gedragspatroon	
kunnen	begrijpen.”	(Weber	1976:	139-140)	

	
Het	gebruik	van	ideaaltypes	wordt	in	de	cultuursociologie	veelvuldig	toegepast,	maar	niet	altijd	op	
de	rigoureuze	manier	die	Weber	op	het	oog	had.	Sommige	onderzoekers	vergeten	dat	ideaaltypes	
door	 henzelf	 geconstrueerde	 modellen	 zijn	 en	 laten	 ze	 al	 snel	 doorgaan	 voor	 werkelijkheid.	
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Ideaaltypische	 constructies	 als	 ‘moderniteit’,	 ‘kapitalisme’,	 flaneur’,	 ‘individualisme’	 en	 talloze	
andere,	gaan	de	plaats	innemen	van	de	(ambivalente,	meerzinnige	en	irrationele)	werkelijkheid.	Zij	
worden,	zoals	dat	heet,	gereïficeerd	 (tot	ding	gemaakt).	Terwijl	men	zeer	goed	moet	beseffen	dat	
‘ideaaltypes’	 enkel	een	 zinssamenhang	 schetsen,	die	 voor	de	onderzoeker	 zeer	 verhelderend	kan	
zijn,	maar	die	in	het	feitelijk	gedrag	soms	maar	marginaal	aanwezig	is.	Een	mooi	voorbeeld	daarvan	
vormen	 de	 ideaaltypes	 die	 Zygmunt	 Bauman	 (1995)	 geconstrueerd	 heeft	 van	 ‘de	 toerist’,	 ‘de	
speler’,	 ‘de	 vagebond’	 en	 ‘de	 flaneur’:	 verhelderend	 en	 spits	 als	 een	 karikatuur,	 maar	 even	
vertekenend.	
Een	mogelijk	nog	zwaardere	fout	bestaat	erin	 ideaaltypes	op	te	vatten	als	ethische	 idealen,	zodat	
het	ideaaltype	als	een	waardemaatstaf	gaat	fungeren	om	empirische	verschijnselen	te	beoordelen.	
Weber	waarschuwt	daar	met	bijna	profetische	heftigheid	 tegen:	 ‘het	 is	de	elementaire	plicht	van	
de	wetenschappen	om	de	zelfbeheersing	aan	de	dag	te	 leggen	en	een	haarscherp	onderscheid	te	
maken	tussen	ideaaltypen	en	idealen.	Een	ideaaltype	in	de	hier	bedoelde	zin	staat	volledig	los	van	
een	waarderende	beoordeling,	zij	 is	 slechts	 ideaal	 in	de	zin	van	 ‘logisch	volkomen’.	 (Weber	1968,	
28/29)9	Hier	ligt	de	basis	van	Webers	beruchte	eis	dat	de	sociale	wetenschapper	’vrij	moet	zijn	van	
waardering’	 (Werturteilsfreiheit	 of	 Wertungsfreiheit;	 vaak	 niet	 helemaal	 correct	 vertaald	 door	
‘waardevrijheid’).	

                                                             
9 Max Weber (1968), Methodologische Schriften. Piper: München. 
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Hoofdstuk	8		
HET	FUNCTIONALISME	

	
	

HET	ONTSTAAN	VAN	HET	FUNCTIONALISME	
	
Inleiding	
	
"Het	functionalisme	is	geen	doctrine.	Het	is	geen	afgeronde	beschouwing	over	wat	de	maatschappij	
is	of	zou	moeten	zijn.	Het	is	eenvoudig	een	geheel	van	conceptuele	hulpmiddelen	bij	de	analyse	van	
de	 maatschappij.	 Het	 achtervoegsel	 'isme'	 is	 derhalve	 niet	 op	 zijn	 plaats,	 men	 spreekt	 beter	 van	
functionele	analyse."	Kingsley	Davis,	een	toonaangevend	functionalist,	voegt	daar	nog	aan	toe	dat	de	
sociologie	van	bij	de	aanvang	altijd	al	een	functionele	analyse	heeft	toegepast.	Hij	stelt	dan	voor	om	
ook	de	term	functionele	analyse	te	laten	vallen	en	gewoon	te	spreken	van	'sociologische	analyse'	(1).	
Na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 heeft	 het	 er	 een	 tijd	 naar	 uitgezien	 dat	 deze	 gelijkschakeling	 van	
sociologie	en	functionele	analyse	inderdaad	zou	worden	doorgevoerd.		
	
In	de	 jaren	 '60	en	 '70	bleek	echter	de	weerstand	 tegen	deze	gelijkschakeling	 te	groeien.	Het	werd	
bon	ton	om	het	functionalisme	te	bekritiseren.	Eigenlijk	zou	het	vooral	een	ideologie	zijn	ten	gunste	
van	het	status	quo.	Het	zou	ondanks	zijn	vele	concepten	vaag	en	eenzijdig	zijn;	het	zou	geen	begrip	
hebben	 van	 historische	 tijd	 en	 sociale	 verandering	 enzovoort	 (2).	 Op	 de	 "ideologische	
vooringenomenheid"	 en	 over	 de	 analytische	 tekortkomingen"	 van	 het	 functionalisme	 zullen	 we	
verder	terugkomen.	
	
De	discussie	over	het	functionalisme	is	één	van	de	heftigste	geweest	die	de	sociologie	heeft	gekend.	
Bij	 het	 opmeten	 van	 de	 schade	 achteraf,	 kan	men	 vaststellen	 dat	 beide	 partijen	 gelijk	 en	 ongelijk	
hebben.	 Het	 functionalisme	 is	 nauw	 verweven	 met	 de	 ontstaansgeschiedenis	 van	 de	 sociologie.	
Comte,	 Spencer	 en	 Durkheim	 waren	 in	 zekere	 zin	 functionalisten.	 Het	 inzicht	 dat	 er	 een	 'sociale	
werkelijkheid'	bestond	met	eigen	wetmatigheden	werd	pas	definitief	aanvaard	door	de	invloed	van	
dit	eerste	functionalisme.			
	
	
Voorbeeld	van	een	elementaire	toepassing	
Wie	 moeite	 heeft	 om	 de	 functionalistische	 zienswijze	 toe	 te	 passen	 op	 de	 maatschappij	 in	 haar	
geheel,	doet	er	goed	aan	te	kijken	naar	een	klein,	overzichtelijk,	relatief	autonoom	werkend	systeem	
zoals	een	ziekenhuis,	en	gevangenis,	een	school,	een	bedrijf.	Of	neem	een	luchthaven.	Daar	vinden	
we	o.m.	personeel	dat	instaat	voor	reservatie	en	ticketverkoop,	bemanningen	en	piloten,	passagiers,	
luchtverkeersleiders,	bagagedragers	enz...	Al	deze	groepen	worden	opgevat	als	onderdelen	van	het	
globale	luchthavensysteem.		
	
Men	hoeft	zich	maar	voor	te	stellen	wat	er	zou	gebeuren	indien	er	een	stoornis	zou	optreden	bij	één	
van	 deze	 onderdelen	 om	 te	 begrijpen	 hoezeer	 ze	 van	 elkaar	 afhangen.	 Wanneer	 de	 luchthaven	
normaal	draait	spreekt	men	van	een	evenwichtstoestand;	indien	alle	factoren	van	binnen	en	buiten	
het	 systeem	 gelijk	 blijven,	 zou	 het	 systeem	 tot	 in	 de	 eeuwigheid	 blijven	 voortbestaan.	 Maar	
veranderingen	 binnen	 het	 systeem	 (staking,	 demotivatie,	 personeelsgebrek,..)	 of	 erbuiten	 (slecht	
weer,	een	slecht	werkend	radarsysteem,	een	toevloed	van	zonneaanbiddende	toeristen	op	weg	naar	
het	 Zuiden,	 kunnen	 een	 onevenwicht	 veroorzaken,	 een	 soort	 tijdelijke	 ziektetoestand,	 die	 in	
dramatische	gevallen	kan	leiden	tot	de	vernietiging	van	de	luchthaven	als	systeem.	Net	als	een	ziek	
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lichaam	 zal	 het	 luchthavensysteem	 alles	 doen	 om	 het	 evenwicht	 te	 herstellen.	Men	 zal	 de	 lonen	
aanpassen,	 de	 werktijden	 veranderen,	 meer	 stafpersoneel	 aannemen,	 een	 personeelsfeestje	
organiseren	om	de	collectieve	 identiteit	en	de	gemeenschappelijke	waarden	te	versterken	enz...	Zo	
balanceert	het	systeem	op	en	rond	een	evenwichtspunt.	
	
	
Het	functionalisme	avant-la-lettre	bij	Comte	en	Spencer	
Heel	 zijn	 intellectueel	 leven	 heeft	 Auguste	 Comte	 (1798	 –	 1857)	 getracht	 de	 sociologie	 in	 haar	 bestaan	 te	
rechtvaardigen.	Eén	van	de	tactieken	die	hij	gebruikte	bestond	in	het	ontlenen	van	begrippen	aan	de	biologie.	
Volgens	Comte	bestond	de	verwantschap	tussen	sociologie	en	biologie	er	 in	dat	ze	zich	allebei	bezig	hielden	
met	‘organische	lichamen’.	De	biologie	leerde	dat	lichamen	zijn	samengesteld	uit	cellen,	weefsels	en	organen.	
Ieder	van	die	onderdelen	vervult	bepaalde	functies	die	onmisbaar	zijn	voor	de	overleving	van	het	organisme.	
De	bioloog	benadrukt	dan	ook	de	onderlinge	afhankelijkheid	van	de	organen,	weefsels	en	cellen.	Iets	dergelijks	
is	ook	het	geval	 voor	het	 ‘sociaal	organisme’,	meende	Comte.	Gezinnen	 zijn	als	de	 cellen,	 sociale	klassen	de	
weefsels	en	steden	en	gemeenschappen	de	organen	van	het	sociale	lichaam,	en	samen	vormen	zij	een	geheel	
van	interdependente	onderdelen.	Met	dit	vrij	naïeve	organicisme	wordt	de	grondslag	gelegd	van	het	holisme	
van	het	latere	functionalisme.	Steeds	wordt	een	sociaal	verschijnsel	verklaard	door	het	te	situeren	binnen	het	
ruimere	verband	van	het	‘geheel’	en	door	de	functie	die	het	daarin	vervult.	
Comte	nam	niet	alleen	enkele	begrippen	maar	ook	de	indeling	van	de	biologie	over.	Wat	de	morfologie	en	de	
genese	zijn	voor	de	biologie,	dat	 is	de	‘sociale	statica’	en	de	‘sociale	dynamica’	voor	de	sociologie.	De	sociale	
statica	 moet	 de	 samenstelling	 van	 het	 sociale	 geheel	 onderzoeken,	 de	 sociale	 dynamica	 haar	 groei.	 Deze	
indeling	is	hardnekkig	blijven	voortbestaan	in	het	functionalisme.	Men	gebruikt	weliswaar	de	termen	‘statica’	
en	 ‘dynamica’	niet	meer,	maar	de	opvatting	dat	de	 sociale	 structuur	en	de	 sociale	 verandering	duidelijk	 van	
elkaar	kunnen	worden	onderscheiden,	wordt	in	het	functionalisme	als	vanzelfsprekend	beschouwd.	
	
Herbert	Spencer	 (1820	–	1903)	werkte	de	analogie	 tussen	biologie	en	sociologie	verder	uit.	Onder	de	 indruk	
van	 Darwins	 evolutieleer	 (waarvan	 hij	 één	 der	 belangrijkste	 pleitbezorgers	 werd)	 beschouwde	 Spencer	 het	
sociaal	leven	als	een	onderdeel	van	de	universele	evolutie	van	het	heelal.	De	maatschappij	was	één	van	de	vele	
levensvormen	 die	 de	 evolutie	 had	 opgeleverd.	 Zij	 gehoorzaamde	 als	 ieder	 ander	 organisme	 aan	 dezelfde	
algemene	evolutiewet.	Die	 luidde	als	volgt:	“er	vindt	een	evolutie	plaats	van	onbepaalde,	onsamenhangende	
gelijksoortigheid	 tot	 bepaalde,	 samenhangende	 ongelijksoortigheid”,	 ofwel	 een	 proces	 van	 integratie	 en	
differentiatie.	Deze	wet	zou	al	het	worden	bepalen,	van	de	vorming	van	het	zonnestelsel	uit	oernevels,	tot	en	
met	 de	 menselijke	 samenlevingen.	 In	 Spencers	 uitwerking	 van	 deze	 ‘universele	 evolutiewet’	 zien	 we	 een	
voorafspiegeling	van	het	latere	functionalisme:	

1) net	als	alle	organismen	groeit	ook	de	maatschappij;	
2) voor	 zowel	 organismen	 als	 voor	maatschappijen	 geldt	 dat	 een	 toename	 in	 omvang	 samengaat	met	

een	toename	in	complexiteit	en	differentiatie;	
3) een	differentiatie	van	de	structuur	beantwoordt	aan	een	differentiatie	van	functies;	
4) onderdelen	van	een	geheel	zijn	 interdependent;	als	één	onderdeel	verandert	heeft	dit	een	effect	op	

alle	andere	onderdelen,	én	op	het	geheel.	
	
Men	kan	zeggen	dat	de	laatste	twee	‘wetten’	de	grondslag	vormen	van	het	functionalistische	denken.	Vooral	
de	 verhouding	 tussen	 structuur	 en	 functie	 is	 cruciaal.	 Volgens	 Spencer	 kan	 de	 structuur	 van	 een	 ‘sociaal	
organisme’	enkel	worden	verklaard	door	de	functies	die	ieder	onderdeel	vervult.	De	structuur	moet	zo	zijn,	dat	
het	organisme	kan	blijven	voortbestaan	en	zijn	behoeften	vervullen.		
Deze	idee	is	niet	probleemloos.	Een	verklaring	van	een	structuur	in	termen	van	de	functies	van	ieder	onderdeel	
voor	 het	 gehele	 organisme,	 houdt	 het	 gevaar	 van	 teleologie	 in.	 De	 structuur	 is	 blijkbaar	 gericht	 op	 een	 te	
verwezenlijken	doel,	en	heeft	daaraan	zijn	bestaan	te	danken.	Het	is	alsof	een	doel	beschikt	over	het	vermogen	
om	 rugwaarts	 in	de	 tijd	de	middelen	 in	het	 leven	 roept	om	dat	doel	 te	bereiken.	 In	 sommige	gevallen	 is	dit	
aannemelijk.	 Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 organisaties	 opgericht	 om	 een	 welbepaald	 doel	 te	 bereiken.	 Mensen	
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komen	samen,	bedenken	een	doel	en	leiden	daaruit	de	middelen	af	om	dit	doel	te	bereiken.	Maar	vele	sociale	
verschijnselen	zijn	niet	doelbewust	ontworpen.	En	dan	is	zo’n	teleologische	verklaring	niet	vol	te	houden.	
	
	
De	bijdrage	van	Emile	Durkheim	
	
	
De	bijdragen	van	de	antropologen	Radcliffe-Brown	en	Malinowski	
Met	Durkheim	was	het	functionalistische	denken	al	een	heel	eind	gevorderd.	Toch	was	het	pas	in	de	
schoot	van	de	antropologie	dat	het	goed	gearticuleerd	werd.	Dat	het	functionalistische	denken	gretig	
door	 antropologen	 werd	 omarmd,	 is	 niet	 verwonderlijk.	 Antropologen	 komen	 meestal	 in	
stammenmaatschappijen	 terecht	 waar	 historische	 kennis	 over	 de	 eigen	 stam	 zeldzaam	 is.	 De	
antropoloog	 komt	 bijgevolg	 in	 de	 verleiding	 die	 maatschappij	 op	 een	 niet-historische	 manier	 te	
analyseren.	Hij	kan	gedragingen	alleen	maar	verklaren	door	ze	als	een	samenhangend	geheel	te	zien,	
zodat	ze	elkaar	verklaren.	Men	is	gaan	spreken	van	'structureel	functionalisme',	omdat	men	uitgaat	
van	 de	 samenhang	 van	 het	 geheel	 (structuur)	 en	 bovendien	 zoekt	 naar	 de	 specifieke	 bijdrage	 van	
ieder	onderdeel	tot	het	voortbestaan	van	dat	geheel	(functie).	
	
Helemaal	tegen	de	geest	van	Durkheim	in	herleidde	Malinowski	de	behoeften	van	het	sociale	geheel	
tot	 individuele	 (biologische	 en	 psychische)	 behoeften.	 Iedere	 maatschappij	 moet	 voorzieningen	
treffen	om	deze	individuele	behoeften	te	bevredigen.	In	deze	verwaterde	vorm	is	het	functionalisme	
wijd	 verspreid	 geraakt.	 De	 sterkte	 van	 het	 functionalisme	 van	 Durkheim,	 die	 de	 groep	 of	 de	
maatschappij	beschouwde	als	 iets	 'suï	generis',	dus	als	een	entiteit	die	niet	herleid	kan	worden	tot	
haar	 biologische	 en	 psychische	 grondslagen,	 wordt	 door	Malinowski	 ingeruild	 voor	 een	 goedkoop	
reductionisme.	
	
Gelukkig	heeft	de	antropologie	van	Radcliffe-Brown	binnen	de	sociologie	meer	navolging	gekend.	In	
tegenstelling	tot	Malinowski	legt	hij	meer	de	klemtoon	op	de	behoeften	van	het	systeem	dan	op	die	
van	 de	 individuen.	 Bovendien	 vervangt	 hij	 de	 term	 behoeften	 door	 de	 term	 noodzakelijke	
bestaansvoorwaarden.	Het	woord	'behoefte'	veronderstelt	dat	men	a	priori	weet	wat	een	organisme	
(i.c.	 het	 systeem)	 nodig	 heeft.	 Het	 begrip	 'noodzakelijke	 bestaansvoorwaarde'	 is	 bescheidener	 en	
empirischer	 omdat	 hij	 niet	 reeds	 a	 priori	 meent	 te	 weten	 wat	 een	 organisme	 nodig	 heeft.	 Zo	
bijvoorbeeld	vervalt	Radcliffe-Brown	niet	 in	de	 fout	het	bestaan	van	het	gezin	 te	verklaren	door	 te	
verwijzen	naar	een	behoefte	aan	gezinsstructuren	die	zou	voortvloeien	(a	priori)	uit	het	wezen	van	
de	maatschappij	 en	 van	haar	 leden.	Hij	 bemerkt	 veeleer	dat	 in	bepaalde	maatschappijen	gezinnen	
voorkomen	en	gaat	dan	na	welke	functie	ze	daarin	vervullen.	
	
Het	 standpunt	 van	 Radcliffe-Brown	 behoedt	 ons	 tevens	 voor	 de	 voortvarende	 conclusie	 dat	 de	
bestaansvoorwaarden	 van	 één	 bepaalde	 maatschappij	 ook	 overal	 elders	 algemeen	 geldig	 zouden	
zijn.	Wat	nodig	is	om	onze	maatschappij	te	laten	voortbestaan	is	misschien	helemaal	niet	nodig	om	
een	andere	maatschappij	te	laten	voortbestaan.	Alleen	empirisch	onderzoek	kan	uitmaken	welke	de	
'noodzakelijke	bestaansvoorwaarden'	zijn	van	een	bepaalde	maatschappij.		
	
Betekent	het	functionalisme	van	Radcliffe-Brown	ongetwijfeld	een	stap	voorwaarts,	toch	wekte	het	
nieuwe	problemen.	 Een	 voordeel	 van	het	 begrip	 'behoefte'	was	dat	men	 tamelijk	 gemakkelijk	 een	
onderscheid	 kon	 maken	 tussen	 functioneel	 en	 disfunctioneel	 handelen:	 wat	 de	 behoefte	 van	 de	
maatschappij	 bevredigde	was	 functioneel,	 wat	 dit	 tegenwerkte	 disfunctioneel.	Met	 het	 schrappen	
van	het	woord	'behoefte'	uit	het	functionalistische	woordenboek	verliest	men	natuurlijk	dit	voordeel.	
Dit	probleem	zal	door	Merton	opnieuw	opgenomen	worden.	
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De	basispremissen	van	het	(vroege)	functionalisme	
	
De	 basisinzichten	 van	 het	 vroege	 functionalisme,	 en	 de	 problemen	 die	 ze	 opleverden,	 kunnen	 als	
volgt	worden	samengevat:	
	 1)	 Een	 samenleving	 wordt	 gezien	 als	 een	 systeem.	 De	 belangrijkste	 eigenschap	 van	 het	
systeem	is	dat	het	probeert	in	stand	te	blijven.	
	 2)	Tussen	de	elementen	van	het	systeem	bestaan	veelzijdige	en	wederkerige	relaties.	
	 3)	 De	 analyse	 van	 deze	 op	 elkaar	 betrokken	 elementen	 onderzoekt	 welke	 functies	 ieder	
onderdeel	vervult,	d.w.z.	hoe	ieder	onderdeel	beantwoordt	aan	de	bestaanseisen	van	het	systeem.	
	 4)	 Onder	 invloed	 van	 de	 biologie	 wordt	 vaak	 een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 normale	
(evenwichts-)	en	abnormale	 (onevenwichts-)toestanden	van	het	sociale	systeem.	De	aandacht	voor	
evenwichts-	en	normale	toestanden	van	het	sociale	systeem	leidde	er	toe	sociale	verandering	als	een	
uitzondering	te	beschouwen.	
	 5)	 De	 verschuiving	 van	 causale	 verklaring	 (waarom	 is	 iets	 er	 gekomen?)	 	 naar	 functionele	
verklaring	 (hoe	 steekt	 iets	 in	 elkaar?)	 gaat	 vaak	 gepaard	 met	 tautologische	 of	 teleologische	
kunstgrepen.	
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II.		DE	FUNCTIONELE	ANALYSE	VAN	R.K.	MERTON	
	
	
Biografische	situering	
	
Robert	King	Merton	werd	 in	1910	geboren	 te	Philadelphia.	Hij	 groeide	op	 in	de	 slums	van	de	 stad	
maar	slaagde	erin	een	beurs	voor	Harvard	te	pakken	te	krijgen.	Daar	kreeg	hij	de	jonge	Parsons	als	
tutor	en	studeerde	hij	aan	de	zijde	van	o.a.	Kingsley	Davis,	Wilbert	E.	Moore	en	George	Homans.	In	
deze	 intellectueel	 stimulerende	 omgeving	 ontwikkelden	 deze	 jonge	 onderzoekers	 het	
functionalistische	denken.	 In	1941	werd	Merton	professor	aan	de	Columbia	universiteit,	naast	Paul	
Lazarsfeld.	De	samenwerking	tussen	de	theoreticus	Merton	en	de	empiricus	Lazarsfeld	in	het	Bureau	
of	 Applied	 Social	 Research	 kan	 gelden	 als	 één	 van	 de	 vruchtbaarste	 kruisbestuivingen	 in	 de	
sociologie.	Onder	hun	hoede	ontpopte	Columbia	 zich	na	de	 tweede	wereldoorlog	 tot	het	 centrum	
van	het	sociaal	wetenschappelijk	onderzoek	in	de	VS,	naast	het	Harvard	van	Parsons.	
Merton	heeft	maar	één	boek	gepubliceerd	 (zijn	dissertatie	Science,	Technology	and	Society	 in	17th	
Century	 England,	 1938,	 een	 baanbrekende	 wetenschapssociologische	 studie).	 Hij	 legde	 zijn	
onderzoekswerk	 vooral	 neer	 in	 essays.	 Zijn	 bekendste	 essaybundel	 is	 Social	 Theory	 and	 Social	
Structure	(1948)	waarin	o.m.	de	klassieke	essays	'The	Selffulfilling	Prophecy'	en	'Manifest	and	Latent	
Functions'.	In	1976	publiceerde	hij	een	andere	belangrijke	essaybundel	Sociological	Ambivalence	and	
other	Essays.	
Dat	 Merton	 opteerde	 voor	 de	 essayvorm	 heeft	 zeker	 te	 maken	 met	 zijn	 fijn	 taalgevoel.	 In	
tegenstelling	 tot	 Parsons	 die	moeilijke	 zinnen	 schreef	 	 beheerst	Merton	 de	 kunst	 om	met	 enkele	
treffende,	zelfbedachte	begrippen	een	nieuw	inzicht	te	verwoorden.	Zo	heeft	Merton	de	sociologie	
verrijkt	met	begrippen	als	role-set,	serendipity,	Matteus	effect,	selffulfilling	prophecy,	manifeste	en	
latente	functies,	en	vele	andere.	
	
	
Het	debat	met	het	klassieke	functionalisme	
Merton	 heeft	 zijn	 ideeën	 over	 functionele	 analyse	 ontwikkeld	 in	 het	 essay	 'Manifest	 and	 Latent	
Functions'.	Daarin	definieert	hij	de	functionele	analyse	als	een	onderzoek	naar	de	consequenties	die	
een	 sociaal	 en	 cultureel	 verschijnsel	 heeft	 voor	 het	 sociale	 geheel	 waarvan	 dit	 verschijnsel	 deel	
uitmaakt	 maar	 ook	 voor	 de	 andere	 onderdelen	 van	 dit	 geheel.	 Daarmee	 sluit	 Merton	 aan	 bij	 de	
inzichten	 van	 Radcliffe-Brown.	 Nochtans	 waren	 de	 'klassieke	 functionalisten'	 volgens	 Merton	 zo	
doordrongen	 van	 hun	 vondsten	 dat	 ze	 deze	 nogal	 ongenuanceerd	 veralgemeenden.	 Zijn	 kritiek	
betrof	drie	van	hun	centrale	postulaten:	
	 1)	 het	 postulaat	 dat	 sociale	 systemen	 een	 functionele	 eenheid	 vormen:	 specifieke	
verschijnselen	 dragen	 bij	 tot	 het	 functioneren	 van	 het	 gehele	 sociale	 systeem	 (postulaat	 van	 de	
functionele	eenheid)	;	
	 2)	 het	 postulaat	 dat	 alle	 sociale	 verschijnselen,	 zonder	 uitzondering,	 een	 functie	 vervullen	
(postulaat	van	het	'universeel	functionalisme')	;	
	 3)	 het	 postulaat	 dat	 in	 iedere	 maatschappij	 bepaalde	 sociale	 en	 culturele	 verschijnselen	
onvervangbaar	zijn	(postulaat	van	de	functionele	onmisbaarheid).	
	
	De	graad	van	integratie	is	variabel	
Gesteld	werd	dat	 sociale	 integratie	een	wezenlijke	eigenschap	 is	 van	een	 sociaal	 systeem.	Maar	 in	
welke	mate	moet	een	systeem	geïntegreerd	zijn?	Deze	vraag	werd	door	de	klassieke	antropologen	
vergeten.	 Naar	 hun	 mening	 zijn	 alle	 verschijnselen	 (2e	 postulaat)	 functioneel	 voor	 het	 gehele	
systeem	 (1ste	 postulaat).	 Merton	 gaat	 er	 daarentegen	 van	 uit	 dat	 een	 systeem	 niet	 volledig	
geïntegreerd	moet	 zijn	en	dat	de	verschillende	onderdelen	niet	 alle	 in	dezelfde	mate	geïntegreerd	
zijn	in	het	systeem	en	tegenover	elkaar	
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Merton	verduidelijkt	dit	met	zijn	bekende	onderscheid	tussen	functies	en	dysfuncties.	'Functies	zijn	
die	 waargenomen	 gevolgen	 (van	 een	 sociaal	 of	 cultureel	 verschijnsel)	 die	 de	 aanpassing	 van	 een	
bepaald	 systeem	 in	 de	 hand	 werken	 en	 dysfuncties	 zijn	 die	 waargenomen	 gevolgen	 die	 de	
aanpassing	van	het	systeem	tegenwerken'.	Eenzelfde	verschijnsel	kan	b.v.	wel	 functioneel	zijn	voor	
een	 bepaalde	 sociale	 groep	 maar	 tevens	 dysfunctioneel	 voor	 de	 maatschappij	 als	 geheel.	 Zo	 kan	
jeugdcriminaliteit	 overwegend	 dysfunctioneel	 zijn	 voor	 een	maatschappij	 als	 geheel,	maar	 tegelijk	
functionele	 trekken	 hebben	 voor	 een	 bepaalde	 subcultuur:	 het	 versterkt	 de	 solidariteit	 en	 biedt	
mogelijkheden	tot	het	verwerven	van	status	die	anders	niet	verkregen	kunnen	worden.	
	
Men	zal	dus	empirisch	moeten	vaststellen	 in	welke	mate	sociale	verschijnselen	geïntegreerd	zijn	 in	
het	geheel	en	tegenover	elkaar.	Sociale	verschijnselen	kunnen:	1)	 functioneel	zijn	t.o.v.	alle	andere	
sociale	 verschijnselen	 van	 het	 systeem	 ;	 2)	 functioneel	 t.o.v.	 sommige	 sociale	 verschijnselen	 (en	
onverschillig	t.o.v.	de	overige	verschijnselen);	3)	functioneel	t.o.v.	sommige	sociale	verschijnselen	en	
dysfunctioneel	t.o.v.	andere	verschijnselen	;	4)	dysfunctioneel	t.o.v.	sommige	sociale	verschijnselen	
(en	onverschillig	t.o.v.	de	andere	verschijnselen)	;	5)	dysfunctioneel	t.o.v.	alle	andere	verschijnselen.	
De	idee	van	functionele	eenheid	wordt	dus	een	empirische	variabele.		
	
Schematisch:	
	 	 	 functioneel	 	 	 dysfunctioneel	
	
t.o.v.	 alle	 	 	 1	 	 	 	 5	
	 	
t.o.v.	 sommige	 	 2	 	 3	 	 4	
	
Wanneer	men	rekening	houdt	met	al	deze	variaties	 in	graad	van	 integratie	ziet	men	 inderdaad	dat	
een	bepaald	sociaal	of	cultureel	verschijnsel	niet	altijd	hoeft	onderzocht	te	worden	op	het	stuk	van	
zijn	 functionaliteit	 voor	 het	 geheel;	 het	 kan	 ook	 onderzocht	 worden	 op	 het	 stuk	 van	 zijn	
functionaliteit	voor	andere	structuren.		
	
Gegeven	 dit	 uitgangspunt	 zal	 bij	 Merton	 het	 'integratieprobleem'	 een	 minder	 centrale	 plaats	
innemen	dan	bij	 Parsons.	Merton	distantieert	 zich	 zeer	duidelijk	 van	de	opvatting	 van	Parsons	dat	
een	maatschappij	maar	een	zeer	beperkte	spanning	en	onevenwicht	kan	verdragen.	Volgens	Merton	
kan	een	 sociale	 structuur	die	bestaat	uit	 zoveel	 disparate	 groepen	en	 subgroepen	niet	 anders	dan	
gekenmerkt	 worden	 door	 een	 grote	 dosis	 desintegratie.	 Dat	 is	 geen	 kwestie	 van	 tijdelijk	
onevenwicht.	De	'sociological	ambivalences'	zijn	ingebakken	in	de	sociale	structuur.	
	
Daarom	stelt	Merton	voor	elk	verschijnsel	afzonderlijk	te	onderzoeken	op	zijn	eufuncties,	dysfuncties	
en	 nonfuncties	 voor	 andere	 verschijnselen	 en	 voor	 de	 maatschappij	 in	 haar	 geheel.	 Dat	 de	
antropologen	 zich	 alleen	 bezig	 hielden	met	 de	 (eu)functionele	 gevolgen	 van	 sociale	 verschijnselen	
kwam	 natuurlijk	 omdat	 zij	 relatief	 stabiele	 en	 goed	 geïntegreerde	 maatschappijen	 onderzochten.	
Maar	wie	moderne	maatschappijen	bestudeert,	kan	niet	naast	de	desintegrerende	tendensen	kijken.	
	
Als	 ieder	 sociaal	 verschijnsel	 zowel	 functionele	 als	 dysfunctionele	 gevolgen	 kan	 hebben,	 moet	 de	
onderzoeker	een	balans	opmaken	(de	z.g.	 'net	balance	of	consequences')	om	vast	 te	stellen	of	het	
functionele	 of	 dysfunctionele	 gevolgen	 heeft	 t.o.v.	 de	 andere	 sociale	 verschijnselen	 waarmee	 het	
samenhangt.	 Op	 die	 manier	 kan	 men	 volgens	 Merton	 verklaren	 waarom	 een	 verschijnsel	 blijft	
bestaan	of	niet.	En	zelfs	waarom	een	verschijnsel	dat	opvallende	dysfuncties	uitoefent	toch	zeer	lang	
min	of	meer	kan	blijven	voortbestaan:	als	men	de	 'balance'	zou	maken	van	 functies	en	dysfuncties	
zou	blijken	dat	dit	verschijnsel	meer	functionele	dan	dysfunctionele	gevolgen	heeft.	
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	Functionele	alternatieven	
	
Merton	heeft	het	begrip	'functionele	alternatieven'	ontwikkeld	als	kritiek	op	het	derde	postulaat	van	
het	klassieke	 functionalisme.	Dat	stelt	dat	 in	om	het	even	welke	maatschappij	bepaalde	structuren	
nodig	 zijn	 om	 bepaalde	 functies	 te	 vervullen.	 Volgens	 Merton	 is	 dit	 een	 empirisch	 foute	 stelling.	
Eenzelfde	 functie	kan	 immers	door	verschillende	structuren	vervuld	worden.	Kennisoverdracht	kan	
bijvoorbeeld	geschieden	van	vader	op	zoon,	op	scholen	en	universiteiten,	door	de	massamedia	enz...	
Merton	 spreekt	 in	 dit	 verband	 van	 functionele	 alternatieven.	 De	 vraag	 waarom	 een	 bepaald	
functioneel	 alternatief	 voorrang	 krijgt	 boven	een	ander,	moet	 telkens	opnieuw,	 in	 iedere	 concrete	
situatie,	 worden	 onderzocht.	 Zo	 is	 het	 bijvoorbeeld	 duidelijk	 dat	 in	 onze	 maatschappij	 geheime	
genootschappen	 ongeschikt	 zijn	 voor	 de	 functie	 van	 kennisoverdracht.	 Maar	 omgekeerd	 zouden	
'massamedia'	 totaal	 ongeschikt	 geweest	 zijn	 voor	 die	 functie	 binnen	 de	 sociale	 structuur	 van	 het	
oude	Egypte.	
	
	
Een	empirische	verfijning	van	de	klassieke	sociologie	
Merton	 heeft	 veel	 bijgedragen	 tot	 de	 overgang	 van	 de	 klassieke	 naar	 de	moderne	 sociologie.	 De	
moderne	 sociologie	 staat	 empirisch	 en	 methodologisch	 veel	 meer	 op	 poten	 dan	 de	 klassieke	
sociologie.	Die	blonk	uit	in	vernuftige,	alles	verklarende	theorieën	maar	nam	het	niet	zo	nauw	met	de	
empirische	 toetsing	 van	 de	 theorie.	 Eén	 van	 Mertons	 grootste	 bekommernissen	 was	 om	 de	
belangrijkste	 begrippen	 van	 de	 klassieke	 sociologie	 te	 herformuleren	 tot	 empirisch	 bruikbare	
begrippen.	 Zo	 bijvoorbeeld	 werkte	 hij	 het	 interessante	 maar	 vage	 begrip	 anomie	 uit	 tot	 een	
empirische	variabele.	Daardoor	werd	het	functionalisme	beter	empirisch	onderbouwd.	
	
Eigenlijk	 wenste	Merton	 geen	 "grand	 theory"	 op	 te	 bouwen.	 Hij	 verkoos	 "theories	 of	 the	 middle	
range"	 waarvoor	 toereikende	 empirische	 gegevens	 voorhanden	 waren.	 Zijn	 ambitie	 werd	 dus	
beperkt	 door	 de	 dialectiek	 tussen	 theoretische	 doelstellingen	 en	 empirische	 middelen.	 Pas	 op	
langere	termijn	zou	het	misschien	mogelijk	blijken	de	vele	"theories	of	the	middle	range"	samen	te	
voegen	tot	een	grote	theoretische	synthese.	Voorlopig	achtte	hij	dit	evenwel	nog	een	droombeeld.	
	
De	belangrijkste	verfijning	die	Merton	aan	de	functionele	analyse	bijbrengt,	is	het	onderscheid	tussen	
latente	en	manifeste	functies.	Hiermee	wil	hij	aantonen	dat	sociale	verschijnselen	op	verschillende	
wijze	 geïntegreerd	 kunnen	 zijn	 (nl.	 latent	 of	 manifest).	 'Manifeste	 functies	 zijn	 die	 objectieve	
gevolgen	die	bijdragen	tot	de	aanpassing	van	het	systeem	en	als	zodanig	bedoeld	en	erkend	worden	
door	 de	 handelenden.	 Latente	 functies	 zijn	 objectieve	 gevolgen	 die	 noch	 bedoeld,	 noch	 erkend	
worden	 door	 de	 betrokkenen'.	 Volgens	Merton	 bestaat	 het	 werk	 van	 de	 empirische	 sociologie	 er	
voor	een	groot	deel	 in	de	onbedoelde	en	ongekende	gevolgen	van	sociale	activiteiten	en	instituties	
aan	het	licht	te	brengen.	
	
Hij	 geeft	 als	 voorbeeld	 de	 manifeste	 functie	 van	 de	 regendans	 van	 de	 Hopi	 indianen	 in	 Nieuw-
Mexico.	De	Hopis	geloven	dat	hun	ceremonie	de	 regen	veroorzaakt	die	 ze	nodig	hebben	voor	hun	
oogst.	 Dat	 is	 de	 reden	waarom	 ze	 die	 dans	 organiseren	 en	 eraan	 deelnemen	 (manifeste	 functie).	
Maar	Merton	wijst	erop	(voortbouwend	op	Durkheims	godsdienstsociologie)	dat	de	regendans	ook	
voor	 gevolg	 heeft	 dat	 de	 groepscohesie	 wordt	 versterkt	 (latente	 functie).	 Een	 ander	 bekend	
voorbeeld	 is	 het	 door	 Veblen	 gesignaleerde	 verschijnsel	 van	 de	 'conspicious	 consumption'.	
Consumenten	 kopen	 gebruiksgoederen	 niet	 alleen	 om	 bepaalde,	 goed	 onderkende	 behoeften	 te	
bevredigen	(manifeste	functie).		
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De	'politieke	machine':	een	voorbeeld	van	functionele	analyse	
Het	 geval	 van	 de	 Amerikaanse	 'politieke	 machines'	 vormt	 een	 goed	 voorbeeld	 van	 Mertons	
functionele	 analyse,	 van	 zijn	 nadruk	 op	 de	 functionele	 alternatieven	 van	 het	 spel	 van	 latente	 en	
manifeste	functies,	van	het	afwegen	van	(eu)functies	dysfuncties	in	een	'net	balance'.	
	
Onder	 politieke	 machine	 verstond	 men	 het	 netwerk	 van	 nogal	 dubieuze	 relaties	 tussen	
beroepspolitici,	 hun	 achterban,	 het	 bedrijfsleven	 en	 de	 georganiseerde	 misdaad.	 Deze	 politieke	
machines	werden	algemeen	beschouwd	als	een	kwaad	dat	alleen	maar	kon	blijven	bestaan	omdat	de	
rechterlijke	instanties	over	onvoldoende	middelen	beschikten	om	krachtdadig	tegen	deze	praktijken	
op	 te	 treden.	Merton	 toonde	evenwel	aan	dat	deze	politieke	machines	 latente	 functies	 vervulden.	
Door	een	gebrekkige	organisatie	van	het	lokale	politieke	bestuur	was	een	afdoend	beleid	onmogelijk.	
De	mensen	werden	sneller	en	beter	geholpen	wanneer	ze	zich	rechtstreeks	wendden	tot	de	politici.	
Voor	mensen	die	erg	veel	moeite	hadden	om	omhoog	te	klimmen	op	de	sociale	ladder	(erg	belangrijk	
in	de	VS,	waar	zo	sterk	de	nadruk	wordt	gelegd	op	'vooruit	komen'),	voorzag	de	politieke	machine	in	
allerlei	alternatieve	kanalen	van	sociale	mobiliteit.	Zakenlui	konden	de	omslachtige	bureaucratische	
besluitvormingsprocedure	 omzeilen,	 wat	 de	 efficiëntie	 van	 hun	 werk	 gevoelig	 deed	 stijgen.	 De	
georganiseerde	misdaad,	die	voorziet	in	bepaalde	goederen	en	diensten	waarnaar	een	grote	vraag	is,	
werd	 door	 de	 politieke	machine	 beschermd	 tegen	 rechterlijke	 vervolgingen.	 De	 reden	waarom	de	
politieke	machines	bleven	voortbestaan	was	dus	simpelweg	dat	zij	een	aantal	elementaire	 functies	
vervulden.	 Eliminatie	 van	deze	machines	 zou	een	 aanzienlijke	hervorming	 van	de	 sociale	 structuur	
vereisen.	
	
De	desintegratie	van	het	systeem	waarin	de	machine	optreedt,	 is	evident:	ze	voorziet	verschillende	
sociale	groepen	van	uiteenlopende	functies	die	onderling	zelfs	tegenstrijdig	kunnen	zijn.	Het	gebruik	
van	het	begrip	 latente	functie	brengt	onverwachte	aspecten	van	de	beschreven	sociale	situatie	aan	
het	 licht.	 Sociale	verhoudingen	die	het	officiële	 licht	 schuwen	en	die	ogenschijnlijk	de	 samenleving	
aantasten	(manifeste	dysfunctie)	blijken	bij	nader	toezien	toch	de	integratie	van	de	maatschappij	te	
bevorderen	(latente	functie).	De	'net	balance'	is	minder	duidelijk.	Men	kan	wel	de	functies	(het	in	de	
hand	 werken	 van	 de	 maatschappelijke	 mobiliteit	 enz..)	 en	 dysfuncties	 (het	 versterken	 van	 de	
criminaliteit	enz.	tegenover	elkaar	plaatsen.	Maar	hoe	weegt	men	deze	beide	tegen	elkaar	af?	Hoe	
zwaar	moet	men	een	functioneel	of	een	dysfunctioneel	gevolg	laten	doorwegen?	Dit	kan	alleen	maar	
door	 de	 'politieke	machine'	 te	 vergelijken	met	 haar	 functionele	 alternatieven.	Maar	 dat	 blijft	 een	
problematische	kwestie	waarvan	de	oplossing	aan	het	inzicht	van	de	onderzoeker	wordt	overgelaten.	
	
Samenvatting	
	
De	functionele	analyse	van	Merton	kan	als	volgt	worden	samengevat	in	een	aantal	analysestappen:	
	
	 1)	 identificatie	van	het	 te	onderzoeken	sociaal	of	 cultureel	verschijnsel	en	van	het	 systeem	
waartoe	het	behoort;	
	 2)	 analyse	 van	 de	 bedoelingen	 van	 de	 betrokkenen	 (wat	 uiteraard	 van	 belang	 is	 bij	 het	
vastleggen	van	de	onbedoelde	gevolgen	van	het	sociaal	verschijnsel);	
	 3)	analyse	van	de	verschillende	objectieve	gevolgen	van	het	sociaal	verschijnsel;	
	 4)	het	onderscheiden	van	de	objectieve	gevolgen	in	functies,	dysfuncties	en	non-functies	en	
het	opstellen	van	een	'net	balance	of	the	aggregate	of	consequences';	
	 5)	 het	 onderscheiden	 van	 de	 objectieve	 gevolgen	 in	 manifeste	 functies	 (bedoeld	 en	
onderkend	door	de	betrokkenen)	en	latente	functies	(noch	bedoeld	noch	onderkend);	
	 6)	het	empirisch	bepalen	van	de	functionele	vereisten	van	het	systeem;	
	 7)	 een	 analyse	 van	 mogelijke	 'functionele	 alternatieven'	 binnen	 de	 grenzen	 of	 structurele	
beperkingen	van	het	systeem	(die	eerst	moeten	worden	bepaald).	
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III.	HET	SYSTEEMFUNCTIONALISME	VAN	TALCOTT	PARSONS	
	
Biografische	situering	
Parsons	 werd	 geboren	 in	 1902	 te	 Colorado	 Springs.	 Zijn	 vader	 was	 predikant.	 De	 jonge	 	 Parsons	
groeide	 op	 in	 het	 protestantse	 puriteinse	 klimaat	 van	 de	Midwest-Amerikaan	 in	 het	 begin	 van	 de	
twintigste	eeuw	en	in	het	intellectueel	klimaat	van	de	kleine	Amerikaanse	'colleges'	van	die	tijd,	een	
klimaat	van	ascese	en	sociaal	engagement.	
Van	1920	 tot	 1924	 studeerde	Parsons	biologie	en	 filosofie.	Hij	maakte	dus	 al	 vroeg	 kennis	met	de	
organicistische	denkwijze.	Maar	in	de	loop	van	zijn	derde	jaar	kreeg	hij	belangstelling	voor	de	sociale	
wetenschappen	 en	 besloot	 hij	 sociologie	 te	 gaan	 studeren.	 Parsons	 zelf	 zegt	 dat	 de	 sociale	
hervormingsactiviteiten	 van	 zijn	 vader	 niet	 vreemd	waren	 aan	 deze	 keuze.	 Toch	 zou	 zijn	 interesse	
voor	de	biologie	bij	tussenpozen	opflakkeren.	
Parsons	 sloot	 zijn	 opleiding	 af	 aan	 Europese	 universiteiten.	 Hij	 studeerde	 een	 jaar	 aan	 de	 London	
School	of	Economics,	waar	hij	de	invloed	van	Malinowski	onderging.	Belangrijker	nog	is	zijn	verblijf	te	
Heidelberg,	een	van	de	belangrijkste	centra	van	de	 'Geisteswissenschaften'	en	tevens	de	stad	waar	
Max	Weber	 lang	 gewerkt	 had.	 Parsons	nam	gretig	 deel	 aan	de	 zondagmiddagsalons	 ten	huize	 van	
Webers	weduwe,	Marianne.	Hij	 verdiepte	 zich	grondig	 in	het	werk	van	Weber.	 Later	 zou	hij	onder	
meer	 de	 eerste	 Engelse	 vertaling	 maken	 van	 Die	 Protestantische	 Ethik	 und	 der	 Geist	 des	
Kapitalismus.	De	invloed	van	Weber	op	Parsons	kan	moeilijk	worden	overschat.	
In	1927	werd	Parsons	verbonden	aan	de	universiteit	van	Harvard,	waar	hij	de	rest	van	zijn	loopbaan	
gebleven	is.	Hij	overleed	in	1976.	
	
Intellectuele	situering	
Het	bijzondere	karakter	van	Parsons'	sociologie	wordt	voor	een	deel	verklaard	door	zijn	afkeer	voor	
drie	stromingen	die	erg	 'in'	waren	tijdens	het	 interbellum:	het	empirisme,	het	behaviorisme	en	het	
rationalisme	van	de	klassieke	economische	theorie.	
Het	 meest	 in	 het	 oog	 springende	 kenmerk	 van	 de	 Amerikaanse	 sociologie	 van	 die	 tijd	 is	 haar	
empirisme.	 De	 universiteit	 van	 Chicago	 liep	 hierin	 voorop.	 Men	 had	 een	 soort	 verering	 voor	 de	
'feiten'	 die	 niet	 verhuld	 werden	 door	 een	 vooraf	 ontrworpen	 begrippenkader.	 Theorie	 werd	
beschouwd	 als	 onverenigbaar	 met	 wetenschappelijk	 onderzoek.	 Deze	 sociologen	 stelden	 zich	
tevreden	met	stuksgewijze	kennis	van	de	globale	maatschappij.	Parsons,	die	meer	onder	de	invloed	
stond	 van	 de	 'filosofische'	 Europese	 sociologie,	 benadrukte	 sterk	 het	 belang	 van	 analytische	
begrippen	en	theorieën.	En	net	als	de	klassieke	sociologen	had	hij	een	voorliefde	voor	omvattende	
theorieën	over	'de	maatschappij'.	
Parsons	 ging	 ook	 sterk	 in	 tegen	 de	 in	 Amerika	 sterke	 behavioristische	 stroming	 die	 er	 zich	 toe	
beperkte	 uitwendig	 waarneembaar	 gedrag	 causaal	 te	 verklaren	 uit	 objectieve	 condities.	 Parsons	
legde	 daarentegen	 de	 nadruk	 op	 de	 vrijheid	 van	 de	 actor	 en	 op	 het	 feit	 dat	 handelen	 altijd	 op	
waarden	is	gericht.	
Tenslotte	 verzette	 Parsons	 zich	 tegen	 het	 rationalisme	 van	 de	 klassieke	 economische	 theorie.	 De	
economisten	bestudeerden	maar	één	type	van	handelen:	het	handelen	van	de	rationeel	beslissende	
homo	 economicus.	 Nochtans	 wordt	 het	 menselijk	 handelen	 zeker	 niet	 alleen	 bepaald	 door	 een	
rationele	beslissingslogica.	
Zijn	eerste	en	wellicht	ook	belangrijkste	werk	 is	 'The	Structure	of	Social	Action'	 (1937).	Daarin	doet	
Parsons	een	poging	om	tot	een	algemene	theorie	van	het	menselijk	handelen	te	komen	aan	de	hand	
van	 indringende	 interpretaties	 van	 Weber,	 Pareto	 en	 Durkheim.	 Alle	 drie	 brengen	 ze	 essentiële	
aspecten	 van	 een	 algemene	 handelingstheorie	 aan.	 Weber	 legt	 de	 grondslag	 met	 zijn	 begrip	
'rationeel	 handelen'.	 Pareto	 brengt	 een	 belangrijke	 aanvulling	met	 zijn	 analyse	 van	 het	 irrationele	
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handelen.	Van	Durkheim	 leert	Parsons	het	belang	van	de	 'conscience	collective',	van	de	collectieve	
waarden	en	normen.	
Zijn	tweede	belangrijke	boek	 is	 'The	Social	System'	(1951).	Daarin	doet	Parsons	een	poging	om	een	
algemene	handelingstheorie	te	formuleren	in	termen	van	de	systeemtheorie.	Parsons	laat	zien	aan	
welke	vereisten	sociale	 systemen	moeten	 tegemoet	komen,	uit	welke	deelsystemen	ze	bestaan	en	
hoe	ze	hun	evenwicht	kunnen	bewaren.	
In	 een	 derde	 fase	 trachtte	 Parsons	 zijn	 algemene	 theorie	 van	 het	 handelen	 aan	 te	 vullen	 met	
inzichten	 uit	 het	 sociale	 evolutie-denken	 ('Societies:	 Evolutionary	 and	 Comparative	
Perspectives',1966;	 'The	 System	 of	 Modern	 Societies',1971).	 Zo	 kwam	 hij	 tot	 een	 min	 of	 meer	
uitgewerkte	theorie	van	sociale	verandering	op	lange	termijn.	
We	zullen	deze	bestanddelen	van	Parsons'	theorie	achtereenvolgens	behandelen.	
	
	
Handelingstheorie	
Iedere	sociologische	theorie	moet	volgens	Parsons	als	uitgangspunt	nemen	"het	sociale	handelen	van	
voluntaristische	 actoren".	 De	mens	wordt	 immers	 niet	 direct	 geconditioneerd	 door	 zijn	 omgeving,	
noch	in	causale	(behaviorisme)	noch	in	finale	(rationalisme)	zin.	De	mens	is	een	tot	op	zekere	hoogte	
autonome	instantie	die	uit	zichzelf	handelt	(voluntarisme).	
	
Parsons	 zocht	 eerst	 naar	 het	 kleinste,	 onherleidbare	 element	 van	 het	 handelen.	 Een	
handelingstheorie	kan	immers	maar	algemeen	zijn	wanneer	men	erin	slaagt	een	analyse-eenheid	te	
vinden	waaruit	alle	 sociale	handelingen,	hoe	eenvoudig	of	hoe	 complex	ook,	 zijn	 samengesteld	en	
die	zelf	niet	verder	ontleed	kan	worden	zonder	de	specifieke	eigenschappen	van	de	handeling	(in	het	
bijzonder	 haar	 voluntaristisch	 karakter)	 te	 verliezen.	 Parsons	 noemt	 die	 analyse-eenheid	 de	 'unit-
act'.	
Van	een	unit-act	is	pas	sprake	als	men	daarin	de	volgende	aspecten	kan	onderkennen:	
	

1)	 doeleinden.	 De	 unit-act	 is	 op	 de	 een	 of	 andere	 wijze	 gericht	 op	 het	 realiseren	 van	
doeleinden.	
	 2)	 middelen.	 Om	 de	 doeleinden	 te	 bereiken	 worden	 middelen	 aangewend,	 dit	 zijn	 de	
onderdelen	van	de	situatie	die	gemanipuleerd	kunnen	worden.	
	 3)	 een	 conditionerende	 omgeving.	 De	 gerichtheid	 op	 doeleinden	 wordt	 gelimiteerd	 door	
situatiegegevens	die	niet	gemanipuleerd	kunnen	worden	maar	conditionerend	werken.	
	 4)	waarden.	De	wijze	waarop	middelen	en	doeleinden	met	elkaar	verbonden	worden,	is	niet	
willekeurig	 maar	 wordt	 door	 geïnternaliseerde	 en	 geïnstitutionaliseerde	 waardestandaarden	
beïnvloed.	
	 5)	 actor.	 De	 actor	 is	 een	 instantie	 die	 unit-acts	 'organiseert',	 d.w.z.	 op	 elkaar	 betrekt	 en	
verbindt,	 zodat	 er	 een	 min	 of	 meer	 geordende	 samenhang	 van	 handelingen	 wordt	 tot	 stand	
gebracht.	 Spontaan	denkt	men	daarbij	 aan	een	 individu.	Maar	de	actor	 kan	ook	een	groep	 zijn	 en	
zelfs	een	globale	maatschappij.	Ieder	van	die	instanties	betrekt	handelingen	op	elkaar	en	verbindt	ze	
tot	een	grotere	samenhang.	
	
Neem	bijvoorbeeld	 oorlog.	Wie	 stelt	 de	 handeling	 van	 het	 oorlog	 voeren?	 Zijn	 dat	 de	 individuen?	
Neen,	 want	 de	 handelingen	 van	 individuen	 kunnen	 hooguit	 gericht	 zijn	 op	 het	 doden	 van	 andere	
individuen.	 Zijn	 dat	 groepen	 van	 soldaten?	Neen,	want	 ook	 zulke	 groepen	 vormen	maar	 een	 zeer	
klein	onderdeel	van	het	hele	oorlogsgebeuren.	Het	 specifieke	van	oorlog	 is	nu	 juist	het	heel	 ruime	
samenspel	van	ontelbare	handelingen	van	groepen	en	 individuen	rond	die	ene	spil	die	alles	samen	
houdt	en	richt:	de	maatschappij	en	haar	waarden	en	streefdoelen.	In	de	oorlog	is	de	eigenlijke	actor	
de	maatschappij	in	haar	geheel.	
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Wat	geldt	 voor	de	actoren	geldt	ook	 voor	de	unit-acts.	 Er	 kunnen	analytisch	 verschillende	niveaus	
van	 unit-acts	 onderscheiden	 worden.	 Een	 individu	 zal	 zijn	 unit-acts	 zo	 samenstellen	 dat	 het	 een	
samenhangend	 geheel	 van	 handelingen	wordt,	 b.v.	 een	 vaderrol.	 Dit	 'geheel	 van	 handelingen',	 de	
vader,	 vormt	 op	 zijn	 beurt	 een	 'unit-act'	 van	 een	 groter	 geheel	 van	 handelingen,	 b.v.	 het	 gezin.	
Enzovoort.	 Elk	 geheel	 van	unit-acts	 kan	dus	beschouwd	worden	als	 een	unit-act	 in	 een	nog	 groter	
geheel.	Of,	anders	gezegd,	wat	op	een	lager	niveau	samenhangende	gehelen	van	meerdere	unit-acts	
zijn,	is	één	unit-act	op	een	hoger	niveau.	
	
De	 brede	 definitie	 van	 het	 begrip	 actor	 laat	 Parsons	 toe	 om	dezelfde	 sociologische	 analyse	 toe	 te	
passen	 op	 microsituaties,	 waarin	 individuen	 betrokken	 zijn,	 als	 op	 macrosituaties,	 waarin	
omvattende	 sociale	 complexen	 (staten	 b.v.)	 betrokken	 zijn.	 In	 beide	 gevallen	 gaat	 het	 immers	 om	
'actoren'	die	hun	handelen	richten	op	doeleinden	en	daartoe	'unit-acts'	integreren.	Bij	Parsons	wordt	
de	scheiding	tussen	macro-	en	microniveau	dus	opgeheven.	
	
Dit	gebeurt	evenwel	tegen	een	hoge	prijs.	De	actor	 'organiseert'	zijn	handelingen.	Dit	veronderstelt	
dat	hij	gemotiveerd	is,	keuzes	kan	maken	en,	wat	Parsons	erg	belangrijk	vindt,	zich	op	waarden	kan	
oriënteren	(3).	Het	is	uiteraard	de	vraag	in	welk	opzicht	bijvoorbeeld	een	organisatie	zo'n	autonome	
actor	is.	In	welke	mate	organiseert	de	organisatie	zélf	haar	handelingen?	Is	hier	geen	sprake	van	een	
foutieve	abstractie?	De	hele	 theorie	van	Parsons	staat	of	valt	met	de	veronderstelling	dat	er	naast	
individuen	 analytisch	 ook	 nog	 andere	 voluntaristisch	 handelende	 actoren	 kunnen	 worden	
onderscheiden.	 Om	 dit	 te	 kunnen	 beoordelen	 moeten	 we	 Parsons	 volgen	 op	 de	 wegen	 van	 zijn	
systeemdenken.	
	
	
Systeemtheorie	
	
Het	systeembegrip:	algemeen	
Parsons	vat	de	samenhang	van	handelingen	op	als	systeem.	Hij	ontleent	dat	begrip	aan	de	algemene	
systeemtheorie,	een	 theorie	die	vooral	 impulsen	heeft	gekregen	uit	de	biologie	en	de	cybernetica.	
Iets	wordt	opgevat	als	een	systeem	als	aan	de	volgende	voorwaarden	is	voldaan:	
	 1)	Er	moet	een	geheel	van	componenten	zijn	die	een	zekere	samenhang	vertonen	en	die	van	
de	omgeving	kunnen	onderscheiden	worden.	Een	systeem	heeft	dus	steeds	een	bepaalde	structuur.	
	 2)	De	 componenten	 van	 het	 systeem	houden	door	 hun	 onderlinge	werking	 de	 samenhang	
van	het	systeem	in	stand.	Een	systeem	heeft	dus	ook	een	functionele	samenhang.	
	 3)	 In	 de	 betrekkingen	 tussen	 het	 systeem	 en	 de	 omgeving	 streeft	 het	 systeem	 ernaar	 zijn	
grens	te	onderhouden.	De	grens	bakent	de	'ruimte'	af	waarbinnen	het	systeem	kan	functioneren.	Zij	
sluit	omgevingsfactoren	buiten	die	voor	de	werking	van	het	systeem	schadelijk	of	irrelevant	zijn.	Die	
grens	 kan	 'gesloten'	 zijn,	 als	 de	 invloed	 van	 de	 omgeving	 op	 het	 systeem	 verwaarloosbaar	 is,	 of	
'open',	 als	 het	 systeem	 voor	 zijn	 voortbestaan	 aangewezen	 is	 op	 uitwisselingsprocessen	 met	 de	
omgeving.	
	 4)	Het	 functioneren	van	het	 systeem	wordt	gekenmerkt	door	een	 tendens	naar	evenwicht.	
Zowel	 in	 processen	 binnen	 het	 systeem	 als	 in	 de	 uitwisselingsprocessen	 met	 de	 omgeving	 wordt	
ernaar	 gestreefd	 het	 systeembestand	 te	 handhaven.	 Indien	 er	 interne	 of	 externe	 veranderingen	
optreden	 die	 een	 status	 quo	 in	 de	 weg	 staan,	 streeft	 het	 systeem	 ernaar,	 met	 zo	 min	 mogelijk	
aanwending	van	energie,	zich	aan	te	passen	aan	de	nieuwe	omstandigheden.	
	
Het	sociale	systeem	
	inleiding:	het	AGIL-schema	
Parsons	onderscheidt	zeer	algemeen	vier	grote	systemen	die	alle	een	bepaalde	functie	vervullen	van	
het	menselijk	handelen.	
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	 Het	biologisch	systeem	(het	lichaam)	vervult	de	functie	van	adaptatie	aan	de	fysische	wereld	
(voeding	enz,..);	
	 het	 persoonlijkheidssysteem	 vervult	 de	 functie	 van	 doelbereiking	 (internaliseert	
doelstellingen);	
	 het	sociaal	systeem	vervult	de	functie	van	integratie	(zorgt	voor	samenwerking);	
	 het	 culturele	 systeem	 vervult	 de	 functie	 van	 latentie	 (voorziet	 in	 kennis,	 motieven	 en	
waarden)	 en	 vormt	 dus	 een	 reservoir	 van	 mogelijkheden	 die	 in	 het	 handelen	 kunnen	 worden	
gerealiseerd.	
	
Deze	 functies	 zijn	 niet	 toevallig.	 Het	 gaat	 hier	 volgens	 Parsons	 om	 de	 vier	 universele	 vereisten	
waaraan	 een	 handelingssysteem	 moet	 voldoen.	 Als	 men	 de	 vier	 functies	 ordent	 volgens	 het	
onderscheid	extern/intern	en	middelen/doel,	ontstaat	het	befaamde	AGIL-schema.	Inderdaad,	twee	
van	de	vier	functies	zijn	gericht	op	de	wereld	buiten	het	systeem	(nl.	adaptatie	en	doelbereiking);	de	
twee	 andere	 (integratie	 en	 latentie)	 beperken	 zich	 tot	 de	 interne	werking	 van	 het	 systeem.	 Twee	
functies	(adaptatie,	latentie)	hebben	betrekking	op	de	middelen	waarmee	het	systeem	zich	in	stand	
moet	houden;	de	twee	andere	hebben	betrekking	op	de	doeleinden	waarop	het	systeem	gericht	 is	
(doelbereiking,	integratie).	
	
Ieder	systeem	levert	een	bijdrage	tot	het	voortbestaan	van	het	Algemene	Handelingssysteem,	dat	is	
het	meest	omvattende	systeem.	Maar	evenzo	geldt	dat	ieder	van	die	vier	systemen	zich	als	systeem	
in	stand	moet	houden.	Voor	elk	van	de	vier	systemen	moeten	er	dus	voorzieningen	zijn,	structuren	
en	processen,	die	tegemoetkomen	aan	de	vier	functionele	vereisten	van	elk	systeem.	In	vele	gevallen	
zal	de	waarnemer	binnen	elk	systeem	deelsystemen	kunnen	onderscheiden	die	ieder	gespecialiseerd	
zijn	in	één	functie.	
	
Zo	 onderscheidt	 Parsons	 in	 het	 sociaal	 systeem	 de	 subsystemen	 economie	 (dat	 de	 functie	 van	
adaptatie	 vervult),	 politiek	 (doelbereiking),	 'gemeenschap'	 (integratie)	 en	 socialisatie	 (latentie).	 Op	
hun	beurt	kunnen	deze	subsystemen	nog	in	kleinere	deelsystemen	onderscheiden	worden	enz..	
	
Interessant	 is	 ook	 dat	 volgens	 Parsons	 de	 subsystemen	 in	 een	 cybernetische	 hiërarchie	 staan.	
Bovenaan	 staan	 de	 L-subsystemen	 (die	 de	 latentiefunctie	 vervullen),	 zoals	 'cultuur',	 daaronder	 in	
dalende	lijn	de	I,	de	G-	en	de	A-systemen.	De	hogere	systemen	leggen	door	middel	van	regulerende	
mechanismen	(controlefactoren)	een	orde	op	aan	de	lagere	systemen.	Omgekeerd	leveren	de	lagere	
systemen	energie	aan	de	hogere	systemen.	
	
Binnen	het	kader	van	Parsons'	theorie	van	het	handelingssysteem	krijgt	de	sociologie	een	welbepaald	
object	 toegewezen:	 het	 sociaal	 systeem.	 Op	 soortgelijke	 wijze	 houden	 de	 andere	
menswetenschappen	zich	bezig	met	de	andere	subsystemen	van	het	algemeen	handelingssysteem.	
Strikt	genomen	reikt	Parsons'	theorie	dan	ook	tot	ver	buiten	de	grenzen	van	de	sociologie.	
	
het	probleem	van	de	dubbele	contingentie	
Het	object	van	de	sociologie	 is	dus	het	handelen	 in	de	specifieke	vorm	die	dit	handelen	aanneemt	
wanneer	het	plaatsvindt	in	het	sociaal	systeem.	Wat	is	er	zo	specifiek	aan	het	handelen	in	het	sociaal	
systeem?	Kort	gezegd:	dat	handelen	is	interactie.	De	actoren	(individuen,	groepen,	sociale	klassen,..)	
in	het	sociaal	systeem	handelen	in	een	omgeving	die	bestaat	uit	andere	actoren.		
	
In	het	sociaal	systeem	duikt	een	verschijnsel	op	dat	typisch	is	voor	het	interactieve	handelen,	nl.	de	
'double	contingency'	(dubbele	onbepaaldheid).	Een	actor	die	zijn	handelingen	betrekt	op	een	andere	
actor	blijft	enigszins	 in	het	ongewisse	over	de	motieven	en	streefdoelen,	kortweg	de	subjectiviteit,	
van	de	ander.	Dit	geldt	natuurlijk	ook	omgekeerd:	actor	b	blijft	in	het	ongewisse	over	de	subjectiviteit	
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van	 actor	 a.	 Wanneer	 er	 nog	 meer	 actoren	 in	 het	 spel	 zijn	 vergroot	 de	 contingentie	 nog.	 Die	
meervoudige	onbepaaldheid	maakt	de	sociale	interactie	tot	een	nogal	hachelijke	zaak.	
	
Het	 probleem	 van	 de	 'dubbele	 contingentie'	 (of	 anders	 gezegd:	 het	 integratieprobleem)	 wordt	
volgens	 Parsons	 opgelost	 door	 sociale	 controle	 en	 door	 socialisatie.	 Onder	 socialisatie	 verstaat	
Parsons	de	mechanismen	die	maken	dat	waarden,	voorstellingen,	taal	enz.	geïnternaliseerd	worden	
en	 verankerd	 in	 de	 behoeftestructuur	 van	 de	 persoonlijkheid.	 Onder	 mechanismen	 van	 sociale	
controle	 verstaat	 Parsons	 mechanismen	 die	 de	 persoonlijkheid	 confronteren	 met	 duidelijke	
gedragsverwachtingen,	die	hem	aanzetten	daaraan	te	beantwoorden	en	die	de	eventuele	spanning	
tussen	zijn	behoeftestructuur	en	de	eisen	van	het	sociale	systeem	verminderen.	
	
De	socialisatie	en	de	sociale	controle	gebeuren	vooral	via	het	aanleren	van	sociale	rollen.	Een	rol	valt	
uiteen	in	drie	aspecten:	
	 1)	Het	geheel	van	verwachtingen	die	actoren	hebben	ten	aanzien	van	elkaar.		
	 2)	 Die	 verwachtingen	 steunen	 op	waarden	 en	 normen	 die	 de	 actoren	 gemeenschappelijk	
hebben	of	waarvan	ze	weten	dat	het	gedrag	van	de	ander	erdoor	geregeld	wordt.		 	
	 3)	De	actoren	beschikken	over	sancties,	over	beloningen	en	straffen	die	aangewend	kunnen	
worden	al	naar	gelang	de	ander	wel	of	niet	aan	de	verwachtingen	beantwoordt.	
	
Deze	drie	aspecten	vormen	 samen	een	 rol.	Volgens	Parsons	 is	het	altijd	 in	de	vorm	van	 rollen	dat	
actoren	met	elkaar	omgaan.	Alleen	als	actoren	rollen	spelen,	kunnen	ze	het	'dubbele	contingentie'-
probleem	oplossen.	
	
Men	ziet	hoezeer	het	sociaal	systeem	voor	de	oplossing	van	het	 integratieprobleem	is	aangewezen	
op	waarden	 en	 normen	 die	 aan	 de	 actor	worden	opgelegd.	 Typisch	 voor	 het	 systeemdenken	 van	
Parsons	 is	 dat	 deze	 waarden	 en	 normen	 worden	 ontleend	 aan	 het	 'cultureel	 systeem'.	 Dat	 wil	
zeggen:	 de	waarden	 en	 normen	worden	 als	 een	 onafhankelijke	 variabele	 van	 de	 sociale	 interactie	
beschouwd.	 Deze	 opvatting,	 zo	 heeft	 men	 terecht	 opgemerkt,	 is	 in	 strijd	 met	 het	 voluntaristisch	
karakter	van	het	sociale	handelen	waarvan	Parsons	vertrekt.	Er	wordt	voorbijgegaan	aan	het	feit	dat	
waarden	 en	 normen	 niet	 enkel	 aan	 de	 actoren	worden	 opgelegd	maar	 in	 het	 handelen	 tot	 stand	
komen,	herzien	of	verworpen	worden.	Aan	dit	'actionalistisch'	aspect	van	het	sociale	handelen	gaat	
het	systeemdenken	van	Parsons	voorbij.	
	
De	'generalized	media	of	interchange'.	
De	 deelsystemen	 van	 het	 sociaal	 systeem	 (economie,	 politiek,	 gemeenschap,	 socialisatie)	
onderhouden	 betrekkingen	 met	 elkaar.	 Ieder	 subsysteem	 ontvangt	 van	 de	 andere	 subsystemen	
'inputs'	 die	 essentiëel	 zijn	 voor	 het	 eigen	 functioneren,	 en	 staat	 in	 ruil	 daarvoor	 'outputs'	 af	 die	
bijdragen	 aan	 het	 functioneren	 van	 de	 andere	 subsystemen.	 Parsons	 heeft	 zich	 uitvoerig	 bezig	
gehouden	met	de	hulpmiddelen	die	subsystemen	tot	hun	beschikking	hebben	om	hun	betrekkingen	
met	de	andere	subsystemen	te	onderhouden.	Hij	noemt	deze	middelen	'interchange	media'.	
	
Het	 medium	 waarover	 de	 economie	 beschikt	 is	 natuurlijk	 geld.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 geld	 in	 de	
ruilrelaties	 tussen	de	economie	en	de	andere	deelsystemen	een	grote	 rol	 speelt.	Via	geld	grijpt	de	
economie	in	de	buitenwereld	in	of	ondergaat	het	de	druk	die	de	buitenwereld	uitoefent.	Geld	is	om	
zo	 te	 zeggen	het	 zintuig	en	de	 ledematen	van	de	economie:	alleen	wat	 in	geldelijke	 termen	wordt	
uitgedrukt,	is	voor	het	economisch	systeem	verwerkbaar	of	produceerbaar.	Derhalve	herkent	men	de	
activiteit	van	het	economisch	systeem	dan	ook	zeer	gemakkelijk	aan	de	aanwezigheid	van	geld.	
	
Parsons	 tracht	 ook	 de	media	 van	 de	 andere	 subsystemen	 te	 identificeren:	 het	 specifieke	medium	
waarvan	het	politieke	systeem	gebruik	maakt	 is	macht,	dat	van	de	maatschappelijke	gemeenschap	
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invloed	en	dat	van	socialisatie	waardebinding.	Parsons	gaat	daarbij	uit	van	de	veronderstelling	dat	
deze	 drie	 media	 de	 uitwisselingsrelaties	 van	 'hun'	 systeem	 op	 structureel	 dezelfde	 manier	
onderhouden	als	geld	dat	doet	voor	het	economisch	bestel.		
	
Schematisch	voorgesteld:	
	
	
	 	 	 	 	 geld	 	 	
	 	 	 	 	 macht	
	
							 		geld								waarden-	 	 	 	 	 macht	 	 invloed	
	 	 						binding	
	
	
	
	 	 	 	 	 waardenbinding	
	 	 	 	 	 invloed	
	
	
			
Evenwicht	en	sociale	verandering	
De	term	 'evenwicht'	komt	uit	de	mechanica.	Van	evenwicht	of	 'equilibrium'	wordt	gesproken	in	de	
mate	 een	 voorwerp	 niet	 uit	 zichzelf	 van	 plaats	 verandert.	 Pas	 als	 van	 buitenaf	 een	 kracht	 wordt	
uitgeoefend,	 verandert	 het	 van	 plaats.	 Het	 oorspronkelijke	 evenwicht	 wordt	 dan	 verstoord	 en	 er	
komt	een	nieuwe	evenwichtstoestand	voor	in	de	plaats.	
Parsons	neemt	deze	evenwichtsnotie	niet	klakkeloos	over.	Hij	herinterpreteert	haar	onder	de	invloed	
van	 het	 biologisch	 begrip	 'homeostasis'.	 "De	 gedachte	 van	 homeostasis	 geeft	 aan	 de	
evenwichtsnotie	 een	 zeer	 specifieke	 opvulling.	 Net	 als	 het	 menselijke	 organisme	 vanuit	 zichzelf,	
d.w.z.	door	de	 interdependentie	 van	de	organen	waaruit	het	 is	opgebouwd,	mogelijkheden	 in	 zich	
bergt	om	bij	een	verstoring	van	buiten	af	toch	'zichzelf'	te	blijven,	zo	veronderstelt	Parsons	dat	ook	
sociale	systemen	over	die	mogelijkheid	beschikken;	bij	een	evenwichtsverstoring	van	buiten	af	is	het	
niet	per	sé	noodzakelijk	dat	er	een	nieuw	evenwicht	tot	stand	komt,	maar	bestaat	de	mogelijkheid	
dat	 die	 verstoring	 	 -	 wanneer	 zij	 bepaalde	 grenzen	 niet	 overschrijdt	 -	 	 kan	 worden	 opgevangen,	
waardoor	het	oude	evenwicht	in	stand	blijft	c.q.	wordt	hersteld"	(Adriaansens,1978:102-103).	
	
Toch	 zijn	 er	 in	 elk	 sociaal	 systeem	 factoren	 die	 het	 systeem	willen	 omvormen.	 Deze	 factoren	 zijn	
velerlei:	 technologische	 veranderingen,	 veranderingen	 in	 waarden-	 en	 normenstelsels,	
veranderingen	 in	de	persoonlijkheidsstructuur,	veranderingen	 in	de	solidariteit.	Maar	slechts	onder	
bepaalde	voorwaarden	slaat	de	balans	door	naar	de	kant	van	de	structuurverandering.	Parsons	somt	
vier	 voorwaarden	 op:	 er	 moet	 voldoende	 motivatie	 voor	 verandering	 aanwezig	 zijn;	 er	 moeten	
middelen	ontwikkeld	worden	om	de	'traagheid'	te	doorbreken	van	groepen	die	de	status	quo	willen	
behouden;	 er	moet	 een	 duidelijk	 en	 realistisch	model	 voor	 een	 nieuwe	maatschappij	 voorhanden	
zijn,	 anders	 raken	 de	 krachten	 snel	 uitgeput	 zonder	 efficiënt	 werk	 te	 hebben	 geleverd;	 tenslotte	
moet	 er	 een	 nieuw	 beloningen-	 en	 straffenstelsel	 worden	 ontwikkeld,	 aangepast	 aan	 de	 nieuwe	
ordening	van	handelingen.	
	
In	zijn	later	werk	is	Parsons	uitvoeriger	ingegaan	op	de	evolutie	van	sociale	systemen.	Hij	knoopt	hier	
opnieuw	aan	bij	de	biologie.	Het	fundamenteel	principe	dat	de	evolutie	aandrijft,	 is	aanpassing.	Dit	
geldt	voor	alle	leven.	Een	systeem	overleeft	en	evolueert	wanneer	het	er	in	slaagt	zich	aan	te	passen	
aan	nieuwe	situaties.	Aan	dit	aanpassingsvermogen	kunnen	twee	processen	worden	onderscheiden:	

ECONOMIE POLITIEK  
SOCIALISATIE  MAATSCH. 

GEMEENSCHAP 
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differentiatie	en	 integratie.	Een	maatschappij	evolueert	naarmate	zij	differentieert,	en	zo	beter	en	
vollediger	 op	 behoeften	 kan	 inspelen.	 Tezelfdertijd	 moet	 de	 maatschappij	 nieuwe	 vormen	 van	
integratie	 uitvinden	 om	 de	 verschillende	 door	 differentiatie	 ontstane	 elementen	 te	 coördineren.	
Deze	voortdurende	differentiatie	en	integratie	geven	aan	een	maatschappij	de	soepelheid	om	zich	te	
ontwikkelen	in	antwoord	op	nieuwe	behoeften	en	eisen	die	door	de	omgeving	worden	gesteld.	
	
Bijzonder	aan	Parsons’	evolutietheorie	 is	het	belang	dat	hij	hecht	aan	de	cybernetische	hiërarchie.	
Sociale	 ontwikkelingen	 op	 lange	 termijn	 worden	 vooral	 bepaald	 door	 veranderingen	 binnen	 het	
cultureel	systeem.	De	cultuur	bekleedt	 immers	de	hoogste	plaats	 in	de	controlehiërarchie	en	heeft	
dus	 een	 dominante	 invloed	 op	 de	 andere	 systemen.	 Veranderingen	 binnen	 het	 cultureel	 systeem	
drukken	gewoonlijk	grondig	en	voor	een	lange	periode	hun	stempel	op	de	maatschappij.	
	
Parsons'	 evolutietheorie	 doet	 denken	 aan	 die	 van	 Spencer.	 Alleen	 zijn	 'wet	 van	 de	 cybernetische	
hiërarchie'	 wijkt	 er	 sterk	 van	 af,	 maar	 het	 is	 de	 vraag	 of	 het	 sociale	 evolutiedenken	 hiermee	
vooruitgeholpen	 werd.	 Parsons	 heeft	 uitsluitend	 aandacht	 voor	 de	 invloed	 van	 culturele	
ontwikkelingen	(zoals	de	uitvinding	van	het	schrift	en	de	formalisering	van	het	recht),	waardoor	zijn	
schets	van	de	sociale	evolutie		eenzijdig	wordt.	
	
Voetnoten	
	
1.	 K.	DAVIS,	The	Myth	of	functional	Analysis,		American	Sociological	Review,	24(1959),p.757-772.	
2.	 Voor	 pittige	 kritieken	 op	 het	 functionalisme,	 vooral	 op	 Talcott	 Parsons,	 zie	 o.m.	 C.W.	 MILLS,	 The	 Sociological	

Imagination,New	York,1959;	A.W.	GOULDNER,	The	Coming	Crisis	of	Western	Sociology,New	York,197O;	N.	ELIAS,	
Voorwoord	in	de	tweede	druk	van	Über	den	Prozess	der	Zivilisation,	Bern,1969.	

3.		 Parsons	heeft	een	analytisch	 instrument	ontworpen	waarmee	de	oriëntatie	van	de	actor	nauwkeurig	kan	worden	

beschreven	 :	 de	 patroonvariabelen.	 Dat	 zijn	 dichotome	 variabelen	 die	 de	 keuzemogelijkheden	 van	 de	 actor	
vastleggen.	 Het	 zijn	 eigenlijk	 dilemma's	 waarvoor	 de	 soiale	 actor	 zich	 geplaatst	 ziet	 en	 die	 hij	 moet	 oplossen	
alvorens	te	kunnen	handelen.	

	 Iedere	 variabele	 geeft	 twee	 keuzemogelijkheden	 aan.	 Naargelang	 van	 de	 keuze	 die	 de	 actor	 maakt,	 zullen	 zijn	
handeling	 verlopen	 volgens	 een	 bepaald	 	 patroon,	 een	 bepaalde	 structuur.	 Vandaar	 patroonvariabelen.	 Parsons	
onderscheidt	 er	 vier:	 particularisme/universalisme;	 kwaliteit/prestatie;	 affectiviteit/affectieve	 neutraliteit	 en	

difuusheid/specificiteit.	 In	 feite	 gaat	 het	 hier	 om	 een	 verfijning	 van	 Tönnies	 bekende	 onderscheid	 tussen	
Gemeinschaft	en	Gesellschaft.	

4.		 De	gangmakers	van	deze	revival	zijn	J.C.	Alexander,	E.	Münch,	J.	Habermas	en	N.	Luhmann.	
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Hoofdstuk	9	
DE	CONFLICTTHEORIE	
	
	
HET		ONTSTAAN	VAN	DE	CONFLICTTHEORIE	
	
Inleiding	
	
Zonder	de	verbreiding	van	het	functionalisme	zou	er	waarschijnlijk	nooit	een	conflictparadigma	zijn	
ontstaan.	Tot	op	zekere	hoogte	is	het	één	het	spiegelbeeld	van	het	ander.	Het	functionalisme	houdt	
zich	bezig	met	orde,	stabiliteit,	evenwicht,	consensus	en	ziet	de	samenleving	als	een	samenhangend	
systeem.	Het	conflictparadigma	houdt	zich	bezig	met	strijd,	crisis,	verandering,	dissensus	en	ziet	de	
samenleving	 als	 het	 toneel	 waarop	 groepen	 of	 klassen	 met	 tegengestelde	 belangen	 elkaar	
bevechten.	Het	conflictparadigma	is	ontstaan	uit	de	kritiek	op	het	functionalisme,	op	zijn	begrippen	
en	 uitgangspunten	 maar	 ook	 op	 de	 politieke	 consequenties	 van	 zijn	 ideeën.	 Het	 is	 dan	 ook	 een	
ideaaltype	 dat	 	 geopponeerd	 is	 aan	 het	 functionalistische	 ideaaltype	 van	 de	 samenleving.	 Tegelijk	
sluit	 het	 aan	 op	 een	 lange	 traditie	 in	 het	 Westerse	 denken	 waartoe	 onder	 andere	 Macchiavelli,	
Hobbes,	Malthus,	Darwin,	Schopenhauer	en	Nietzsche	behoren.	Van	meer	rechtstreeks	belang	waren	
natuurlijk	 Karl	 Marx	 en	 Georg	 Simmel,	 wier	 werk	 voor	 de	 latere	 conflicttheoretici	 een	 rijke	
inspiratiebron	vormde.	
	
Onder	 de	 sociologen	 die	 het	 conflictparadigma	 aanhangen	 kan	 men	 gemakkelijk	 twee	 groepen	
onderscheiden.	De	eerste	groep	stelt	zich	op	het	standpunt	dat	de	socioloog	zijn	wetenschap	moet	
gebruiken	 om	 de	maatschappij	 in	 zijn	 geheel	 en	 in	 het	 bijzonder	 de	 heersende	 klasse,	 de	 'power	
elite',	het	'establishment',	aan	een	kritiek	te	onderwerpen.	De	belangrijkste	vertegenwoordigers	van	
deze	groep	zijn	de	neomarxisten,	de	sociologen	van	de	Frankfurter	Schule	en	Amerikaanse	'radicals'	
als	C.W.	Mills	en	A.	Gouldner.	Hoewel	 zij	de	 conflictanalyse	hanteren	achten	 zij,	net	als	Marx,	een	
verzoende	 maatschappij	 wenselijk	 en	 mogelijk.	 Men	 kan	 dus	 zeggen	 dat	 hun	 utopische	
verwachtingen	 een	 consequent	 conflicttheoretisch	 standpunt	 in	 de	 weg	 staan.	 De	 tweede	 groep	
meent	dat	conflict	een	onvermijdelijk	aspect	is	van	het	sociale	leven.	Deze	groep	houdt	vast	aan	het	
meer	 klassieke	 standpunt	 dat	 het	 vellen	 van	 waardeoordelen	 enerzijds	 en	 het	 beschrijven	 en	
verklaren	 van	 feiten	 anderzijds	 twee	 verschillende	 zaken	 zijn	 en	 dat	 de	 socioloog	 verondersteld	
wordt	 zich	 alleen	 met	 het	 laatste	 bezig	 te	 houden.	 Theoretici	 als	 Dahrendorf,	 Coser	 en	 Collins	
beschouwen	 het	 conflictparadigma	 als	 een	 conceptueel	 en	 heuristisch	 instrument,	 hoewel	 ze	 niet	
blind	zijn	voor	de	politieke	connotaties	die	eraan	verbonden	kunnen	zijn.	
	
	
Voorbeeld	van	een	elementaire	toepassing	
	
Vanuit	het	conflicttheoretische	standpunt	zal	een	luchthaven	er	helemaal	anders	uitzien	dan	vanuit	
een	 functionalistisch	 standpunt.	 Het	 functionalistische	 perspectief	 maakte	 duidelijk	 hoe	 de	
verschillende	onderdelen	van	een	luchthaven	samenwerken	om	het	systeem	te	laten	voortbestaan.	
De	 conflicttheorie	 is	 geïnteresseerd	 in	 de	 belangenconflicten	 tussen	 de	 verschillende	 groepen	
arbeiders	 onderling,	 tussen	 de	 arbeiders	 en	 het	 management,	 tussen	 verschillende	 groepjes	
stafleden,	 tussen	 de	 staf	 en	 het	 management,	 en	 in	 de	 strategie	 die	 iedere	 groep	 volgt	 om	 zijn	
belangen	op	de	beste	manier	te	verdedigen.	
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Een	conflicttheoreticus	zal	bijvoorbeeld	ontdekken	dat	de	piloten	de	toegang	tot	hun	beroepsgroep	
beperken	 teneinde	 hun	 aanzien	 en	 hun	 salaris	 op	 peil	 te	 houden;	 hij	 zal	 ontdekken	 dat	 de	
bagagedragers	en	het	onderhoudspersoneel	behoren	tot	een	militante	vakbond,	omdat	zij	alleen	via	
vakbondsacties	hun	eisen	kracht	kunnen	bijzetten;	hij	zal	vaststellen	dat	de	luchtverkeersleiders	dure	
installaties	willen	om	het	aandeel	van	hun	dienst	in	de	gehele	luchthaven	nog	belangrijker	te	maken,	
en	 daarmee	 hun	 macht;	 ten	 slotte	 zal	 hij	 ongetwijfeld	 vaststellen	 dat	 al	 deze	 groepen	 tactische	
coalities	 aangaan	 met	 en	 tegen	 elkaar.	 Steeds	 wordt	 de	 aandacht	 gericht	 op	 de	 wisselende	
machtsbalans	tussen	rivaliserende	groepen	en	niet	op	het	evenwicht	tussen	van	elkaar	afhankelijke	
en	samenwerkende	groepen.	
	
	
De	bijdragen	van	Karl	Marx	en	Georg	Simmel	
	
3.1.	Marx'	bijdrage	 tot	de	 conflicttheorie	 is	diepgaand	maar	ook	 zeer	breed.	 Zijn	opvattingen	over	
materialisme,	klassenstrijd	en	ideologie	duiken	veelvuldig	op	in	conflicttheoretische	studies.	
	
-	materialisme;	de	belangen	
Behoeften	worden	 in	het	materialisme	heel	 anders	opgevat	dan	 in	het	 functionalisme.	Het	betreft	
hier	vooral	materiële	behoeften	(vandaar	materialisme).	Pas	in	tweede,	afgeleide	instantie	is	er	ook	
sprake	 van	 ideële	 behoeften.	 Marx	 heeft	 dit	 uitgangspunt	 uitgewerkt	 in	 zijn	 theorie	 over	 de	
verhouding	 tussen	 de	 economische	 infrastructuur	 van	 de	 maatschappij	 (de	 onderbouw)	 en	 de	
politieke	 en	 culturele	 suprastructuur	 (de	 bovenbouw).	 In	 het	 functionalisme	 daarentegen	 worden	
ideële	behoeften,	zoals	waardebinding,	wel	primair	geacht.		
	
Ten	 slotte,	 en	 dit	 is	 het	 belangrijkste,	 hebben	 behoeften	 een	 keerzijde,	 nl.	 belangen.	 Het	
functionalisme	 gaat	 er	 van	 uit	 dat	 de	 behoeften	 van	 de	 enkeling	 en	 van	 de	 sociale	 groepen	 een	
verlengstuk	zijn	van	de	behoeften	van	het	systeem.	 Immers,	alle	actoren	zijn	aan	elkaar	gebonden,	
door	samenhorigheid	of	door	samenwerking,	en	vormen	een	omvattend,	geïntegreerd	geheel.	In	het	
functionalisme	telt	hoofdzakelijk	het	belang	van	dit	geheel.	In	de	marxistische	analyse	wordt	gesteld	
dat	de	belangen	van	groepen	of	individuen	aan	elkaar	tegengesteld	kunnen	zijn.	Marx	erkent	dus	dat	
groepen	en	enkelingen	eigen	belangen	kunnen	hebben	die	niet	ondergeschikt	zijn	aan	het	belang	van	
het	 geheel	 (1).	 Hierdoor	 verandert	 de	 beschreven	 sociale	 werkelijkheid	 plotseling	 van	 een	
geïntegreerd	functionerend	geheel	in	een	strijdveld	van	elkaar	bekampende	groepen.	
	
-	de	klassenstrijd	
In	 zijn	 analyse	 van	 het	 kapitalisme	 definieert	 Marx	 klassen	 als	 sociale	 groepen	 die	 verschillende	
posities	 innemen	 in	de	economie.	Eigenlijk	zijn	maar	 twee	posities	van	 tel:	het	bezitten	of	het	niet	
bezitten	van	kapitaalgoederen.	Er	zijn	dus	ook	maar	twee	echte	klassen.	Hun	onderlinge	tegenstelling	
wordt	 door	 de	 dynamiek	 van	 het	 kapitalisme	 (concurrentie	 /	 kapitaalaccumulatie	 /	 wet	 van	 de	
dalende	winstvoet)	op	de	spits	gedreven,	zodat	de	kapitaalbezittende	klasse	zich	gedwongen	ziet	de	
arbeidende	 klasse	 tot	 het	 uiterste	 uit	 te	 buiten.	 De	 hierop	 volgende	 'Verelendung'	 lokt	 een	
onontkoombare	 klassenstrijd	 uit,die	 tot	 een	 dialectische	 omkering	 zal	 leiden	 	 in	 de	 vorm	 van	 een	
dictatuur	van	het	proletariaat.	De	sleutelbegrippen	uit	deze	theorie	van	de	klassenstrijd	hebben	in	de	
conflictsociologie	een	grote	betekenis	gekregen.	Vooral	het	begrip	klasse	heeft	veel	invloed	gekregen	
(2).	
	
-	ideologie	
Het	marxistische	 ideologiebegrip	 is	typerend	voor	de	conflicttheoretische	benadering	van	 ideeën	 in	
het	 algemeen.	 Ideeën	 	 zijn	 maar	 de	 weerspiegeling	 van	 de	 'werkelijke'	 motieven	 van	 mensen	 en	
groepen:	 de	 belangen.	 Hoogstens	 kunnen	 ideeën	 dienen	 om	 te	 verhinderen	 dat	 iemand	 zijn	
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werkelijke	 belangen	 inziet	 of,	 omgekeerd,	 om	 het	 klassenbewustzijn	 aan	 te	 scherpen.	 In	 beide	
gevallen	 zijn	 ideeën	 veeleer	 verschijnselen	 die	 de	werkelijke	 historische	 processen,	 (op	 het	 niveau	
van	de	productiekrachten	en	productieverhoudingen),	soms	wat	versterken	of	afzwakken	maar	nooit	
bepalen.	
	
Zeer	 algemeen,	 en	 al	 te	 sterk	 abstraherend,	 kan	men	 uit	Marx'	 werk	 een	 aantal	 samenhangende	
standpunten	 distilleren	 die	 de	 grondslag	 vormen	 van	 het	 conflictparadigma	 of,	 liever,	 van	 één	 tak	
hiervan:	
	 1)	Sociale	verhoudingen	worden	gekenmerkt	door	belangentegenstellingen.	
	 2)	Daaruit	volgt	dat	sociale	verhoudingen	stelselmatig	tot	conflict	leiden.	Conflict	is	derhalve	
een	onvermijdelijk	en	fundamenteel	kenmerk	van	ieder	menselijk	samenleven.	
	 3)	Conflicten	doen	zich	meestal	voor	in	de	vorm	van	bipolaire	belangentegenstellingen.	
	 4)	De	inhoud	van	conflicten	heeft	meestal	betrekking	op	de	verdeling	van	schaarse	goederen	
en	macht.	
	 5)	Conflict	is	de	belangrijkste	bron	van	sociale	verandering	in	de	maatschappij.	
	
3.2.	 Simmels	 bespreking	 van	 conflict	 vertrekt	 van	 een	 levensgrote	 vraag	 die	 Marx'	 theorie	 had	
opgeroepen.	 Indien	 de	 maatschappij	 bestaat	 uit	 elkaar	 bestrijdende	 klassen,	 hoe	 kan	 zij	 dan	 nog	
blijven	bestaan?	Is	er	niet	een	minimum	aan	integratie	nodig?	Marx	had	dit	probleem	opgelost	door	
het	 theorema	 van	 het	 'primaat	 van	 de	 economie.	 Omdat	 de	 mens	 gedwongen	 is	 zich	 te	
reproduceren,	 moet	 hij	 economisch	 actief	 zijn.	 Hij	 moet	 arbeiden.	 Nu	 is	 arbeiden	 niet	 denkbaar	
zonder	met	anderen	sociale	verhoudingen	aan	te	knopen.	In	die	zin	fundeert	de	economie	de	sociale	
orde.	 Anderzijds	 ligt	 de	 economie	 ook	 aan	 de	 basis	 van	 de	 klassentegenstellingen.	 Zodoende	 is	
datgene	 wat	 de	 mensen	 verbindt,	 de	 economie,	 hetzelfde	 als	 wat	 hen	 scheidt,	 op	 een	 gepaste	
dialectische	 wijze.	 Deze	 fraaie	 verklaring	 vervalt	 natuurlijk	 van	 zodra	 men	 het	 primaat	 van	 de	
economie	betwijfelt.	Dan	dringt	zich	 in	alle	scherpte	de	vraag	op	hoe	er	eigenlijk	een	sociaal	 leven	
mogelijk	is.	
	
Simmel	maakt	een	onderscheid	 tussen	de	associërende	en	de	dissociërende	aspecten	van	 conflict.	
Wat	mensen	uit	elkaar	drijft,	en	dus	een	gevaar	vormt	voor	de	sociale	orde,	 is	strict	genomen	niet	
het	 conflict	 zelf,	 maar	 wel	 de	 oorzaken	 van	 het	 conflict:	 haat	 en	 nijd,	 nood,	 begeerte	 enz.	 (3).	
Daarentegen	 werkt	 het	 conflict	 zelf	 in	 de	 richting	 van	 een	 hereniging,	 een	 associatie.	 Conflict	 is	
eenvoudig	een	manier	om	bepaalde	problemen	op	te	lossen.	'Is	de	strijd	eenmaal	uitgebroken,	dan	is	
deze	eerder	te	beschouwen	als	een	poging	om	tot	één	of	andere	soort	eenheid	te	komen.	De	strijd	
zelf	is	reeds	een	vermindering	van	spanning	tussen	tegenstellingen'	(4).	
	
Hier	komen	we	bij	de	kern	van	de	zaak.	Volgens	Simmel	heeft	de	mens	a	priori	een	zekere	neiging	tot	
oppositie,	een	'oppositiedrift'.	Zelfs	bij	de	zachtaardigste	mensen	'treedt	dit	oppositie-instinct	op	met	
de	onvermijdelijkheid	van	een	reflexbeweging'	(5).	En	dit	is	maar	goed	ook.	Zonder	deze	'reflex'	zou	
de	mens	zich	gedwee	aanpassen	aan	de	verhoudingen	die	hij	tot	stand	heeft	gebracht.	Er	zou	geen	
impuls	 tot	 verandering	 meer	 bestaan.	 De	 sociale	 verhoudingen	 zouden	 verstarren	 en	 het	 sociale	
leven	zou	het	gevaar	lopen	een	inertiedood	te	sterven.	Conflict	is	dus	hierom	fundamenteel,	omdat	
het	 enerzijds	 gebaseerd	 is	 op	 de	 'oppositiedrift',	 die	 verhindert	 dat	 de	 sociale	 verhoudingen	
verstarren,	 terwijl	 het	 anderzijds	 reeds	 een	 manier	 is	 om	 de	 negatieve	 spanning	 van	 de	 loutere	
tegenstelling	te	milderen	en	ruimte	te	maken	voor	nieuwe	sociale	verhoudingen.	
	
Samenvattend	kunnen	we	uit	Simmels	benadering	eveneens	een	aantal	 standpunten	distilleren	die	
de	grondslag	vormen	van	de	tweede	tak	van	het	conflictparadigma.	
	 1)	Sociale	verhoudingen	vormen	een	geheel	van	associatieve	en	dissociatieve	processen.	
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	 2)	 Deze	 processen	 drukken	 de	 'instinctieve'	 oppositiedrift	 uit	 die	 zich	 keert	 tegen	 de	
verstarring	van	sociale	verhoudingen	maar	worden	tevens	bepaald	door	de	vormen	waarin	zij	 	een	
sociale	gestalte	vinden.	
	 3)	Conflicten	zijn	derhalve	een	noodzakelijk	kenmerk	van	sociale	systemen.	
	 4)	Dat	betekent	niet	dat	ze	in	alle	gevallen	leiden	tot	de	ineenstorting	van	het	systeem	of	tot	
sociale	verandering.	In	feite	is	conflict	dikwijls	een	proces	dat	bijdraagt	tot	het	voortbestaan	van	het	
sociale	systeem	en/of	zijn	onderdelen.	
	
Met	deze	 laatste	propositie	komt	Simmel	 in	de	buurt	van	het	functionalisme.	Coser	zal	consequent	
deze	lijn	volgen.	
	
	
II.		DE	CONFLICTTHEORIE	VAN	RALF	DAHRENDORF	
	
Biografische	situering	
Ralf	Dahrendorf	 (°1929,	Hamburg)	 is	de	zoon	van	een	sociaaldemocratisch	politicus.	Amper	vijftien	
wordt	 hij	 door	 de	 Gestapo	 gearresteerd	 wegens	 lidmaatschap	 van	 een	 verboden	
scholierenvereniging.	Aan	zijn	ervaringen	in	het	Derde	Rijk	heeft	hij	een	diepe	afkeer	overgehouden	
van	 al	 wat	 zweemt	 naar	 totalitarisme.	 Vrijheid	 is	 voor	 Dahrendorf	 het	 beste	 wat	 een	 mens	 kan	
overkomen.	Hij	werd	 lid	 van	 de	 FDP	 (Freie	Demokratische	 Partei,	 de	Duitse	 liberalen)	 en	 vervulde	
daarin	 een	 belangrijke	 rol.	 Achtereenvolgens	 was	 Dahrendorf	 parlementslid	 van	 de	 Landsdag	 van	
Baden-Würtenberg	('68),	lid	van	de	Bondsdag	('69),	parlementaire	staatssecretaris	bij	het	Ministerie	
van	Buitenlandse	Zaken	(69/70),	en	lid	van	de	Europese	Commissie	('70-'74).		
	
Toch	heeft	Dahrendorf	het	meeste	van	zijn	energie	gestoken	in	zijn	wetenschappelijke	loopbaan.	Die	
ving	aan	met	twee	proefschriften.	Eén	over	Marx	bij	de	Marxistische	socioloog	Landshut	in	Hamburg	
(1952)	 en	 één	 aan	 de	 London	 School	 of	 Economics	 over	 de	 ongeschoolde	 arbeider	 in	 de	 Britse	
industrie	 (1954).	Hij	werkte	 tot	 '67	aan	verschillende	Duitse	universiteiten	 (Saarbrücken,	Hamburg,	
Tübingen	en	Konstanz).	Daarop	volgde	een	zesjarig	intermezzo	in	de	politiek.	In	1974	keerde	hij	terug	
naar	de	wetenschap	en	werd	hij	directeur	van	de	London	School	of	Economics.	Zowel	in	Duitsland	als	
Engeland	is	hij	een	gezaghebbende	en	door	de	media	gretig	geraadpleegde	publieke	figuur.	
	
Als	 socioloog	 heeft	 Dahrendorf	 naam	 gemaakt	 met	 zijn	 klassiek	 geworden	 Soziale	 Klassen	 und	
Klassenkonflikte	 in	 der	 industriellen	 Gesellschaft	 	 (1957)	 waarin	 de	 hoofdlijnen	 van	 zijn	
conflicttheorie	 worden	 geschetst.	 In	 enkele	 fel	 besproken	 artikels	 heeft	 hij	 dit	 conflictperspectief	
verder	uitgewerkt	('Out	of	Utopia:	Toward	a	Reorientation	of	Sociological	Analysis',	 'Elemente	einer	
Theorie	des	sozialen	Konflikts',	e.a.).	Zijn	belangrijkste	artikels	werden	gebundeld	in	Pfade	aus	Utopia	
(1967),	Gesellschaft	und	Freiheit	(1961),	Essays	in	the	Theory	of	Society	(1968).	De	korte	studie	over	
het	rolbegrip,	'Homo	Sociologicus',	werd	in	het	Nederlands	vertaald.	
	
	Intellectuele	situering	
Dahrendorf	heeft	zich	ontpopt	als	één	van	de	belangrijkste	critici	van	Parsons.	Hij	steunt	zijn	kritiek	
gedeeltelijk	op	Marx.	Daarmee	zijn	grofweg	de	twee	polen	aangegeven	waartussen	Dahrendorf	zijn	
intellectuele	weg	heeft	uitgestippeld.	
Het	goed	functionerende,	evenwichtige,	op	een	consensus	berustende	stabiele	sociaal	systeem	van	
Parsons	 beantwoordt	 volgens	 Dahrendorf	 niet	 aan	 de	 werkelijkheid.	 Het	 maatschappijbeeld	 van	
Parsons	 heeft	 al	 de	 eigenschappen	 van	 een	 utopie:	 een	 geïsoleerde	 samenleving	 buiten	 tijd	 en	
ruimte,	zonder	verandering	of	geschiedenis,	verlopend	volgens	stricte	regels	en	patronen,	waar	geen	
conflicten	en	tegenstellingen	bestaan.	Dahrendorf	ontkent	niet	dat	er	evenwichtstendensen	bestaan	
in	de	maatschappij	en	dat	sociale	systemen	een	functionele	samenhang	kunnen	vertonen.	Maar	dit	is	
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slechts	 één	 aspect	 van	 de	 januskop	 van	 de	maatschappij.	 De	maatschappij	 heeft	 ook	 een	 andere	
zijde.	 Zij	 is	 ook	 een	 vat	 vol	 explosieve	 tegenstrijdigheden,	 dysfuncties	 en	 dwang	 op	 elkaar	
uitoefenende	 groepen.	 Naast	 de	 integratietheorie	 van	 Parsons	 (waarvan	 Dahrendorf	 het	
bestaansrecht	niet	loochent)	is	er	dus	ook	een	conflicttheorie	van	de	maatschappij	nodig.	
	
	
Sociale	verandering,	conflict	en	dwang	
De	 benadering	 die	 Dahrendorf	 tegenover	 die	 van	 Parsons	 zet	 berust	 op	 drie	 pijlers:	 sociale	
verandering,	conflict	en	dwang.	
	
Volgens	Dahrendorf	 kan	de	Parsoniaanse	 verklaringswijze	 	maar	op	een	beperkt	 aantal	problemen	
worden	toegepast.	Er	 is	een	verklaringswijze	nodig	die	als	uitgangspunt	sociale	verandering	neemt.	
Ook	Parsons	spreekt	weliswaar	van		sociale	verandering,	maar	hij	schijnt	te	menen	dat	er	bepaalde	
factoren	moeten	zijn	die	deze	veranderingen	in	gang	zetten.	De	normale	toestand	is	die	van	stabiele	
orde;	verandering	blijft	dus	een	uitzonderingstoestand,	waarvoor	een	extra	verklaring	nodig	zou	zijn.	
Dahrendorf	draait	de	zaken	om:	verandering	is	alomtegenwoordig	en	de	normale	toestand.	Enkel	de	
factoren	die	de	verandering	in	de	ene	of	de	andere	richting	beïnvloeden	behoeven	verklaring.	
	
De	 factoren	 die	 de	 sociale	 verandering	 stuwen	 en	 richting	 geven	 kunnen	 samengebracht	 worden	
onder	 de	 noemer	 'sociale	 conflicten'.	 Ook	 hier	 geldt:	 niet	 het	 bestaan	 van	 conflicten,	 maar	 het	
ontbreken	 ervan	 is	 verbazingwekkend	 en	 abnormaal.	 We	 hebben	 bijgevolg	 'alle	 redenen	 om	
argwanend	te	zijn,	als	we	een	maatschappij	of	een	sociale	organisatie	vinden,	waarin	schijnbaar	geen	
conflicten	bestaan'.	
	
De	 term	 sociaal	 conflict	 is	 zeer	 ruim	 en	 gaat	 van	 geweldloze	 en	 gecontroleerde	 conflicten	 zoals	
tariefbesprekingen	en	parlementaire	debatten	tot	gewelddadige,	ongecontroleerde	conflicten	zoals	
voedselrellen	 en	 burgeroorlogen.	 Gemeen	 hebben	 ze	 alle	 dat	 twee	 groepen	 met	 verschillende	
belangen	tegenover	elkaar	staan.	
	
Op	te	merken	valt	dat	'conflict'	bij	Dahrendorf	een	positieve	bijklank	krijgt.	Conflicten	maken	vrijheid	
mogelijk;	 ze	 staan	 toe	 dat	 men	 zich	 bevrijdt	 uit	 starre,	 onderdrukkende	 sociale	 verhoudingen.	
Verwijzend	 naar	 Poppers	 bekende	 onderscheid	 tussen	 	 open	 en	 gesloten	 maatschappijen	 noemt	
Dahrendorf	het	conflictmodel	het	model	van	de	 'open	maatschappij'.	De	positieve	waardering	van	
conflict	schemert	ook	door	in	Dahrendorfs	 inzicht	dat	geweld	niet	zozeer	eigen	is	aan	conflict	maar	
aan	de	hardnekkige	pogingen	om	conflicten	te	onderdrukken.	
	
Globaal	genomen	spitst	de	analyse	van	sociale	conflicten	zich	toe	op	het	volgende:	
	 1)	zij	beschrijft	nauwkeurig	de	verschillende	conflicttypes;	
	 2)	 zij	 legt	 verbanden	 tussen	 de	 conflicttypes	 en	 de	 verschillende	 vormen	 van	
sociale	organisatie;	
	 3)	 zij	 toont	 in	 het	 bijzonder	 aan	 hoe	 conflicten	 onderdrukt,	 gereguleerd,	 gekanaliseerd	 en	
gecontroleerd	kunnen	worden,	zonder	dat	ze	ooit	definitief	uit	de	wereld	kunnen	worden	geholpen.	
	
3.3.	 Tot	het	 instrumentarium	van	het	 conflictmodel	behoort	naast	 verandering	en	 conflict	nog	het	
concept	 'dwang'.	Maatschappijen	worden	niet	 samengehouden	door	een	 consensus	over	waarden	
maar	door	de	dwang	die	enkelen	op	de	anderen	uitoefenen.			
Zoals	conflicten	de	motor	zijn	van	de	sociale	verandering,	zo	is	op	haar	beurt	de	dwang	de	drijvende	
kracht	achter	conflicten.	Dahrendorf	 stelt	dan	ook:	overal	waar	mensen	sociale	verbanden	vormen	
zijn	er,	als	gevolg	van	de	daaraan	inherente	dwang,	sociale	conflicten.	
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Men	ziet	dat	Dahrendorf	met	het	fundamentele	concept	'dwang'	zowel	de	sociale	orde	kan	verklaren	
(sociale	 verhoudingen	 hangen	 aaneen	 door	 de	 uitgeoefende	 dwang)	 als	 sociale	 verandering	 (de	
onderdrukte	 klassen	 zullen	pogen	hun	 juk	af	 te	werpen	om	op	hun	beurt	door	de	uitoefening	 van	
dwang	beter	 hun	belangen	 te	 kunnen	dienen).	De	 sociale	 verandering	 zit	 dus	 reeds	 'ab	ovo'	 in	 de	
sociale	orde,	en	omgekeerd.		
Dahrendorf	geeft	toe	dat	het	in	bepaalde	gevallen	aangewezen	is	om	over	het	waardensysteem	van	
de	maatschappij	 te	 spreken.	Maar	men	moet	 er	 in	 het	 conflictmodel	 dan	wel	 van	 uitgaan	 dat	 de	
geldende	 waarden	 de	 waarden	 zijn	 die	 de	 heersende	 klasse	 heeft	 opgelegd	 (cf.	 het	 begrip	
"ideologie").	
	
	
Conflict	als	proces	
	
Herziening	van	Marx'	klassebegrip	
In	Dahrendorfs	analyse	van	de	maatschappij	staan	de	klassen	centraal.	Hiermee	gaat	hij,	net	als	Marx	
ervan	uit	dat	de	maatschappij	bestaat	uit	botsende	belangengroepen.	Maar	anders	dan	bij	Marx	 is	
'klasse'	bij	Dahrendorf	niet	gebaseerd	op	de	positie	in	de	productieverhoudingen,	maar	op	het	al	dan	
niet	bezitten	van	macht.	
Dahrendorfs	kritiek	op	Marx	kan	als	volgt	worden	samengevat:	
	 1)	Marx	heeft	onvoldoende	oog	gehad	voor	de	scheiding	tussen	enerzijds	de	eigendom	van	
productiemiddelen	en	anderzijds	het	beheer	ervan;	
	 2)	Er	heeft	zich,	in	tegenstelling	tot	wat	Marx	verwachtte,	geen	radicale	polarisering	van	twee	
duidelijke	 sociaaleconomische	 klassen	 voorgedaan.	De	 arbeidswetgeving,	 sociale	 verzekeringen,	 de	
overlegeconomie	 en	 de	 gesignaleerde	 scheiding	 tussen	 eigendom	 en	 beheer	 heeft	 de	 scherpe	
economische	klassentegenstellingen	afgebot.	
	 3)	 De	 sociale	 mobiliteit	 is	 toegenomen	 en	 heeft	 de	 barrières	 tussen	 de	 klassen	 doen	
verminderen.	
	 4)	 De	 verwachting	 van	 een	 klasseloze	 maatschappij	 is	 utopisch	 en	 in	 strijd	 met	 de	
uitgangspunten	 van	 de	 conflicttheorie:	 klassen	 zijn	 eigen	 aan	 het	 menselijk	 samenleven	 en	
verdwijnen	niet	met	de	afschaffing	van	het	privébezit	van	de	productiemiddelen	(cf.	M.	Djilas).	
Op	grond	van	deze	kritiek	verwerpt	Dahrendorf	het	economische	klasse-begrip	van	Marx.	Aangezien	
economische	 tegenstellingen,	 zoals	 de	 feiten	 aantonen,	 kunnen	 overwonnen	 worden,	 kunnen	 ze	
nooit	de	meest	fundamentele	grondslag	van	klassen	en	van	klassenconflicten	zijn.	
Dahrendorfs	 klassenbegrip	 pretendeert	 algemener	 te	 zijn.	 Het	 is	 gebaseerd	 op	 (al	 of	 niet	wettige)	
macht	 ('Herrschaft').	Macht	 is	 immers	eigen	aan	 alle	 vormen	van	 sociale	organisatie	en	houdt	een	
onoverbrugbare	 tegenstelling	 in	 tussen	 machthebbers	 en	 ondergeschikten.	 Omdat	 macht	 overal	
voorkomt	 en	 noodzakelijk	 met	 tegenstellingen	 gepaard	 gaat,	 vormt	 ze	 de	 echte,	 harde	 kern	 van	
klassen	 en	 klassenconflicten.	 Klassen	 ontstaan	 rond	 het	 al	 of	 niet	 bezitten	 van	 macht,	 en	 de	
klassenconflicten	zijn	de	bedrijven	in	het	eeuwige	drama	van	de	strijd	om	het	bezit	van	macht.	
	
De	machtsverhouding	
Dahrendorf	 sluit	 zich	 aan	 bij	 Webers	 definitie:	 'Herrschaft'	 is	 'de	 kans	 dat	 een	 bevel	 met	 een	
welbepaalde	 inhoud	 gehoorzaamd	 zal	 worden	 door	 een	 gegeven	 groep	 van	mensen'.	 Dahrendorf	
spreekt	van	'imperatively	coordinated	association'		-	een	term	die	Dahrendorfs	visie	dat	coördinatie	(	
en	orde)	hand	in	hand	gaat	met	dwang	(en	conflict),	goed	samenvat.	
Er	bestaat	een	grote	variëteit	aan	machtsverhoudingen.	Toch	hebben	ze	enkele	kenmerken	gemeen.	
Die	kenmerken	vormen	de	harde	kern	van	Dahrendorfs	conflictmodel:			
	 1)	 Een	 machtsverhouding	 is	 altijd	 een	 dichotome	 relatie.	 Ze	 bestaat	 uit	 twee	 tegenover	
elkaar	gesitueerde	posities:	de	machtsdrager	en	de	ondergeschikte.		 	
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	 2)	 	 Aan	 de	 twee	 'polen'	 van	machtsverhoudingen	 zijn	 tegengestelde	 belangen	 verbonden.	
Aan	 de	 ene	 kant	 staan	 de	 machthebbers,	 die	 belang	 hebben	 bij	 het	 handhaven	 van	 de	 sociale	
structuur	die	hun	macht	verleent.	Aan	de	andere	kant	staan	de	ondergeschikten	die	de	 legitimiteit	
van	de	bestaande	machtsverdeling	in	twijfel	trekken,	omdat	ze	belang	hebben	bij	een	omkering	van	
de	posities.	Iedere	machtsverhouding	bevat	dan	ook	de	kiem	van	een	belangenconflict.	
	 3)	Belangen	zijn	altijd	verbonden	aan	bepaalde	sociaalstructurele	posities.	 In	die	zin	zijn	ze	
'objectief'.	 Toch	vormen	al	diegenen	die	eenzelfde	positie	 innemen	 ('quasi-groep')	nog	geen	echte	
groep	die	in	staat	is	met	een	andere	groep	een	conflict	aan	te	gaan	('conflictgroep').	De	groepsleden	
moeten	zich	van	hun	belangen	bewust	worden	vooraleer	een	quasi-groep	een	conflictgroep	wordt.	
	
Dahrendorfs	machtsbegrip	heeft	een	universele	pretentie.	Maar	hij	heeft	het	vooral	toegepast	op	de	
industrie.	 In	andere	maatschappelijke	domeinen	(vb.	kunst,	wetenschap)	 is	dat	heel	wat	moeilijker.	
Maar	in	de	industrie	kan	het	machtsbegrip	van	Dahrendrof	inderdaad	gemakkelijk	worden	toegepast.	
In	het	overzichtswerk	Industrie-	und	Betriebssoziologie	schrijft	hij:	
	

“Zogenaamde	ondernemers	 <let	 op	 dat	 spottende	 ‘zogenaamde’>	 ,	 dus	 zij	 die	 een	 sociale	 rol	 spelen	 die	
bestaat	 uit	 het	 opzetten	 van	 nieuwe	 projecten,	 voeren	 van	 beleid	 en	 uitoefenen	 van	 toezicht,	 stellen	
krachtens	hun	 sociale	 rol	 en	ongeacht	hun	persoonlijke	overtuiging	 in	de	allereerste	plaats	belang	 in	het	
commerciële	wel	 en	wee	van	de	onderneming.	Arbeiders	daarentegen	worden,	 eveneens	uit	 hoofde	 van	
hun	 sociale	 rol,	 buitengesloten	 van	 een	 dergelijke	 verantwoordelijkheid	 en	 daarom	 stellen	 zij	 belang	 in	
verbetering	van	hun	sociale	situatie	in	de	ruimste	zin.	(…)	Aan	de	aldus	ontstane	tegenstelling	liggen	geen	
vooroordelen	ten	grondslag	bij	de	ene	of	bij	de	andere	partij,	maar	uit	de	machtsverdeling	voortgevloeide	
werkelijke	verschillen.	

	(…)	

Macht	 is	 een	 kracht	 die	 in	 twee	 richtingen	 werkt.	 Aan	 de	 ene	 kant	 maakt	 machtsuitoefening	 het	
industriebedrijf	tot	een	goed	functionerend	geheel.	Aan	de	andere	kant	betekent	machtsuitoefening	altijd	
het	 splijten	van	een	 sociale	organisatie	 in	 sommigen	die	 ‘wat	 te	 zeggen	hebben’	en	anderen	die	moeten	
gehoorzamen.	Aldus	wordt	dezelfde	kracht	die	voor	alles	de	integratie	van	het	sociale	stelsel,	dat	het	bedrijf	
is,	teweegbrengt,	tegelijk	als	dwang	het	uitgangspunt	van	tegenstellingen	welke	in	industriebedrijven	nooit	
ontbreken.	
De	structuur	van	 industriële	bedrijven	als	machtsapparaat	 is	de	meest	algemene	bron	van	alle	conflicten.	
Omdat	dit	machtsapparaat	niet	kan	worden	afgeschaft,	zullen	er	altijd	conflicten	voorkomen	in	bedrijven	en	
industrieën”.	(p.	99-100).	

	
	
Voorwaarden	die	de	fasen	van	het	conflict	bepalen	
Dahrendorf	 heeft	 getracht	 zijn	 conflictmodel	 vruchtbaar	 te	 maken	 voor	 het	 empirisch	 onderzoek	
door	een	aantal	empirische	variabelen	te	definiëren	waarmee	onderzocht	kan	worden:		 	

1)	 onder	 welke	 voorwaarden	 'quasigroepen'	 kunnen	 uitgroeien	 tot	 'conflictgroepen'	
(organisatievoorwaarden);	
	 2)	 welke	 voorwaarden	 de	 intensiteit	 en	 de	 gewelddadigheid	 van	 het	 conflict	 bepalen	
(conflictvoorwaarden);	
	 3)	 welke	 voorwaarden	 de	 snelheid	 	 en	 de	 	 diepgang	 	 bepalen	 van	 de	 door	 het	 conflict	
voortgebrachte	veranderingen	in	de	sociale	structuur	(voorwaarden	van	structurele	verandering)	(6).	
	
ad	1)	Volgens	Dahrendorf	hangt	de	vorming	van	conflictgroepen	uit	quasigroepen	af	van			
a.	 technische	 voorwaarden,	 nl.	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 leidinggevend	 kader	 en	 van	welomlijnde	
ideeën,	eventueel	vastgelegd	in	een	charter;	
b.	politieke	voorwaarden:	de	oppositie	moet	zich	kunnen	verenigen;	
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c.	 sociale	 voorwaarden:	 de	 groepsleden	moeten	met	 elkaar	 kunnen	 communiceren	 en	 ze	moeten	
leden	kunnen	recruteren.	
Hoe	meer	aan	deze	voorwaarden	is	voldaan,	hoe	gemakkelijker	de	vorming	van	een	conflictgroep.	
	
ad	2)	Het	conflict	neemt	toe	in	intensiteit:	a.	naarmate	aan	de	organisatievoorwaarden	is	voldaan;	b.	
naarmate	de	verdeling	van	macht	samenvalt	met	de	verdeling	van	andere	voordelen	(zoals	rijkdom);	
c.	naarmate	de	sociale	mobiliteit	tussen	de	gezagsdragende		en	de	ondergeschikte	groepen	geringer	
is.	
Het	conflict	wordt	gewelddadiger:	a.	naarmate		aan	de	organisatievoorwaarden	minder	is	voldaan;	b.	
naarmate	de	deprivatie	waaronder	de	leden	van	de	ondergeschikte	groep	te	lijden	hebben	relatiever	
wordt;	c.	naarmate	de	conflictgroepen	er	minder	in	slagen	reguleringen	te	treffen.	
	
ad	 3)	 Volgens	 Dahrendorf	 neemt	 de	 omvang	 van	 de	 structurele	 veranderingen	 toe	 naarmate	 het	
conflict	 intenser	 is;	 de	 snelheid	 van	 de	 veranderingen	 neemt	 toe	 naarmate	 het	 conflict	
gewelddadiger	 is.	 Daarnaast	 spelen	 nog	 andere	 factoren	 een	 rol,	 zoals	 de	 capaciteit	 van	 de	
machthebbers	om	hun	machtspositie	te	verdedigen.	
	
conflictregulatie	
	
Onder	 conflictregulatie	 verstaat	 Dahrendorf	 niet	 het	 oplossen	 (oorzaken	 van	 het	 conflict	 worden	
weggenomen)	of	onderdrukken	 (voeren	van	een	conflict	wordt	belet)	 van	conflicten.	Het	betekent	
dat	 de	 conflictpartijen	 het	 conflict	 uitvechten	 met	 behulp	 van	 afgebakende,	 beperkte	 middelen	
binnen	een	kader	van	formele	regels.	Hiervoor	moeten	drie	voorwaarden	worden	vervuld:	de	beide	
partijen	 moeten	 inzien	 dat	 er	 een	 conflictsituatie	 bestaat	 en	 onontkoombaar	 is;	 ze	 moeten	
georganiseerde	 belangengroepen	 vormen;	 ten	 slotte	 moeten	 ze	 overeenkomen	 volgens	 welke	
formele	regels	het	conflict	zal	gevoerd	worden.	
	
	conflict	en	sociale	verandering	
Het	 door	 Dahrendorf	 ontworpen	 conflictmodel	 beschrijft	 een	 dialectische	 ontwikkelingslogica	 van	
klasse	en	conflict	die	als	volgt	kan	worden	samengevat	 (7).	Machtsverhoudingen	brengen	objectief	
aan	 elkaar	 tegengestelde	 belangen	 voort;	 onder	 bepaalde,	 hierboven	 omschreven,	 empirische	
voorwaarden	worden	de	groepsleden	zich	van	deze	belangen	bewust;	indien	aan	een	aantal	andere	
voorwaarden	 is	 voldaan	 leidt	 dit	 nieuwe	 klassenbewustzijn	 tot	 politieke	 organisatie	 van	 de	
ondergeschikte	 groep	 en	 wordt	 het	 gezag	 van	 de	 overheersende	 groep	 betwist;	 dit	 conflict	 zal	
resulteren	 in	een	verandering	van	de	sociale	organisatie	 in	de	vorm	van	een	nieuwe	machtsrelatie;		
op	 haar	 beurt	 bevat	 deze	 nieuwe	 machtsrelatie	 ondergeschikten	 en	 overheersers,	 zodat	 alles	
aanwezig	 is	 voor	een	herhaling	van	het	proces:	nieuwe	klassenvorming,	een	nieuw	conflict	en	een	
nieuwe	sociale	organisatie.	
De	 theoretische	 sterkte	 van	 dit	model	 ligt	 in	 het	 verband	 dat	 gelegd	wordt	 tussen	machtsrelatie,	
klasse	en	conflict.	De	empirische	sterkte	ligt	hierin,	dat	de	voorwaarden	die	de	verschillende	stappen	
in	dit	proces	beïnvloeden	als	variabele	ingevoerd	kunnen	worden.	Men	kan	dus	verschillende	soorten	
van	conflicten	en	veranderingsprocessen	onderscheiden,	al	naargelang	de	voorwaarden	waaraan	al	
dan	niet	werd	voldaan.	
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III.		DE	CONFLICTTHEORIE	VAN	LEWIS	COSER	
	
	
Biografische	situering	
Lewis	Coser	werd	geboren	in	Berlijn	(1913)	in	een	joodse	familie;	zijn	vader	was	bankier.	Hij	groeide	
op	tijdens	de	woelige	jaren	van	de	Weimar	republiek,	kreeg	socialistische	sympathieën	en	zette	zich	
sterk	 af	 tegen	 het	 bourgeois	milieu	 waaruit	 hij	 afkomstig	 was.	 Na	 de	machtsovername	 van	 Hitler	
week	hij	(jood	en	socialist)	uit	naar	Parijs	waar	hij	naar	eigen	zeggen	een	'miserabel	marginaal'	leven	
leidde.	Hij	 studeerde	 twee	 jaar	 vergelijkende	 literatuurwetenschap	 aan	 de	 Sorbonne	 en	 schakelde	
dan	over	op	de	studie	van	de	sociologie.	Bij	het	uitbreken	van	de	tweede	wereldoorlog	slaagde	hij	er	
in	te	ontkomen	naar	de	VS.	Hij	belandde	in	de	journalistiek	en	zette	zijn	studies	verder	in	Columbia	
bij	 Robert	 Merton	 en	 Kingsley	 Davis.	 Het	 grootste	 deel	 van	 zijn	 academische	 loopbaan	 heeft	 hij	
doorgebracht	aan	de	Brandeis	University	en	de	University	of	Chicago.	In	1975	werd	hij	voorzitter	van	
de	American	Sociological	Association.	
Zijn	belangrijkste	werk	 is	 ongetwijfeld	The	Functions	of	 Social	 Conflict	 (1956).	Deze	 ideeën	werden	
verder	uitgewerkt	 in	Continuities	 in	the	Study	of	social	Conflict	 (1967).	Voorts	publiceerde	hij	onder	
meer	 over	 de	 sociale	 positie	 van	 intellectuelen	 (Men	 of	 Ideas,	 1965),	 de	 klassieke	 sociologen	
(Masters	 of	 sociological	 Thought,	 1971),	 'gulzige'	 instituties	 (Greedy	 Institutions,1974),	 de	
geschiedenis	van	het	Amerikaanse	communisme	en	 tal	 van	artikels	over	politiek.	Hij	overleed	op	8	
juli	2003.	
	
	Intellectuele	situering	
Door	 zijn	 afkomst	 en	 zijn	werkkring	 is	 Coser	 zowel	 vertrouwd	met	de	 'oude'	 conflictsociologie	 van	
Simmel	en	 (in	mindere	mate)	Marx,	als	met	het	 functionalisme	van	Parsons	en	Merton.	Hij	 voelde	
zich	geroepen	een	bemiddelende	rol	te	spelen	tussen	beide	strekkingen	om	de	tekorten	van	de	ene	
stroming	te	verhelpen	met	inzichten	uit	de	andere	stroming.	Met	als	gevolg	dat	Coser	in	de	ogen	van	
de	 'harde'	 functionalisten	 doorgaat	 voor	 een	 conflictsocioloog	 en	 in	 de	 ogen	 van	 de	 harde	
conflictsociologen	(zoals	Dahrendorf)	doorgaat	voor	een	functionalist.	
Coser	bekritiseert	het	functionalisme	(vooral	dat	van	Parsons)	omdat	dit	het	conflict	verwaarloost	of	
opvat	 als	 een	 ziekte	 die	 behandeld	 moet	 worden	 door	 de	 sociale	 controlemechanismen	 van	 het	
sociaal	systeem.	Omgekeerd	bekritiseert	Coser	de	conflicttheorie	omdat	die	over	het	hoofd	ziet	dat	
conflict	een	functionele	bijdrage	kan	leveren	tot	de	werking	van	de	maatschappij.	
Coser	ontleent	zijn	argumenten	vooral	aan	Simmel.	The	Functions	of	Social	Conflict	bestaat	uit	een	
commentaar	op	16	stellingen	uit	Simmels	Der	Streit.	Simmel	betoogt	daarin	onder	meer	dat	conflict	
nodig	 is	voor	de	revitalisering	van	sociale	verhoudingen.	Tevens	zou	het	bijdragen	tot	de	 integratie	
en	het	voortbestaan	van	de	samenleving.	
	
De	oorzaken	van	sociale	conflicten	
Coser	verwerpt	de	stelling	dat	structurele	tegenstellingen	(zoals	in	een	machtsrelatie')	ipso	facto	tot	
conflict	leiden.	Belangentegenstellingen	zijn	op	zichzelf	geen	voldoende	voorwaarde	voor	conflict.	Er	
zijn	andere	voorwaarden	in	het	spel:		
	 1)	 Er	mag	 geen	 consensus	meer	 bestaan	 over	 de	 legitimiteit	 van	 de	 huidige	 verdeling	 van	
macht,	 rijkdom	 en	 prestige.	 (Er	 kan	 dus	 consensus	 heersen:	 Coser	 knoopt	 hier	 expliciet	 aan	 bij	
functionalistische	denkbeelden).	Maar	ook	dit	is	onvoldoende.	
	 2)	 De	 gedepriveerden	moeten	 zich	 ook	 emotioneel	 aangegrepen	 voelen.	 De	 mate	 waarin	
mensen	emotioneel	betrokken	zijn	hangt	af	van	hun	toekomstverwachtingen.	Hoe	meer	 'positieve'	
toekomstverwachtingen,	hoe	meer	'emotionele	energie'	(cf.	Simmel)	mensen	zullen	inbrengen	tegen	
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al	wat	de	 verwerkelijking	 van	die	 verwachtingen	 in	de	weg	 staat.	De	deprivatie	moet	dus	ook	een	
subjectieve	deprivatie	zijn.	
	
De	functies	van	sociale	conflicten	
Coser	maakt	een	onderscheid	tussen	de	functies	van	sociale	conflicten	voor	de	'partijen'	die	aan	het	
conflict	deelnemen	en	voor	het	globaal	sociaal	systeem	waarbinnen	het	conflict	plaatsgrijpt.	
Wat	 de	 functies	 voor	 de	 conflictpartijen	 betreft,	 resumeert	 Coser	 een	 aantal	 inzichten	 die	 reeds	
behoorden	tot	de	inzichten	van	de	klassieke	sociologie	(en	niet	alleen	van	Simmel).	Hij	wijst	er	op	dat	
conflicten	 met	 een	 sterke	 intensiteit:	 1)	 de	 grenzen	 van	 de	 groep	 sterk	 afbakenen;	 2)	 een	
centralisering	 van	 de	 macht	 veroorzaken;	 3)	 de	 ideologische	 solidariteit	 onder	 de	 groepsleden	
versterken;	 4)	 afwijkend	 gedrag	 doen	 afnemen.	 Intense	 conflicten	 zijn	 dus,	 alles	 samen	 genomen,	
functioneel	omdat	ze	de	integratie	van	de	groep	versterken.	
Opmerkelijk	 is	 wel	 dat	 Coser	 maar	 weinig	 aandacht	 besteedt	 aan	 'dysfunctionele	 gevolgen'	 van	
conflicten.	 Zo	 signaleert	 hij,	 zonder	 dit	 uit	 te	 werken,	 dat	 intense	 conflicten	 (zoals	 oorlogen)	 de	
interne	tegenstellingen	 in	de	groep	en	het	afwijkend	gedrag	van	de	groepsleden	onderdrukken.	Op	
langere	termijn	kan	dit	desintegrerende	gevolgen		hebben.	
Origineler	komt	Coser	uit	de	hoek	bij	zijn	analyse	van	de	positieve	gevolgen	van	een	conflict	voor	het	
globale	systeem	waarin	dat	conflict	plaatsgrijpt.	De	belangrijkste	van	zijn	stellingen	luiden:	
	 1)	 Conflict	 stimuleert	 de	 creativiteit	 in	 het	 sociaal	 systeem,	 zodat	 het	 zich	 beter	 kan	
aanpassen.	Conflict	beschermt	het	sociaal	systeem	tegen	verstarring.	Er	worden	nieuwe	normen	en	
instituties	 in	 het	 leven	 geroepen.	 Ook	 de	 economie	 en	 de	 techniek	 worden	 gestimuleerd	 door	
conflict.	 Coser	 geeft	 het	 voorbeeld	 van	 de	 snelle	 technologische	 vernieuwingen	 als	 gevolg	 van	 de	
conflictuele	activiteit	van	de	vakbonden.	De	vakbondseis	tot	loonsverhoging	brengt	de	ondernemers	
ertoe	minder	te	investeren	in	arbeid	en	meer	in	kapitaal,	wat	een	technische	innovatie	voor	gevolg	
heeft	(8).	
	 2)	 Hoe	 groter	 het	 aantal	 conflicten	 met	 een	 geringe	 intensiteit,	 en	 hoe	 meer	 ze	 over	 de	
maatschappij	verspreid	zijn,	hoe	meer	de	integratie	van	de	maatschappij	in	de	hand	wordt	gewerkt.	
Wanneer	 mensen	 en	 groepen	 met	 elkaar	 in	 tal	 van	 kleinere,	 elkaar	 doorsnijdende	 conflicten	
betrokken	zijn,	is	de	kans	dat	er	een	dissensus	over	de	centrale	waarden	ontstaat	zeer	klein.	
Zo	verklaart	Coser	de	afwezigheid	van	een	desintegrerende	revolutionaire	tendens	in	de	VS	door	het	
feit	dat	de	Amerikaanse	arbeiders	lid	zijn	van	een	groot	aantal	verschillende	verenigingen	en	groepen	
(van	 religieuze,	 etnische	 en	 politieke	 aard).	 Ze	 zijn	 betrokken	 in	 veelvuldige,	 kriskras	 door	 elkaar	
lopende	 conflictlijnen	 die	 bij	 ieder	 conflict	 andere	 tegenstanders	 te	 zien	 geven.	 Het	 netwerk	 van	
kleinere	 conflicten	 verhindert	 een	 fundamentele	 onenigheid	 over	 basiswaarden	 en	 belemmert	 de	
vorming	van	een	antagonistische	klassenstructuur.	
	 3)	Conflicten	vormen	een	veiligheidsklep	die	de	cohesie	 in	de	hand	werkt.	Sociale	groepen	
met	 een	 rigide	 structuur,	 die	 geen	 ruimte	 laten	 om	 vijandige	 gevoelens	 of	 meningsverschillen	 te	
uiten,	zullen	snel	uit	elkaar	vallen.	De	opposanten	zien	immers	geen	andere	mogelijkheid	dan	zich	af	
te	 scheiden	 van	 de	 groep.	 Het	 toestaan	 van	 conflicten	 bewaart	 een	 groep	 voor	 een	 plotse	
ontbinding.	
	 4)	Conflicten	vormen	de	enige	test	om	na	te	gaan	of	de	bestaande	verdeling	van	macht	nog	
beantwoordt	aan	de	feitelijke	maatschappelijke	verhoudingen.	Verkiezingen	zijn	een	voorbeeld	van	
een	vreedzame	conflictuele	regeling	om	de	machtsverhoudingen	aan	de	feitelijke	verhoudingen	aan	
te	passen.	
	 5)	Conflicten	werken	een	coalitievorming	in	de	hand	tussen	personen	en	groepen	die	anders	
nooit	 tot	 samenwerking	 zouden	 komen.	 Coser	 wijst	 er	 op	 dat	 coalitievorming	 één	 van	 de	
belangrijkste	 elementen	 van	 integratie	 is	 in	 complexe,	 gedifferentieerde	 maatschappijen.	 Die	
maatschappijen	worden	 immers	 gekenmerkt	 door	 een	 afwezigheid	 van	 substantiële	 bindmiddelen	
(waarden,	 geloofsvoorstellingen,	 ..)	 en	 door	 individualisering.	 Zonder	 conflicten	 zou	 ook	
coalitievorming	wegvallen,	en	daarmee	een	belangrijke	integrerende	factor.	
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Integratie	door	conflict	:	een	voorbeeld	
Coser	geeft	een	aantal	aanzetten	om	te	verklaren	hoe	voorheen	'naast	elkaar'	bestaande	groepen	of	
maatschappijen	 tot	 een	 groter	 geheel	 geïntegreerd	 worden.	 Hoe	 ontstaan	 sociale	 systemen?	 Die	
vraag	 vormt	 een	 interessante	 en	 noodzakelijke	 aanvulling	 op	 de	 klassieke	 sociologische	 vraag	 hoe	
reeds	bestaande	sociale	systemen	geïntegreerd	kunnen	blijven.	Wat	zijn	bijvoorbeeld	de	processen	
die	bijdragen	tot	de	vorming	van	de	Europese	gemeenschap?	We	beperken	ons	ertoe	de	elementen	
uit	Cosers	theorie	aan	te	stippen	die	in	dit	verband	vermeldenswaard	zijn.	
Verre	van	dat	alleen	samenwerking	tussen	de	naties	de	integratie	bevordert,	laat	Coser	zien	dat	ook	
conflicten	tussen	de	naties	de	integratie	in	de	hand	kunnen	werken.	Meer	concreet:	
	 1)	Conflicten	werken	de	vorming	van	nieuwe	normen	en	instituties	in	de	hand.	Dit	is	cruciaal.	
Hoe	meer	de	naties	met	elkaar	 in	 conflicten	verwikkeld	 zijn,	hoe	minder	de	bestaande	normen	en	
instituties	 voldoen	 om	 hun	 activiteiten	 te	 richten.	 De	 conflicten	 tussen	 de	 Europese	 naties	 (over	
tarieven,	 milieunormen,	 productiequota	 enz.)	 helpen	 de	 nationale	 normen	 te	 ontmantelen	 en	
scheppen	ruimte	voor	nieuwe,	Europese	normen	en	instituties.	
	 2)	 Door	 de	 toenemende	 spreiding	 en	 de	 diversiteit	 van	 de	 conflicten	 (gaande	 van	
meningsverschillen	 over	 het	 bestrijden	 van	 het	 hooliganisme,	 tot	 'groenteoorlogen'	 en	monetaire	
geschillen)	 ontstaat	 een	 netwerk	 van	 conflicten	 waardoor	 radicale	 antagonistische	 opstellingen	
minder	en	minder	voorkomen.	
	 3)	De	door	conflicten	in	de	hand	gewerkte	coalitievorming	(tussen	naties	maar	vooral	tussen	
de	 politieke	 formaties)	 zorgt	 ervoor	 dat	 er	 internationale	 sociale	 verbanden	 tot	 stand	 komen	 die	
zonder	deze	conflicten	nooit	zouden	bestaan	hebben.	
	 4)	 Conflicten	 tussen	 naties	 zijn	 belangrijk	 om	 hun	 werkelijke	 onderlinge	 verhoudingen	 te	
weten	te	komen,	zodat	de	machtsstructuren	beantwoorden	aan	de	werkelijke	verhoudingen.	
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Hoofdstuk	10		
HET	SYMBOLISCH	INTERACTIONISME	
	
	
	
FUNDAMENTEN		
	
Inleiding	
Het	symbolisch	 interactionisme	vindt	zijn	oorsprong	 in	het	werk	van	William	James,	C.H.	Cooley	en	
John	Dewey,	die	samen	met	C.S.	Peirce	de	grondslag	legden	van	de	eerste	door	en	door	Amerikaanse	
filosofie:	het	pragmatisme.	Daarnaast	 is	ook	het	behaviorisme	van	Watson	van	groot	belang.	Maar	
het	was	de	merkwaardige	figuur	van	George	Herbert	Mead	die	het	pragmatisme	en	het	behaviorisme	
op	 een	 geslaagde	 manier	 synthetiseerde.	 Daarom	 kan	 men	 Mead	 met	 recht	 en	 reden	 de	 eerste	
symbolische	 interactionist	 noemen.	 Het	 woord	 symbolisch	 interactionisme	 is	 nochtans	 van	 latere	
datum.	Het	werd	voor	het	eerst	gebruikt	door	Herbert	Blumer	om	hiermee	het	werk	van	Mead	 te	
typeren.	
	
Voorbeeld	van	een	elementaire	toepassing:	de	luchthaven	
De	 symbolisch	 interactionist	 meent	 dat	 de	 luchthaven	 er	 voor	 allerlei	 mensen	 heel	 verschillend	
uitziet.	 'De'	 luchthaven	 bestaat	 niet,	 er	 zijn	 alleen	 mensen	 die	 allen	 een	 eigen	 beeld	 van	 de	
luchthaven	 hebben.	 De	 passagier	 die	 voor	 het	 eerst	 een	 luchthaven	 betreedt	 voelt	 zich	 heel	
onwennig.	Hij	moet	veel	moeite	doen	om	de	tientallen	logo's,	wegwijzers	en	signalen	te	ontcijferen.	
Elke	 mededeling	 die	 door	 de	 luidsprekers	 galmt,	 elk	 knipperlicht	 op	 de	 elektronisch	 borden,	 elk	
bericht	aan	de	muur	kan	voor	hem	bedoeld	zijn.	Maar	geleidelijk	oriënteert	hij	zich.	Hij	onderscheidt	
dienstmededelingen	 van	mededelingen	 voor	 de	 passagiers,	 hij	 verwart	 reclameboodschappen	 niet	
met	 noodzakelijke	 inlichtingen,	 hij	 ziet	 een	 verschil	 tussen	 de	 check-in	 balie	 en	 de	 koffiebar.	 Een	
aantal	aanduidingen	krijgen	betekenis	voor	hem.	Hij	begrijpt	wat	van	hem	verwacht	wordt	om	het	
juiste	 vliegtuig	 te	 halen.	 Uit	 de	 chaos	 van	 indrukken	wordt	 geleidelijk	 een	 beeld	 gevormd	 van	 de	
luchthaven	dat	hem	helpt	zich	te	oriënteren	en	op	de	juiste	manier	te	handelen.	
Stel	nu	dat	onze	passagier	wordt	aangesproken	door	een	 ledenwervend	sektelid	die	de	 luchthaven	
als	 zijn	 werkterrein	 heeft	 uitgekozen	 -	 voor	 hem	 is	 de	 luchthaven	 de	 plaats	 waar	 mensen	 vaak	
urenlang	moeten	wachten	 en	 dus	 niet	 gehaast	 zijn	 om	hem	 af	 te	wimpelen.	 De	 passagier	 zal	 zich	
echter	heel	anders	gedragen	dan	verwacht.	Hij	is	nog	niet	zeker	wat	hem	allemaal	te	wachten	staat	
en	wil	niet	gestoord	worden	met	andere	dingen.	Daarom	wijst	hij	de	ander	botweg	af.	Hun	interactie	
wordt	afgebroken,	omdat	ze	van	een	tegengesteld	beeld	van	de	situatie	vertrokken	:	de	één	ziet	de	
luchthaven	louter	als	een	saaie	wachtzaal	en	meent	dat	de	ander	tijd	te	over	heeft,	de	ander	ziet	de	
luchthaven	als	een	informatiejungle	en	vreest	dat	hij	misschien	tijd	te	kort	zal	hebben.	
	
De	symbolisch	interactionist	zal	aandacht	schenken	aan	de	talloze	verschillende	betekenissen	die	de	
individuen	in	de	luchthaven	aan	hun	situatie	geven.	Vooral	zal	hij	trachten	te	duiden	wat	er	gebeurt	
als	 individuen	met	een	eigen,	 verschillende	kijk	op	de	 zaak	met	elkaar	 in	 interactie	 treden,	hoe	 ze	
elkaar	 trachten	 te	 begrijpen,	 elkaar	 duidelijk	 maken	 wat	 ze	 bedoelen	 en	 zo,	 al	 dan	 niet,	 tot	 een	
gemeenschappelijke	definitie	van	de	situatie	komen.	
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Het	pragmatisme	van	James,	Cooley	en	Dewey	
	
William	James:	pragmatische	waarheid	
Het	pragmatisme	is	een	filosofie	van	het	nuttige,	praktische	handelen.	Men	heeft	het	de	filosofie	van	
de	zakelijke,	energieke	Amerikaan	genoemd.	Niets	heeft	het	gemeen	met	de	duisterdiepe	vaagheid	
van	de	Europese	gedachtespinsels.	Wat	is	waarheid,	vroeg	James	zich	af.	De	vage	antwoorden	van	de	
Europese	 filosofie	 bevredigden	 hem	 niet.	 Hij	 zag	 meer	 in	 de	 opvattingen	 van	 C.S.	 Peirce.	 Om	 de	
betekenis	 van	 een	 idee	 te	 kennen,	 moeten	 we	 nagaan	 welke	 consequenties	 die	 heeft	 voor	 ons	
handelen.	 Ideeën	 die	 geen	 gevolgen	 hebben	 voor	 ons	 handelen	 betekenen	 letterlijk	 niets.	
Dientengevolge	 definieerde	 James'	 waarheid	 als	 datgene	 wat	 een	 idee	 in	 het	 handelen	 oplevert.	
Waar	is	'wat	werkt'.	Waarheid	is	dus	geen	absolute,	eeuwige	grootheid.	Zij	is	verankerd	in	het	doen	
en	verandert	naargelang	van	waarmee	men	bezig	is.	De	consequentie	van	deze	idee	is	dat	de	mens	
voortdurend	de	werkelijkheid	maakt.	Er	is	geen	objectieve,	ware	wereld	die	voorgoed	vastligt.	Er	zijn	
alleen	handelende	mensen	de	hun	wereld	voortdurend	'waar	maken'	(1).	Nu	eens	ziet	de	wereld	er	
zo	uit,	dan	weer	ziet	de	wereld	er	anders	uit,	al	naargelang	van	de	activiteiten	die	men	onderneemt.	
Dat	is:	'pragmatische	waarheid‘.	
	
Als	de	wereld	van	de	objecten	niets	anders	is	dan	een	handelingsproces,	dan	kan	ook	het	bewustzijn	
geen	 vast	 gegeven	 zijn.	 'Het'	 bewustzijn	 bestaat	 eigenlijk	 niet,	 er	 is	 alleen	 één	 lange	
bewustzijnsstroom.	Dit	 is	 van	groot	belang	voor	een	goed	begrip	van	de	vorming	van	de	 identiteit	
('self')	 van	 het	 subject.	 Die	 identiteit	 is	 geen	 onveranderlijke	 kern	 die,	 als	 een	 pit	 in	 een	 bolster,	
ergens	diep	in	zijn	binnenste	opgeborgen	ligt.	De	identiteit	van	het	subject	 is	wat	hij	 'het	zijne'	kan	
noemen	:	zijn	lichaam,	zijn	psychische	capaciteiten,	maar	ook	zijn	kleren	en	zijn	thuis,	zijn	vrouw	en	
kinderen,	 zijn	 voorouders	 en	 zijn	 vrienden,	 zijn	 reputatie,	 zijn	 werk	 enzovoort.	 Dit	 verandert	
voortdurend,	 als	 gevolg	 van	 de	 handelingen	 die	men	 stelt	 (verhuizen,	 nieuwe	 relaties	 aanknopen,	
een	boek	lezen)	of	als	gevolg	van	dingen	die	iemand	overkomen	("als	een	familielid	sterft,	zijn	we	een	
deel	van	onze	identiteit	kwijt",	zegt	James).	Subjecten	zijn	wie	ze	zijn,	in	de	meest	letterlijke	zin,	door	
de	activiteiten	die	ze	ondernemen.	
	
C.H.	Cooley:	'looking-glass	self'	
Cooley	verfijnde	het	begrip	'self'	en	definieerde	het	op	een	meer	sociologische	wijze.	William	James	
had	het	 zelf	 voorgesteld	 als	 een	proces.	 Iemands	 activiteiten	 bepalen	wie	 hij	 is.	 Cooley	 benadrukt	
echter	dat	niet	gelijk	welke	activiteiten	het	'self'	bepalen.	Indien	dit	zo	was,	zouden	ook	dieren	een	
identiteit	 verwerven.	 Een	 identiteit,	 een	 zelf,	 komt	 volgens	 Cooley	 alleen	 tot	 stand	 in	 de	
communicatie	die	mensen	met	elkaar	aangaan.	
	
Voor	 mensen	 zijn	 de	 tekens	 die	 ze	 elkaar	 toezenden	 geen	 gewone	 prikkels	 die	 ze	 ondergaan	 en	
waarop	ze	reageren.	Mensen	interpreteren	tekens.	Ze	plaatsen	zich	op	het	standpunt	van	de	ander.	
Een	gevolg	daarvan	is	dat	ze	nu	'zichzelf'	kunnen	bekijken.	Mensen	zijn	voortdurend	bezig	zichzelf	te	
bekijken	in	de	spiegel	van	de	ander:	'hoe	zie	ik	eruit	in	de	ogen	van	de	anderen	en	hoe	beoordelen	zij	
mij?'.	Het	is	pas	hieruit	dat	het	zelfgevoel	resulteert.	De	trots,	schaamte,	onzekerheid	die	we	voelen,	
ontspringen	niet	vanzelf	 in	ons.	Het	zijn	verinwendigingen	van	houdingen	die	anderen	ten	opzichte	
van	ons	innemen.	Cooley	noemde	dit	proces	van	identiteitsvorming	treffend	het	'looking-glass	self'.	
Hiermee	 loopt	 Cooley	 vooruit	 op	 de	 belangrijke	 noties	 'instellingsovername'	 en	 'internalisatie'	 van	
Mead.	
	
John	Dewey	:	'betekenisvolle	interactie'	
Volgens	Dewey	verloopt	de	 interactie	tussen	de	mensen	op	een	totaal	andere	wijze	dan	die	tussen	
dieren.	Een	mens	is	namelijk	in	staat	om	de	betekenis	die	iets	voor	hem	heeft	met	andere	mensen	te	
delen.	Daardoor	blijft	een	interactie	niet	beperkt	tot	een	uitwisseling	van	uitwendige	prikkels	om	de	
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ander	te	bewegen	in	de	door	de	één	gewenste	richting,	zoals	bij	de	dieren	het	geval	is.	Een	interactie	
wordt	 nu	 een	 betekenisvolle,	 zinvolle	 interactie,	 of	 zoals	 Dewey	 zegt	 :	 communicatie.	 In	 het	
interactieproces	maken	mensen	elkaar	duidelijk	welke	betekenissen	zij	aan	de	dingen	geven,	in	welke	
handelingskaders	 bepaalde	 gedragingen	 en	 voorwerpen	 moeten	 geplaatst	 worden.	 Afzonderlijke	
handelingskaders	 van	 mensen	 versmelten	 tot	 een	 gemeenschappelijk	 handelingskader.	 Dit	 is	
cruciaal.	 Mensen	 zijn	 in	 staat	 om	 samen	 te	 handelen.	 Zij	 delen	 eenzelfde	 betekenisvolle	 wereld.	
Betekenissen	 worden	 intersubjectief	 gedeeld:	 zij	 worden	 symbolen.	 Kortom,	 wat	 de	 menselijke	
interactie	onderscheidt	van	de	dierlijke	is	dat	het	een	symbolische	interactie	is.	
	
Bij	 Dewey	 blijft	 de	 overgang	 van	 dierlijke	 naar	 menselijke	 symbolische	 interactie	 nog	 tamelijk	
mysterieus.	Hoe	kan	de	ene	mens	de	andere	duidelijk	maken	welke	betekenis	een	ding	of	een	gedrag	
voor	 hem	 heeft?	 Waardoor	 kunnen	 de	 handelingskaders	 van	 mensen	 versmelten	 tot	 een	
gemeenschappelijk	handelingskader?	George	Herbert	Mead	geeft	hierop	een	antwoord.	
	
	
De	bijdrage	van	George	Herbert	Mead	
Mead	 geldt	 als	 één	 der	 klassiekers	 van	 de	 sociologie.	 Qua	 ideeënrijkdom	 moet	 hij	 niet	 veel	
onderdoen	 voor	 Max	 Weber	 en	 Emile	 Durkheim.	 Zijn	 inzichten	 in	 de	 aard	 van	 de	 menselijke	
communicatie	en	zijn	verklaring	van	de	complementariteit	van	socio-	en	psychogenese	(2)	behoren	
tot	de	basiskennis	van	 iedere	socioloog.	Maar	zoals	dat	gaat	met	klassieke	werken,	heeft	zijn	werk	
aanleiding	 gegeven	 tot	 zeer	 uiteenlopende	 interpretaties.	 Het	 'symbolisch	 interactionisme'	 is	
voortgekomen	uit	 één	mogelijke	 interpretatie,	 die	 echter	 niet	 de	 'hele'	Mead	bevat	 (3).	Niettemin	
wordt	 Mead	 beschouwd	 als	 de	 grondlegger	 van	 het	 symbolisch	 interactionisme.	 Het	 is	 in	 die	
hoedanigheid	dat	zijn	werk	hier	wordt	besproken.	
	
Bijna	alle	werken	van	Mead	werden	posthuum	gepubliceerd.	De	meeste	daarvan	werden	zelfs	niet	
door	 hem	 geschreven	 maar	 zijn	 samengesteld	 uit	 collegedictaten.	 Zo	 ook	 zijn	 belangrijkste	 werk	
Mind,	Self	and	Society.	Dat	werk	 is	een	 indrukwekkende,	maar	niet	helemaal	afgewerkte	synthese	
van	 ideeën	 van	 o.m.	 James,	 Dewey,	 Cooley	 (die	 hij	 allen	 persoonlijk	 heeft	 gekend)	 en	 ook	 van	
Watson	en	Darwin.	
Mead	ontwikkelt	zijn	belangrijkste	begrippen	in	een	poging	om	verder	te	gaan	dan	Darwin	en	Cooley.	
Hij	 deelt	 hun	 pragmatische	 uitgangspunten.	 Het	 denken	 (mind),	 het	 zelfbewustzijn	 (self)	 en	 de	
maatschappij	(society)	zijn	aspecten	van	het	handelen:	ze	komen	voort	uit	het	sociale	proces,	d.w.z.	
uit	 de	 interactieprocessen	 die	 zich	 tussen	 mensen	 afspelen.	 Dit	 uitgangspunt	 werkt	 Mead	
nauwkeurig	uit.	Om	alle	vaagheid	te	vermijden	adopteert	Mead	een	behavioristisch	standpunt.	Zijn	
benadering	 verschilt	 van	 het	 klassieke	 behaviorisme	 hierin,	 dat	 niet	 de	 op	 prikkels	 reagerende		
enkeling	 maar	 de	 symbolische	 interactie	 tussen	 twee	 of	 meerdere	 individuen	 centraal	 staat.	
Behavioristisch	blijft	Mead	in	zoverre	dat	hij	alle	hogere	vormen	van	bewustzijn	verklaart	vanuit	dit	
(interactief)	 gedrag.	 Vertrekkend	 van	 de	 elementaire	 interactie	 op	 het	 niveau	 van	 de	 dieren	 laat	
Mead	zien	hoe	deze	interactie	zich	gaandeweg	ontwikkelt	tot	menselijke,	symbolische	interactie	en	
tot	 een	 maatschappij	 (4).	 Drie	 begrippen	 staan	 centraal	 in	 de	 uiteenzetting	 :	 1)	 de	
instellingsovername	 ('taking-the-role-of-the-other'	 en	 'taking-the-attitude-of-the-other),	 2)	 de	
veralgemeende	 andere	 ('generalised	 other')	 en	 3)	 socialisatie	 :	 de	 I-me-self-structuur	 van	 het	
individu.	
	
Instellingsovername	en	symbolische	interactie	
Volgens	Mead	verschilt	de	mens	van	het	dier	vooral	in	de	wijze	van	interacteren.	De	interactie	tussen	
dieren	beperkt	 zich	 tot	de	uitwisseling	van	gebaren.	Een	gebaar	wordt	door	Mead	omschreven	als	
het	begin	van	een	handeling	dat	een	teken	is	van	de	rest	van	de	handeling:	het	vervangt	de	gehele	
handeling.	Wanneer	een	leidersaap	zijn	gezag	in	de	groep	in	gevaar	ziet,	volstaat	het	meestal	dat	hij	
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een	 gevechtshouding	 aanneemt	 om	 orde	 op	 zaken	 te	 stellen.	 Hij	 hoeft	 niet	 echt	 te	 vechten.	 De	
gevechtshouding	vormt	een	voldoende	prikkel	voor	de	andere	apen	om	zich,	geconditioneerd	door	
vroeger	ervaringen,	te	onderwerpen.	Op	haar	beurt	vormt	de	onderdanige	houding	van	de	apen	een	
prikkel	voor	de	leidersaap.	Hij	kan	zich	gerust	voelen.	De	interactie	van	dieren	bestaat	uitsluitend	uit	
de	 uitwisseling	 van	 zulke	 gebaren,	 dat	 wil	 eigenlijk	 zeggen	 :	 uit	 de	 uitwisseling	 van	 prikkels	 en	
reacties.	Men	 kan	 gemakkelijk	 inzien	dat	 de	betekenis	 van	een	 gebaar	hier	 verschillend	 is	 voor	de	
'gebarende'	 en	 voor	 de	 bestemmeling.	 Voor	 de	 bestemmeling	 is	 het	 gebaar	 een	 teken	 van	 de	
handeling:	het	gebaar	krijgt	de	betekenis	van	de	gehele	handeling.	Hij	zal	dus	ook	reageren	alsof	die	
gehele	handeling	werd	uitgevoerd.	De	aap	die	de	gevechtshouding	van	de	leidersaap	waarneemt,	zal	
zich	gedragen	alsof	hij	al	een	pak	slaag	gekregen	heeft.	Voor	de	gebarende	bestaat	de	betekenis	van	
het	gebaar	uit	de	 reactie	die	dit	bij	anderen	oproept.	Voor	de	 leidersaap	bestaat	de	betekenis	van	
zijn	dreigende	houding	uit	de	gehoorzame	reactie	van	de	andere	apen.	De	betekenis	die	het	gebaar	
voor	 de	 interactie	 als	 geheel	 heeft,	 bestaat	 dus	 uit	 het	 samenspel	 van	 deze	 beide	 aspecten	 :	 het	
gebaar	als	vervanger	van	de	handeling	en	de	reactie	daarop.	
	
Misschien	wel	het	meest	karakteristieke	aan	menselijke	interactie	is	dat	de	interactiedeelnemers	een	
gebaar	 niet	 langer	 vanuit	 het	 standpunt	 van	 bestemmeling	 of	 enkel	 vanuit	 het	 standpunt	 van	 de	
gebarende	beschouwen.	Mensen	zijn	 in	staat	de	betekenis	te	vatten	die	een	gebaar	heeft	 	voor	de	
andere	en	voor	de	 interactie	als	 geheel.	Dit	betekent	dat	hij	die	het	gebaar	uitvoert	en	hij	die	het	
gebaar	waarneemt		aan	dat	gebaar	nu	dezelfde	betekenis	geven.	Dit	is	werkelijke	communicatie	of	:	
symbolische	 interactie.	 Een	 gebaar	 waarvan	 de	 betekenis	 gedeeld	 wordt	 door	 de	
interactiedeelnemers	noemen	we	immers	een	symbool.	
	
Hoe	 komt	 het	 dat	 mensen	 aan	 een	 gebaar	 eenzelfde	 betekenis	 kunnen	 geven?	 Wat	 maakt	 dat	
mensen	symbolen	kunnen	vormen?	Dit	komt,	zegt	Mead,	omdat	mensen	beschikken	over	de	unieke	
capaciteit	 van	 de	 internalisatie.	 Daaronder	 verstaat	 Mead,	 in	 de	 lijn	 van	 Cooley,	 het	 leerproces	
waarin	het	subject	leert	de	houding	van	de	ander	over	te	nemen	('taking	the	attitude	of	the	other’).	
Als	men	de	houding	van	de	anderen	inneemt,	kan	men	anticiperen	op	diens	reactie.	Men	kan	immers	
bij	zichzelf	nagaan	op	welke	manier	'ik'	zou	reageren	wanneer	ik	in	andermans	schoenen	zou	staan.	
Het	'taking	the	attitude	of	the	other'	is	dus	geen	mysterieuze	'eenwording'	met	de	ander.	Het	bestaat	
eenvoudig	 hierin,	 de	 prikkel	 die	 de	 ander	 waarneemt	 op	 te	 vatten	 als	 een	 prikkel	 die	 'tot	 mij'	 is	
gericht.	 In	het	 internalisatieproces	 leert	men	zichzelf	 te	herkennen	 in	de	ander.	Wanneer	men	zich	
richt	tot	de	ander,	richt	men	zich	dan	ook	tot	zichzelf-in-de-ander.	Mead	zegt	dan	ook:	'a	person	who	
is	saying	something	is	saying	to	himself	what	he	says	to	others;	otherwise	he	does	not	know	what	he	
is	talking	about'.	Men	kan	zich	natuurlijk	nog	altijd	afvragen	waarom	iemand	er	toe	komt	de	houding	
van	de	ander	over	te	nemen.	Mead	geeft	hier	niet	echt	een	oorzaak	voor.	Hij	stelt	alleen	vast	dat	wie	
dat	 doet	 een	 groot	 voordeel	 heeft	 in	 de	 struggle	 for	 life.	Op	 die	manier	 heeft	men	 een	middel	 in	
handen	om	zich	veel	sneller	aan	te	passen	aan	andermans	gedrag.	(Hier	komt	de	invloed	van	Darwin	
om	het	hoekje	kijken).	
	
Nu	 zien	we	 ook	wat	 er	 zo	 typisch	 is	 aan	 het	menselijk	 denken.	Het	 denken	 is	 volgens	Mead	 niets	
anders	 dan	 het	 anticiperen	 op	 verschillende	 mogelijke	 houdingen.	 Wie	 denkt	 laat	 verschillende	
stemmen	aan	het	woord	in	zichzelf.	Hij	voert	een	debat	met	zichzelf.	Denken	is	dus	een	gevolg	van	
de	 internalisatie	 van	 de	 sociale	 interactie.	 Denken	 'rijst	 op'	 uit	 de	 intermenselijke	 interactie.	 Het	
maakt	deel	uit	van	het	 interactieproces;	het	 is	er	de	 innerlijke	zijde	van.	Voor	Mead	 is	het	 innerlijk	
('mind')	geen	mysterie,	het	is	eenvoudig	een	verlengstuk	van	de	menselijke,	symbolische	interactie.	
	
De	veralgemeende	ander	
Het	 internalisatieproces	 ligt	 ook	 aan	 de	 basis	 van	 de	maatschappij	 als	 geheel.	 Terwijl	men	 in	 een	
simpele	 interactie	 te	 maken	 heeft	 met	 één	 of	 enkele	 anderen,	 heeft	 men	 in	 de	 maatschappij	 te	
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maken	met	alle	anderen,	en	 zelfs	 alle	mogelijke	anderen.	De	 'maatschappij'	 komt	dus	voort	uit	de	
capaciteit	 van	 mensen	 om	 het	 niveau	 van	 de	 concrete	 relatie	 te	 overstijgen	 en	 het	 procédé	 van	
internalisatie	toe	te	passen	op	alle	mogelijke	relaties.	De	maatschappij	 is	derhalve	niets	anders	dan	
de	veralgemeende	andere	('generalised	other').	
	
Mead	onderscheidt	 drie	 niveaus	 van	 internalisatie:	 'play',	 'game'	 en	 'generalised	 other'.	 In	 de	 fase	
van	het	 'play',	 de	minst	 ontwikkelde	 vorm	van	 interactie,	 verinwendigt	 het	 kind	 allerlei	 houdingen	
(indiaantje,	wolf,…).	Het	is	echter	nog	niet	in	staat	verschillende	houdingen	met	elkaar	in	verband	te	
brengen.	Dat	 gebeurt	 in	 de	 'game'	 fase.	Houdingen	worden	hier	 op	 elkaar	 betrokken,	 het	worden	
rollen.	 Om	 echter	 een	 rol	 succesvol	 te	 internaliseren,	 moet	 men	 het	 hele	 netwerk	 van	
corresponderende	rollen	mee	 internaliseren.	Men	kan	de	rol	van	patiënt	niet	 internaliseren	zonder	
de	rol	van	dokter	of	verpleger	te	internaliseren.	Mead	geeft	het	voorbeeld	van	een	basketballspeler.	
Als	men	succesvol	mee	wil	spelen	moet	men	precies	weten	welke	rollen	de	medespelers	vervullen:	
men	 moet	 deze	 allemaal	 geïnternaliseerd	 hebben.	 Anders	 loopt	 men	 er	 bij	 als	 een	 hond	 in	 een	
kegelspel.	Het	laatste	stadium	bestaat	uit	de	verinwendiging	van	alle	mogelijke	rollen.	Dat	betekent	
bijvoorbeeld	dat	men	het	basketballspel	 kan	 situeren	als	een	onderdeel	 van	de	vrijetijdsbesteding,	
die	 men	 op	 zijn	 beurt	 kan	 situeren	 t.o.v.	 het	 werk,	 de	 sfeer	 van	 de	 politiek	 enzovoort.	 Bij	 de	
verinwendiging	van	de	'veralgemeende	andere'	komt	het	vooral	aan	op	een	algemeen	overzicht	van	
de	maatschappij:	 kennis	 van	 algemene	waarden,	 geloofsvoorstellingen,	 normen.	Daarin	moet	men	
dan	de	normen	van	de	meer	particuliere	levensdomeinen	weten	thuis	te	brengen.	
	
Socialisatie	:	I,	me	en	self	
Ongeveer	 zoals	 hij	 het	 denken	 omschrijft	 als	 een	 aspect	 van	 de	 symbolische	 interactie,	 omschrijft	
Mead	ook	het	menselijke	 zelfbewustzijn	 en	de	menselijke	 identiteit.	Deze	ontwikkelen	 zich	 tijdens	
het	internalisatieproces.	Zij	rijzen	dus	ook	op	uit	het	intermenselijke	handelen.	Allereerst	wordt	een	
mens	van	zichzelf	bewust	omdat	hij	de	houding	van	de	ander	aanneemt.	A	beziet	zichzelf	 in	de	rol	
van	B	:	hij	maakt	zichzelf	tot	object	en	ervaart	zo	zichzelf.	Ook	zijn	identiteit	komt	voort	uit	het	proces	
van	het	'role	taking'.	Toch	is	het	niet	zo	dat	een	subject	zich	simpelweg	vereenzelvigt	met	de	rollen	
die	hij	internaliseert.	Dat	zou	een	sociologisme	zijn.	De	zaken	liggen	iets	genuanceerder.	Aansluitend	
op	James'	theorie	van	de	'self'	onderscheidt	Mead	twee	componenten	in	het	'social	self'	:	'the	I'	and	
'the	me'.	Alleen	het	 'me'	bestaat	uit	de	rollen	die	iemand	geïnternaliseerd	heeft.	Het	 is	de	neerslag	
van	 de	 geïnternaliseerde	 anderen.	 Het	 is	 'de	 maatschappij	 in	 de	 mens':	 de	 verwachtingen,	
rolpatronen,	normen	en	gebruiken	die	men	zich	eigen	heeft	gemaakt	in	het	sociale	interactieproces.	
Maar	er	 is	ook	een	aspect	van	de	 identiteit	die	niet	door	 internalisatie	 tot	stand	komt:	het	 'I'	 is	de	
capaciteit	om	te	internaliseren	en	op	het	geïnternaliseerde	te	reageren.	Het	I	 is	de	oorspronkelijke,	
niet	 door	 de	 omgeving	 gedetermineerde	 component	 van	 de	menselijke	 persoonlijkheid.	 Het	 is	 de	
creatieve	component	in	de	mens,	dat	wat	tot	initiatieven	leidt	en	vrijheid	mogelijk	maakt.	
	
	
De	synthese	van	Herbert	Blumer	
	
Bio-	en	bibliografische	inleiding	
Herbert	 Blumer	 werd	 in	 1900	 geboren	 in	 St	 Louis	 (Missouri).	 Hij	 studeerde	 sociologie	 aan	 de	
University	of	Chicago	waar	hij	in	1927	promoveerde	op	een	studie	'Method	in	Social	Psychology'.	Tot	
1947	is	Blumer	verbonden	geweest	aan	de	universiteit	van	Chicago	die	toen	met	figuren	als	William	
Thomas	(1863-1947),	G.H.	Mead	(1863-1931),	Robert	Park	(1864-1944),	William	Ogburn	(1886-1959)	
haar	 hoogdagen	 beleefde.	 In	 1947	 werd	 Blumer	 hoogleraar	 aan	 de	 University	 of	 California	 te	
Berkeley,	waar	hij	werkte	 in	de	nabijheid	van	o.a.	Erving	Goffman.	Hij	bleef	daar	tot	zijn	emiraat	 in	
1967.	
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Blumer	 publiceerde	 uitsluitend	 artikels	 en	 onderzoeksrapporten.	 Hij	 verrichtte	 onderzoek	 naar	
uiteenlopende	 onderwerpen.	 Exemplarisch	 voor	 zijn	 benadering	 is	 'Movies	 and	 Conduct'	 uit	 1933.	
Daarin	 laat	 hij	 aan	de	hand	 van	biografisch	materiaal	 zien	hoe	de	 film	het	dagelijkse	 leven	 van	de	
Amerikaanse	jongeren	beïnvloedt,	hun	kleding,	de	manier	waarop	ze	hun	emoties	uiten,	hun	partner	
benaderen	 enzovoort.	 Zijn	 belangrijkste	 publicatie	 is	 een	 bundeling	 van	 een	 aantal	 artikelen	 :	
'Symbolic	Interactionism,	Perspective	and	Method'	(1969).	Met	deze	bundel	kreeg	hij	invloed	buiten	
de	kring	 van	 zijn	 leerlingen	en	 collega's	 te	Chicago	en	Berkeley	en	 leverde	hij	 een	 zeer	belangrijke	
bijdrage	 tot	de	verspreiding	van	het	 symbolisch	 interactionisme.	Hij	 zette	de	basisbegrippen	en	de	
uitgangspunten	 uiteen,	 wees	 op	 de	 verschillen	 met	 de	 gangbare	 benaderingen	 (vooral	 met	 het	
functionalisme)	 en	 besteedde	 veel	 aandacht	 aan	 de	 eigen	 methodologie	 van	 het	 symbolisch	
interactionisme.	 Zo	 vormde	 hij	 in	 feite	 een	 programma	 voor	 het	 symbolisch	 interactionistisch	
onderzoek,	aangevuld	met	enkele	voorbeelden	van	hoe	dit	onderzoek	er	in	de	praktijk	kan	uitzien.	
	
Intellectuele	omgeving	:	de	Chicagoschool	
Blumers	werk	 is	 sterk	beïnvloed	door	het	 intellectuele	 klimaat	 aan	de	universiteit	 van	Chicago.	Hij	
behoort	 tot	 de	 derde	 generatie	 	 van	 de	 'Chicagoschool'.	 Deze	 school	 van	 sociologen	 heeft	 zich	
gevormd	 in	 de	 schoot	 van	 de	 oudste	 sociologiefaculteit	 in	 de	 VS	 (gesticht	 in	 1892).	 Tot	 aan	 de	
tweede	 wereldoorlog	 gaf	 zij	 de	 toon	 aan	 in	 de	 Amerikaanse	 sociologiebeoefening.	 De	
karakteristieken	van	die	beoefening	waren	:		
	
• Nadruk	 op	 empirisch	 onderzoek.	 Toen	 het	 sociologisch	 denken	 nog	 werd	 gedomineerd	 door	

wilde	speculaties	en	normatieve	sociale	filosofie	wilde	men	in	Chicago	voor	alles	gegevens	laten	
spreken	 die	 de	 feiten	 weergaven.	 Dit	 werd	 in	 een	 ruime	 zin	 opgevat.	 Statistieken,	 enquêtes,	
bevolkingsregisters,	sociaalgeografische	kaarten,	maar	ook	dagboeken,	interviews,	foto's,	kortom	
alles	wat	maar	kon	bijbrengen	tot	het	schilderen	van	een	beeld	van	de	sociale	werkelijkheid	werd	
gebruikt	en	samengebracht	in	grote,	diepgravende	reportages.	

	
• Uitwerking	van	het	onderzoeksinstrumentarium.	De	'reportages'	verschilden	van	journalistieke	

reportages	 hoofdzakelijk	 in	 de	 fijnheid,	 doordachtheid	 en	 verscheidenheid	 van	 de	 gebruikte	
methodes.	 Zodoende	 heeft	 de	 Chicagoschool	 baanbrekend	 methodologisch	 werk	 geleverd	 in	
verschillende	richtingen,	van	het	ontwerpen	van	vragenlijsten	en	van	statistische	methodes	 tot	
het	interpreteren	van	biografisch	materiaal	en	participerende	observatie.	Deze	verscheidenheid	
in	het	hanteren	van	methodes	 zal	ook	 later	 typerend	blijven	voor	de	 'Chicagostroming'	binnen	
het	 symbolisch	 interactionisme,	 zij	 het	 met	 een	 uitgesproken	 voorkeur	 voor	 kwalitatieve	
methodes	zoals	participerende	observatie.	

	
• Een	 dynamisch	 en	 procesmatig	 maatschappijbeeld.	 De	 Chicago	 sociologen	 gingen	 op	

methodologisch	 vlak	 vaak	 zeer	 verschillende	 richtingen	 uit.	 Toch	 deelden	 zij	 een	 visie	 op	 de	
sociale	 werkelijkheid.	 De	 sociale	 werkelijkheid	 bestaat	 niet	 uit	 vaste	 structuren	 maar	 uit	
ononderbroken	vloeiende	interactieprocessen	die	vele	kanten	op	kunnen	en	niet	van	te	voren	in	
hun	afloop	bepaald	zijn.	Er	 is	geen	 'gegeven'	 sociale	wereld.	Er	 is	niets	anders	dan	een	kluwen	
van	 interactieprocessen	waarin	de	actoren	 samen	 'hun	wereld'	 construeren.	De	 sociale	wereld	
wordt	 in	 iedere	 interactie	 opnieuw	 'gemaakt'.	 Men	 merkt	 de	 sterke	 invloed	 van	 het	
pragmatisme,	vooral	dan	in	de	versie	van	G.H.	Mead,	die	weliswaar	niet	verbonden	was	aan	de	
sociologiefaculteit	te	Chicago	maar	daar	toch	zijn	invloed	deed	gelden.	

	
Deze	 karakteristieken	 vinden	 we	 in	 sterke	 mate	 terug	 bij	 Blumer.	 Als	 eerste	 heeft	 hij	 ze	 tot	 een	
systematisch	en	coherent	geheel	 samengebracht.	De	verdienste	van	Blumer	 ligt	dan	ook	minder	 in	
zijn	originaliteit	dan	in	zijn	synthesekracht.	
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De	vooronderstellingen	van	het	symbolisch	interactionisme	
Het	symbolisch	interactionisme	berust	volgens	Blumer	op	drie	eenvoudige	vooronderstellingen.	
	
1)	Het	menselijk	handelen	 is	gebaseerd	op	de	betekenissen	die	het	 subject	geeft	aan	de	objecten.	
Belangrijk	is	de	wijze	waarop	mensen	de	objecten	aanduiden,	beschrijven	en	interpreteren,	m.a.w.	er	
betekenis	aan	geven.	De	betekenis	van	een	object	schuilt	niet	in	dat	object	zelf.	Niets	intrinsieks	aan	
een	bepaald	voorwerp	verplicht	me	het	op	te	vatten	als	een	stoel,	als	'iets	om	op	te	zitten'.	Hetzelfde	
voorwerp	 kan	 net	 zo	 goed	 de	 betekenis	 hebben	 van	 kunstvoorwerp,	 barricade,	 brandhout,	
opstaptrede.	De	betekenis	moet	aan	dat	voorwerp	worden	'toegekend'.	
Blumer	meent	 dat	 deze	 activiteit	 van	 betekenisgeving	 niet	 kan	worden	 teruggebracht	 tot	 externe	
oorzakelijke	factoren	(zoals	de	sociale	klasse	waartoe	men	behoort)	of	interne	oorzakelijke	factoren	
(zoals	de	voorgegeven	preferentie-structuur).	Mensen	die	betekenissen	geven	aan	dingen	doen	dit	
autonoom	en	ongedetermineerd.	Zij	worden	er	niet	van	buiten	toe	gebracht,	noch	wordt	het	in	hen	
opgewekt.	De	stelling	dat	het	menselijke	handelen	gebaseerd	is	op	betekenissen	krijgt	zodoende	een	
radicale	dimensie:	de	mens	handelt	niet	als	gevolg	van	een	passieve	reactie	op	oorzakelijke	factoren	
maar	handelt	uit	zichzelf.	
	
2)	Misschien	nog	belangrijker	 is	de	vooronderstelling	dat	de	betekenis	van	de	dingen	ontspruit	aan	
de	 'sociale	 samenhandeling'	 die	 	 men	 met	 medemensen	 heeft.	 Als	 een	 voorwerp	 voor	 mij	 de	
betekenis	 'stoel'	 draagt,	 komt	 dat	 niet	 omdat	 ik	 die	 betekenis	 daar	 op	 een	 goede	 dag	 heb	 aan	
toegekend.	Het	voorwerp	heeft	de	betekenis	'stoel'	gekregen	omdat	het	in	de	interactie	met	andere	
individuen	die	betekenis	heeft	gekregen.	 Ik	 kreeg	bijvoorbeeld	een	 stoel	 voor	geschoven	en	uit	de	
aanwijzingen	die	de	ander	geeft,	kan	ik	opmaken	dat	de	ander	wil	dat	ik	daar	op	ga	zitten.	Omdat	ik	
op	die	uitnodiging	 inga,	 geef	 ik	 te	kennen	dat	 ik	dat	 voorwerp	op	dezelfde	manier	 interpreteer	en	
gebruik,	 en	 zo	 krijgt	 het	 voorwerp	 voor	 ons	 een	 gemeenschappelijke	 betekenis.	 Anders	 ware	 het	
geweest	 indien	 ik	 zijn	 voorstel	 had	 afgewezen,	 bijvoorbeeld	 omdat	 ik	 nooit	 anders	 zit	 dan	 in	
kleermakerszit,	 in	 rechtstreeks	 contact	 met	 de	 grond,	 en	 ik	 het	 mij	 toegeschoven	 voorwerp	 een	
gevaarlijk	klimtuig	vind.	Dan	zou	het	voorwerp	niet	de	gemeenschappelijke	betekenis	'stoel'	krijgen.	
	
Kortom,	een	ding	krijgt	maar	betekenis	in	het	interactieproces.	In	de	termen	van	Blumer	:	"Betekenis	
komt	voort	uit	het	proces	van	samenhandeling	tussen	personen.	De	betekenis	van	een	ding	voor	een	
persoon	groeit	vanuit	de	manier	waarop	andere	personen	zich	met	betrekking	tot	dat	ding	tegenover	
de	persoon	gedragen.	Het	symbolisch	interactionisme	ziet	betekenissen	dus	als	sociale	producten,	als	
gevormd	in	en	door	de	bepalende	handelingen	van	de	samenhangende	mens"	(5).	
	
3)	 Ten	 slotte	 stelt	 het	 symbolisch	 interactionisme	 dat	 betekenissen	 niet	 eens	 en	 voor	 goed	
vastgelegd	 zijn	maar	 door	 de	 betrokkenen	 voortdurend	 geïnterpreteerd	 en	 gewijzigd	worden.	 Een	
persoon	 past	 betekenissen	 niet	 werktuigelijk	 toe	 maar	 interpreteert	 ze.	 Zo	 een	 interpretatie	 is	
volgens	 Blumer	 een	 scheppend	 proces	 omdat	 het	 interpretatieproces	 eigenlijk	 een	 soort	
interactieproces	 is.	 De	 handelende	 die	 de	 betekenis	 van	 de	 dingen	 interpreteert,	 duidt	 deze	
betekenissen	aan	voor	zichzelf.	Hij	richt	zich	tot	zichzelf	en	voert	dus	een	verinnerlijkt	sociaal	proces.	
Het	 'zelf'	 van	de	handelende	 is	 een	 interactieproces,	 dat	 alleen	 van	een	 'gewoon'	 interactieproces	
verschilt	door	het	feit	dat	de	interactiepartners	samenvallen	in	één	persoon.	Derhalve	bezit	het	'zelf',	
als	 verinnerlijkte	 sociale	 samenhandeling,	 de	 capaciteit	 om	 betekenissen	 te	 wijzigen.	 Iedere	
interpretatie	door	een	'zelf'	is	de	stichting	van	een	betekenis.	
	
Blumer	 geeft	 vervolgens	 aan	 tot	 welk	 analytisch	 model	 van	 de	 menselijke	 samenleving	 en	 het	
menselijk	 gedrag	men	 komt	 als	 deze	 basisvooronderstellingen	 consequent	worden	 uitgewerkt.	 Hij	
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schetst	 ook	 de	 bij	 dit	 model	 horende	 methodologie.	 Op	 die	 manier	 komt	 hij	 tot	 een	 afgerond	
paradigma.	
	
Mens-	en	maatschappijmodel	
Volgens	Blumer	brengt	het	symbolisch	interactionisme	een	omwenteling	in	het	denken	teweeg.	Het	
draait	de	gebruikelijke	vooronderstellingen	die	 ten	grondslag	 liggen	aan	de	 'traditionele'	 sociologie	
gewoon	om.	"Daar	ging	men	ervan	uit	dat	de	geest	en	het	bewustzijn	van	de	mens	oorspronkelijke	
'gegevens'	 zijn,	 dat	 de	mensheid	 leeft	 in	 een	 wereld	 van	 reeds	 bestaande	 en	 op	 zichzelf	 staande	
voorwerpen,	 dat	 het	 gedrag	 vorm	 krijgt	 als	 reactie	 op	 deze	 voorwerpen,	 en	 dat	 het	 menselijk	
groepsleven	 ontstaat	 vanuit	 een	 samenbundeling	 van	 dergelijke	 reagerende	 organismen".	 Het	
symbolisch	 interactionisme	 toont	 daarentegen	 aan	 "dat	 het	 menselijk	 groepsleven	 de	
basisvoorwaarde	 (vormt)	 voor	het	 ontstaan	 van	het	 bewustzijn,	 van	de	 geest,	 van	een	wereld	 van	
voorwerpen,	van	menselijke	wezens	als	organismen	met	een	 'zelf',	en	van	het	menselijk	gedrag	als	
gericht	 handelen".	 In	 één	 compacte	 definitie	 samengeperst	 ziet	 het	 symbolisch	 interactionistisch	
model	de	menselijke	 samenleving	1)	als	een	bont	 sociaal	proces	waarin	mensen	die	2)	beschikken	
over	een	zelf,	zich	3)	aaneensluiten	in	gezamenlijke	handelingen	om	zo	4)	de	omstandigheden	naar	
hun	hand	te	zetten.	Laten	we	deze	elementen	nader	toelichten.	
	
Het	‘zelf’	
In	 navolging	 van	Mead	 ziet	 Blumer	 de	mens	 als	 een	 betekenisgevend	wezen	 of,	wat	 op	 hetzelfde	
neerkomt,	 als	 een	 organisme	 dat	 een	 zelf	 heeft.	 Daarmee	 bedoelt	 dat	 de	 mens	 een	 object	 voor	
zichzelf	is.	De	mens	kan	zichzelf	waarnemen,	opvattingen	over	zichzelf	hebben,	met	zichzelf	spreken	
en	 t.o.v.	 zichzelf	 handelen.	 Hij	 kan,	 zoals	 Blumer	 zegt,	 'met	 zichzelf	 samenhandelen'	 -	 zichzelf	
toespreken,	reageren	op	de	toespraak	en	zichzelf	opnieuw	toespreken.	
Dit	heeft	enorme	gevolgen	voor	het	gedrag	van	de	mens.	In	de	plaats	van	louter	te	reageren	op	de	
prikkels	 die	 op	 hem	 inwerken,	 is	 de	 mens	 in	 staat	 bij	 zichzelf	 te	 overleggen.	 Door	 deze	
‘zelfsamenhandeling’	wordt	de	mens	een	handelend	organisme	dat	de	omstandigheden	te	 lijf	gaat,	
en	geen	organisme	dat	slechts	kan	reageren	op	de	 inwerking	van	 factoren.	De	dingen	die	de	mens	
omringen	 zijn	 geen	 simpele	 prikkels	 meer,	 maar	 krijgen	 een	 betekenis	 in	 het	 proces	 van	 zelf-
samenhandeling.	Hierdoor	komt	de	mens	tegenover	de	wereld	te	staan	in	plaats	van	erin.	Hij	treedt	
zijn	 wereld	 tegemoet	 door	 middel	 van	 een	 verklarend	 proces,	 in	 plaats	 van	 er	 uitsluitend	 op	 te	
reageren.	Zijn	handeling	wordt	iets	dat	hij	zelf	maakt.		
	
Gezamenlijke	handelingen	
Blumer	 geeft	 toe	 dat	 mensen	 ook	 op	 elkaars	 gebaren	 of	 gedragingen	 kunnen	 reageren	 zonder	
intermediërend	proces	van	betekenisgeving.	Maar	zonder	processen	van	gezamenlijke	handelingen	
kan	 er	 geen	 samenleving	 bestaan.	 Het	 uitzicht	 van	 de	 maatschappij	 wordt	 dan	 ook	 grotendeels	
bepaald	door	de	karakteristieken	van	deze	processen.	
	
Het	kenmerk	van	de	gezamenlijke	handeling	is	het	op	elkaar	afstemmen	van	de	handelingen	van	de	
betrokkenen.	Dit	 geschiedt	 als	 volgt.	Wie	 aan	een	handeling	wil	 deelnemen	maakt	deze	handeling	
voor	zichzelf	en	voor	anderen	duidelijk	door	 :	1)	er	rekening	mee	te	houden	bij	het	uitstippelen	en	
verklaren	van	hun	eigen	handelingen,	en	2)	er	aanvullingen,	opmerkingen	en	kritieken	op	te	geven	
zodat	de	handeling	kan	worden	bijgestuurd.	Op	deze	reactie	wordt	opnieuw	gereageerd	met	nieuwe	
beschrijvingen	 en	 verklaringen	 enzovoort.	 Het	 uitstippelen	 van	 handelingen	 geschiedt	 dus	 in	 een	
nooit	eindigend	sociaal	proces	van	wederzijdse	verklaring	en	beschrijving.	Het	gaat	daarbij	niet	enkel	
om	het	uitstippelen	van	één	handeling,	maar	om	het	ganse	kluwen	van	handelingen	dat	samen	de	
samenleving	 uitmaakt.	 Gezamelijke	 handelingen	 vinden	we	 overal	 terug,	 zowel	 op	 het	 niveau	 van	
een	eenvoudige	 samenwerking	 tussen	 twee	 individuen	als	op	het	niveau	van	handelingen	 in	 grote	
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organisaties	en	instellingen.	Een	sociologische	analyse	die	vertrekt	van	het	begrip	 'samenhandeling'	
moet	volgens	Blumer	rekening	houden	met	de	volgende	zaken	:	
	
• De	 onderzoeker	 moet	 zich	 niet	 bezighouden	met	 het	 afzonderlijke	 gedrag	 van	 individuen.	 Hij	

moet	uitgaan	van	de	gezamenlijke	handelingen	waarin	de	individuen	betrokken	zijn	en	waarop	
ze	hun	afzonderlijke	gedrag	afstemmen	(6).	

	
• De	 samenleving	 bestaat	 uit	 samenhandelingen	 die	 door	 de	 betrokkenen	 zonder	 ophouden	

worden	 geïnterpreteerd,	 geherinterpreteerd	 en	 bijgestuurd.	 Derhalve	 ligt	 het	 wezen	 van	 de	
samenleving	in	een	voortdurend	proces	van	handelingen,	en	niet	in	een	vastgelegd	patroon	van	
handelingen	(zie	verder).	

	
• Het	 proces	 waaruit	 de	 samenhandeling	 bestaat	 kent	 niet	 zomaar	 een	 willekeurig	 verloop.	 De	

samenhandeling	 kent	 een	 ontwikkeling	 waarvan	 de	 toekomst	 noch	 contingent,	 noch	
gedetermineerd	is	maar	opgebouwd	wordt	door	de	betrokkenen.	

	
• De	 ontwikkeling	 van	 de	 samenhandeling	 is	 meestal	 ordelijk	 en	 geeft	 de	 handelenden	 een	

houvast.	 De	 handelenden	 zijn	 voortdurend	 bezig	 met	 het	 vastleggen	 van	 gemeenschappelijke	
definities	van	de	situatie	die	als	richtsnoer	kunnen	gelden	voor	de	eigen	handelingen.	Dergelijke	
definities	zijn	nooit	star	en	definitief	vastgelegd	maar	oefenen	toch	voldoende	regulatieve	kracht	
uit	 om	een	 sociale	orde	 te	waarborgen.	Vanzelfsprekend	 is	 die	orde	nooit	 gegarandeerd,	 zelfs	
niet	 voor	korte	 tijd.	 Zij	moet	 in	 iedere	handeling	door	de	betrokkenen	opnieuw	geconstrueerd	
worden.	

	
• De	 sociale	 orde	 staat	 als	 een	 door	 de	 betrokkenen	 geconstrueerde	 orde	 bloot	 aan	 al	 de	

onzekerheden	die	nu	eenmaal	eigen	zijn	aan	de	opbouw	van	gezamelijke	handelingen.	Blumer	
somt	de	belangrijkste	onzekerheden	op	:		

-	gezamenlijke	handelingen	moeten	begonnen	worden,	het	is	niet	zeker	dat	dit	gebeurt;		
-	 eenmaal	 begonnen	 kan	 een	 gezamenlijke	 handeling	 verstoord,	 afgeschaft	 of	 veranderd	
worden;		
-	de	betrokkenen	kunnen	hun	handelingen	baseren	op	verschillende	vooronderstellingen;		
-	 er	 kunnen	 zich	 nieuwe	 omstandigheden	 voordoen	 die	 vragen	 om	 een	 nieuwe	 vorm	 van	
gezamelijk	handelen,	wat	zal	 leiden	tot	verwarde	pogingen	om	de	handelingen	opnieuw	op	
elkaar	af	te	stemmen.	

	
• Ten	 slotte	 wijst	 Blumer	 erop	 dat	 de	 samenhandeling	 allerlei	 vormen	 kan	 aannemen.	 Ze	 kan	

bestaan	uit	een	deelhebben	aan	gemeenschappelijke	waarden,	het	voeren	van	een	conflict,	het	
verrichten	van	een	ruil.	De	andere	paradigmata	herleiden	het	sociaal	handleen	tot	één	van	deze	
vormen,	 wat	 eenzijdig	 is.	 Blumer	 beweert	 daarentegen	 dat	 zijn	 samenhandelingsbegrip	 recht	
doet	 aan	 de	 veelvormigheid	 van	 het	 sociaal	 leven.	 Immers,	 of	 ze	 nu	 een	 conflict	 uitvechten,		
waarden	 delen	 of	 ruilen,	 de	 handelenden	 zullen	 telkens	 samen	 betekenissen	 geven	 en	
interpreteren.	

	
De	samenleving	als	sociaal	proces	
Uit	het	voorgaande	blijkt	duidelijk	dat	het	symbolisch	interactionisme	de	samenleving	opvat	als	een	
sociaal	proces.	Daarmee	zet	het	zich	radicaal	af	tegen	de	structurele	opvatting	die	ervan	uitgaat	dat	
de	samenleving	een	star	geheel	 is	van	sociale	posities	dat	 tot	op	zekere	hoogte	een	eigen	bestaan	
leidt	(hetzij	als	systeem,	hetzij	als	geheel	van	klassen),	los	van	de	individuen	die	de	posities	bekleden.	
In	het	structurele	model	worden	individuen	beschouwd	als	rolvervullers.	Zij	passen	hun	gedrag	aan,	
aan	hun	positie	en	aan	de	daarbij	 horende	normen	en	 rolverwachtingen.	Het	 constructieve	aspect	
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van	het	handelen	wordt	volkomen	over	het	hoofd	gezien.	Blumer	merkt	op	dat	het	sociaal	gedrag	in	
deze	visie	uiteenvalt	in	twee	soorten	:	ofwel	gedraagt	het	individu	zich	conform	aan	de	normen	ofwel	
wijkt	 het	 daarvan	 af.	 Dergelijke	 schematische	 zienswijze	 staat	 in	 geen	 verhouding	 tot	 de	 zeer	
uiteenlopende	wijzen	waarop	individuen	aan	normen	vorm	geven	en	ze	interpreteren.	
	
Het	 procesmodel	 van	 het	 symbolisch	 interactionisme	 gaat	 volkomen	 in	 tegen	 deze	 opvatting.	 De	
menselijke	 samenleving	 is	 geen	 vastgelegde	 structuur	 maar	 bestaat	 uit	 een	 bont	 sociaal	 proces	
waarin	mensen	 samen	 zoekend	 en	 tastend	 het	 hoofd	 bieden	 aan	 hun	 levensomstandigheden.	 De	
sociale	 handeling	 valt	 dan	 ook	 niet	 te	 beschouwen	 als	 een	 consequentie	 van	 de	 sociale	 structuur	
maar	als	een	constructie	 van	de	handelenden.	Voor	 zover	er	een	 sociale	 structuur	bestaat	 (en	het	
zou	 dwaas	 zijn	 om	 het	 bestaan	 van	 stratificatie,	 maatschappelijke	 posities,	 rollen	 en	
rolverwachtingen	 te	 ontkennen),	 komt	 dit	 omdat	 de	 handelenden	 over	 een	 langere	 tijd	 bepaalde	
definities	van	de	situatie	steeds	opnieuw	reproduceren.		
	
De	wereld	als	sociale	constructie	
De	wereld	van	de	mens	bestaat	uit	dingen	die	met	betekenis	geladen	zijn	(dingen	die	geen	betekenis	
hebben	 voor	 de	 handelende	 behoren	 eigenlijk	 niet	 tot	 zijn	 wereld).	 Welnu,	 aangezien	 de	
samenhandelende	 individuen	 zelf	 de	 betekenis	 aan	 de	 dingen	 toekennen,	 construeren	 zij	 zélf	 de	
wereld	 waarin	 ze	 leven.	 Blumer	 trekt	 dan	 ook	 de	 radicale	 conclusie:	 "Deze	 wereld	 is	 een	 sociaal	
product	 omdat	 betekenissen	 gevormd	 worden	 in	 de	 sociale	 samenhandeling.	 Daardoor	 zullen	
verschillende	 groepen	 verschillende	 werelden	 ontwikkelen;	 en	 deze	 werelden	 veranderen	 als	 de	
voorwerpen	waaruit	die	wereld	is	samengesteld	van	betekenis	veranderen"	(7).	
	
De	methodologie	van	het	symbolisch	interactionisme	
Het	belangrijkste	methodologisch	uitgangspunt	van	het	symbolisch	interactionisme	volgt	als	vanzelf	
uit	 zijn	maatschappijmodel.	De	samenleving	 is	opgebouwd	uit	processen	van	betekenisgeving	door	
de	handelende	personen.	Bijgevolg	moet	de	socioloog,	om	iets	van	de	samenleving	te	verstaan,	zich	
inleven	in	de	wijze	waarop	de	handelenden	de	werkelijkheid	ervaren	en	interpreteren.	Hij	moet	de	
wereld	bekijken	 vanuit	 het	 standpunt	 van	de	onderzochte	 individuen.	De	 symbolisch	 interactionist	
zal	 dus	 vaak	 opteren	 voor	 participerende	 observatie	 of	 voor	 een	 analyse	 van	 documenten	 zoals	
brieven	en	dagboeken	waarin	de	persoonlijke	visie	van	de	onderzochten	het	sterkst	tot	uiting	komt.	
Waar	hij	gebruik	maakt	van	interviews,	wijst	hij	een	gestructureerde	lijst	met	gesloten	vragen	af	en	
geeft	de	voorkeur	aan	een	ongestructureerd,	intensief	gesprek	op	basis	van	open	vragen.	
Het	 symbolisch	 interactionisme	 in	 de	 geest	 van	 Blumer	 keert	 zich	 dus	 tegen	 het	 gebruik	 van	
objectiverende	onderzoeksmethodes.	Deze	methodes	brengen	de	onderzochte	 individuen	altijd,	op	
de	 een	 of	 andere	 manier,	 onder	 in	 categorieën	 die	 de	 onderzoeker	 op	 de	 sociale	 werkelijkheid	
projecteert.	 Op	 die	 manier	 belemmert	 men	 de	 toegang	 tot	 de	 eigen	 belevingswereld	 van	 de	
onderzochten.	Objectieve	onderzoeksmethodes	lijden	daarenboven	aan	het	bijkomend	euvel	dat	ze	
een	 mechanisch	 beeld	 van	 het	 menselijk	 gedrag	 opleveren.	 Ze	 zoeken	 immers	 bij	 voorkeur	 naar	
oorzakelijke	ketens	of	statistische	verbanden,	zoals	in	het	variabelenonderzoek.	Hierdoor	wordt	het	
proces	van	betekenisvorming	en	de	constructieve	kracht	van	het	handelen	veronachtzaamd.	
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De	theorieopbouw	
De		symbolisch	interactonist	beperkt	zijn	theoretisch	kader	bij	de	aanvang	van	het	onderzoek	tot	een	
minimum.	Het	is	zijn	betrachting	de	onderzochte	personen	zelf	'hun	theorie'	te	laten	uitspreken.	De	
zienswijze	van	de	betrokkenen	bepaalt	 immers	hun	handelen.	 In	de	 loop	van	het	onderzoek	zal	de	
symbolisch	 interactionistische	socioloog	gaandeweg	de	visie	reconstrueren	van	de	betrokkenen.	De	
theorie	 die	 het	 gedrag	 van	 de	 betrokkenen	 wil	 verklaren,	 zal	 gebaseerd	 zijn	 op	 deze	
gereconstrueerde	 visie.	Het	 zou	 te	 ver	 gaan	om	 te	beweren	dat	 de	 sociologische	 theorie	daarmee	
gewoon	 samenvalt.	 Ten	 eerste	 vertrok	 de	 socioloog	 toch	 altijd	 nog	 van	 de	 bovengenoemde	
basisvooronderstellingen	en	heeft	 hij	 een	model	 van	de	 samenleving.	 Ten	 tweede	bestaat	 de	 taak	
van	de	socioloog	er	vooral	in	de	visie	van	de	betrokkenen	te	systematiseren	en	inzichtelijk	te	maken.	
De	 theorie	 is	 om	 zo	 te	 zeggen	 een	 verbeterde	 versie	 van	 de	 zienswijze	 van	 de	 handelenden;	 ze	
vergroot	het	 inzicht	 in	de	handelingssituatie	van	de	onderzochte	personen	niet	alleen	ten	bate	van	
de	socioloog	en	het	beleid	maar	ook	ten	bate	van	de	betrokkenen	zelf.	Daarin	schuilt	haar	praktisch	
nut	en	haar	emancipatorische	kracht.	
	
De	kritiek	van	Howard	Becker	
De	aanpak	van	Blumer	leidt	volgens	Becker	aan	twee	tekortkomingen.	
Ten	 eerste	 is	 er	 te	 weinig	 aandacht	 voor	 de	 machtsverschillen	 tussen	 de	 deelnemers	 aan	 een	
interactie.	 Het	 lijkt	 wel	 of	 iedere	 interactie	 van	 de	 grond	 af	 door	 de	 betrokkenen	 wordt	
geconstrueerd.	 Dit	 is	 natuurlijk	 niet	 zo.	 Interacties	 zijn	 ingebed	 in	 de	 structuur	 van	 de	 globale	
maatschappij.	De	handelingsautonomie	 van	de	betrokkenen	 is	 dus	 gelimiteerd.	Daarenboven	 is	 de	
betekenisgeving	 in	de	 interactie	 vaak	een	 bron	 van	 conflict	 tussen	de	betrokkenen.	Allen	willen	 ze	
hun	definitie	van	de	situatie	aanvaard	zien.	In	plaats	van	deze	structurele	context	en	dit	conflictueus	
karakter	van	de	 interactie	te	negeren,	moet	de	symbolisch	 interactionist	aantonen	hoe	en	 in	welke	
maten	de	sociale	structuren	(stratificatie,	rolpatroon…)	door	de	handelenden,	bewust	of	onbewust,	
worden	geproduceerd	of	verworpen.	Becker	wil	aantonen	op	welke	manier	 'machtige'	actoren	hun	
definitie	van	de	situatie	als	vanzelfsprekend	weten	voor	te	stellen.	
	
In	 de	 tweede	 plaats	 heeft	 Blumer	 onvoldoende	 aandacht	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	
interactieprocessen.	Zulke	processen	kennen	vaak	een	bepaald	verloop,	 in	verschillende	 fasen.	Het	
komt	erop	aan	dit	verloop	te	herkennen,	zonder	er	meteen	een	deterministische	interpretatie	aan	te	
geven.	Beckers	 labelingtheorie	vormt	een	uitstekend	voorbeeld	van	de	analyse	van	zulk	verloop.	In	
de	 functionalistische	 zienswijze	 wordt	 afwijkend	 gedrag	 gedefinieerd	 als	 gedrag	 dat	 niet	 in	
overeenstemming	 is	met	de	algemeen	aanvaarde	 regels	 van	de	 samenleving.	Volgens	Becker	 is	dit	
standpunt	 geheel	ontoereikend	 (10).	 Ieder	 individu	overtreedt	dagelijks	 veelvuldig	 allerlei	 normen.	
Het	 overtreden	 van	 normen	 op	 zichzelf	 kan	 moeilijk	 'afwijkend'	 gedrag	 worden	 genoemd,	 want	
iedereen	doet	 het.	 Veel	 interessanter	 dan	de	 vraag	wie	welke	 regels	 overtreedt	 en	waarom,	 is	 de	
vraag	welke	overtredingen,	uiteindelijk	worden	beschouwd	als	afwijkend	gedrag,	en	door	wie.	
	
Beckers	uitgangspunt	is	:		normovertredingen	worden	pas	afwijkend	gedrag,	indien	ze	als	zodanig	gedefinieerd	
worden	 door	 anderen.	 Dit	 proces	 van	 etikettering	 ('labeling')	 is	 een	 interactie	 tussen	 een	 deviant	 en	 een	
definiërende	groep	en	heeft	een	grote	invloed	op	het	verdere	verloop	van	de	interactie	tussen	de	overtreder	
en	de	 anderen	 (11).	 Ze	 gaan	hem	bijvoorbeeld	mijden,	 of	 leggen	hem	bepaalde	beperkingen	op,	 dit	 alles	 in	
overeenstemming	 met	 de	 verwachting	 die	 bij	 het	 stereotype	 etiket	 passen.	 Zo	 ontstaat	 een	 sterk	
conflictgeladen	interactiesituatie.	
	
Becker	 beschrijft	 het	 etiketteringproces	 en	 de	 daarmee	 overeenstemmende	 deviantie	 als	 een	
loopbaan	die	uit	diverse	fasen	bestaat.	
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• Doorgaans	 begint	 een	 dergelijke	 loopbaan	 met	 een	 incident	 waarin	 men	 door	 iemand	 uit	 de	
naaste	 omgeving	 op	 een	 als	 afwijkend	 gedefinieerde	 handeling	 betrapt	 wordt	 en	 vervolgens	
geëtiketteerd.	

• Gebeurt	zoiets	bij	herhaling	of	zeer	nadrukkelijk	door	gezaghebbende	officiële	instanties	(politie,	
gerecht),	dan	zal	het	etiket	de	gehele	persoon	gaan	bestempelen.	De	negatieve	waardering	die	
wordt	 toegekend	 aan	 een	 bepaald	 gedrag	 (b.v.	 het	 roken	 van	 marihuana)	 straalt	 af	 op	 al	 de	
gedragingen	van	de	betrokkene.	De	deskundigheid	op	zijn	werk	wordt	betwijfeld,	maar	ook	zijn	
kwaliteit	als	goede	vader	en	trouwe	echtgenoot,	'want	hij	is	een	druggebruiker'.	

• De	 definitie	 van	 de	 persoon	 als	 algemeen	 afwijkend	 in	 plaats	 van	 afwijkend	 op	 slechts	 één	
gebied,	zal	werken	als	een	zelfvervullende	voorspelling.	Conventionele	groepen	worden	steeds	
ontoegankelijker.	Vooral	in	de	beroepswereld	zullen	de	deuren	gesloten	blijven.	

• Door	 de	 zelfvervullende	 werking	 van	 de	 etikettering	 zal	 de	 deviant	 op	 zoek	 gaan	 naar	
'lotgenoten'	waar	hij	verlost	wordt	van	de	afwijzende	houding	die	hij	overal	elders	ontmoet.	Zo	
ontstaan	deviante	 subculturen.	 De	 deviant	 legt	 nieuwe	 contacten	met	 gelijken	waarin	 nieuwe	
definities	 tot	 stand	 komen	 die	 het	 'afwijkend'	 gedrag	 rechtvaardigen	 (b.v.	 'drugs	 zijn	
geestverruimend').	

• De	 loopbaan	van	de	deviant	mondt	 ten	 slotte	uit	 in	een	nieuw,	als	positief	ervaren	 zelfbeeld.	
Zijn	 nieuwe	 contacten	 en	 de	 nieuwe	 definities	 die	 hij	 geleerd	 heeft,	 maken	 het	 de	 deviant	
mogelijk	zichzelf	anders	te	waarderen	dan	de	'outsiders'.	

	
Deze	 loopbaananalyse	 van	de	deviantie	 is	 zeer	 typisch	 voor	het	 symbolisch	 interactionisme	omdat	
het	 aantoont	 hoe	 deviantie	 een	 gevolg	 is	 van	 twee	 in	 elkaar	 grijpende	 processen	 :	 het	
interactieproces	en	het	proces	van	betekenisvorming,	de	twee	processen	die	volgens	het	symbolisch	
interactionisme	het	wezen	van	de	samenleving	uitmaken.	
	
Etnomethodologie	en	dramaturgie	
Een	 wat	 bizarre	 uitloper	 van	 het	 symbolisch	 interactionisme	 is	 de	 'etnomethodologie'.	 Haar	
belangrijkste	vertegenwoordigers	 zijn	Aaron	Cicourel	en	Harold	Garfinkel	 (12).	Ook	de	dramaturgie	
van	 Erving	Goffman	 kan	hiertoe	 gerekend	worden.	De	etnomethodologie	 is	 in	 feite	 ontsproten	uit	
een	 kruising	 van	 het	 symbolisch	 interactionisme	 met	 de	 fenomenologische	 sociologie	 van	 Alfred	
Schutz.	We	zullen	hier	enkel	stilstaan	bij	de	verwantschap	met	het	symbolisch	interactionisme	.	Dan	
valt	 op	dat	de	etnomethodologie	een	aantal	 inzichten	 van	het	 symbolisch	 	 interactionisme	 tot	het	
uiterste	radicaliseert.	
	
Het	 symbolisch	 interactionisme	 stelt	 dat	 de	 onderzoeker	 socioloog	 zich	 moet	 inleven	 in	 het	
standpunt	 (d.w.z.	 de	 betekenisgeving)	 van	 de	 onderzochte	 personen.	 Het	 stelt	 ook	 dat	
betekenisgeving	een	ononderbroken	proces	 is.	 In	principe,	 zo	concludeert	de	etnomethodoloog,	 is	
de	 sociologische	 analyse	 dus	 eindeloos.	 Toch	 worden	 er	 onderzoekingen	 afgerond	 en	 conclusies	
getrokken.	Hoe	komt	dat?	
	
Dat	kan,	ten	eerste,	te	wijten	zijn	aan	een	fout	in	de	analyse.	De	socioloog	is	niet	voldoende	gevoelig	
voor	 de	 steeds	 voortdurende,	 wisselende	 interpretaties	 van	 de	 betrokkenen.	 Hij	 selecteert	 de	
empirische	 waarnemingen	 zo	 dat	 zijn	 theorie	 bevestigd	 wordt.	 Maar	 het	 kan,	 ten	 tweede,	 ook	
toegeschreven	worden	aan	de	aard	van	de	sociale	werkelijkheid,	en	dat	 is	 interessanter.	Vaak	stelt	
men	 vast	 dat	 het	 betekenisgevingsproces	 de	 facto	 onderbroken	 wordt.	 Bepaalde	 interpretaties	
dringen	zich	op	als	definitief.	In	dat	geval	komt	de	socioloog	op	het	spoor	hoe	bepaalde	individuen	of	
groepen	definities	van	de	situatie	aan	anderen	opleggen.	Een	onderzoek	kan	dus	worden	beëindigd	
omdat	ofwel	de	socioloog	ofwel	de	handelende	zelf	hun	definities	doordrukken.	In	het	eerste	geval	
maakt	de	socioloog	een	methodologische	fout,	in	het	tweede	geval	doet	hij	een	ontdekking.	De	grens	
tussen	beide	is	niet	gemakkelijk	te	trekken.	
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Het	 symbolisch	 interactionisme	 stelt	 dat	 de	 actoren	 zelf	 de	 sociale	 werkelijkheid	 construeren.	 De	
etnomethodoloog	 voegt	 hier	 aan	 toe	 dat	 de	 actor	 de	 sociale	werkelijkheid	 zoveel	mogelijk	 in	 zijn	
voordeel	zal	construeren.	Zo	zal	hij	onder	meer	een	zo	gunstig	mogelijke	indruk	willen	maken	op	de	
anderen.	Hoe	dit	precies	in	zijn	werk	gaat	is	grondig	onderzocht	door	Erving	Goffman	(13).	
	
De	technieken	die	iemand	gebruikt	om	een	goede	indruk	te	maken	op	anderen	(Goffman	spreekt	van	
'Impression	management')	 zijn	 veelvuldig	 maar	 berusten	 allen	 op	 hetzelfde	 principe.	 Een	 individu	
beschikt	volgens	Goffman	over	twee	manieren	om	uitdrukking	te	geven	aan	zijn	gevoelens,	 ideeën,	
verlangens,	 kortom	 aan	 zichzelf.	 Hij	 beschikt	 over	 verbale	 uitdrukkingsmiddelen	 die	 hij	 onder	
controle	heeft	en	naar	zijn	hand	kan	zetten.	Met	die	middelen	kan	hij	dus	relatief	gemakkelijk	een	
gunstige	 indruk	maken	 op	 anderen.	 Daarnaast	 zijn	 er	 niet-verbale	middelen	 die	 hij	 minder	 goed	
onder	 controle	 heeft	 maar	 die	 niettemin	 heel	 wat	 prijsgeven	 over	 zijn	 persoon.	 Hieronder	 vallen	
uitingen	 zoals	 lichaamshouding,	 blozen	 en	 dergelijke.	 In	 een	 interactie	 gaan	 de	 betrokkenen	 er	
volgens	Goffman	van	uit	dat	ze	elkaar	kunnen	controleren	op	hun	waarachtigheid.	Ze	kunnen	immers	
iemands	verbale	uitingen	 'toetsen'	aan	zijn	 'niet-verbale	uitingen'.	Zo	zal	 iemand	die	beweert	geen	
vrees	te	kennen	terwijl	zijn	knieën	knikken	van	de	schrik,	door	de	mand	vallen.	
	
Het	interactiespel	wordt	echter	bemoeilijkt	door	het	feit	dat	de	handelenden	er	kunnen	in	slagen	ook	
zulke	niet-verbale	uitingen	onder	controle	te	krijgen.	Ze	kunnen	dus	de	ander	in	de	luren	leggen	met	
het	 versturen	 van	 z.g.	 ongecontroleerde	 signalen	 die	 in	 feite	 wel	 gecontroleerd	 zijn.	 Om	 zulke	
'berekende	 onopzettelijkheid	 te	 doorprikken	 zal	 de	 tegenspeler	 moeten	 speuren	 naar	 andere	
symptomatische	 uitingen	 die	 de	 handelende	 nog	 niet	 controleert,	 zodat	 hij	 opnieuw	 over	 een	
toetssteen	 beschikt	 om	 de	 waarachtigheid	 van	 de	 handeling	 of	 uitspraak	 te	 toetsen.	 De	
interactiedeelnemers	zullen	elkaar	voortdurend	trachten	in	de	luren	te	leggen	door	zoveel	mogelijk	
hun	uitingen	te	controleren	zodat	ze	de	schijn	kunnen	ophouden	van	onopzettelijke	echtheid,	terwijl	
ze	anderzijds	zullen	trachten	de	verhulling	en	de	opgehouden	schijn	van	anderen	te	doorprikken	en	
te	toetsen	aan	de	echte,	onopzettelijke	signalen.	
	
Volgens	Goffman	bestaat	de	samenleving	grotendeels	uit	zulke	'impression	management'-activiteiten	
en	 hij	 vergelijkt	 haar	 dan	 ook	met	 een	 theater	waarin	 iedereen	 tegelijk	 toeschouwer	 en	 speler	 is.	
Goffman	spreekt	dan	ook	gepast	van	'dramaturgie'	als	hij	het	over	sociaal	handelen	heeft.	
	
	
Voetnoten	

1. Een	 in	het	symbolisch	 interactionisme	veel	gebruikt	begrip	 is	 'de	definitie	van	de	situatie'.	Dit	begrip	werd	door	W.I.	
Thomas	 en	 F.	 Znaniecki	 ontwikkeld	 in	 hun	 empirische	 studie	The	 Polish	 Peasant	 in	 Europe	 and	America	 	 (1927).	 De	 sociale	

werkelijkheid	is	niet	op	dezelfde	manier	'objectief'	als	de	fysische	werkelijkheid.	Zij	staat	niet	voor	eens	en	voorgoed	vast,	maar	
is	het	resultaat	van	menselijke	definities	die	binnen	bepaalde	situaties	geformuleerd	worden.	D.w.z.	mensen	leven	en	werken	in	
talloze,	 elkaar	 steeds	 weer	 afwisselende	 situaties	 die	 voortdurend	 als	 'werkelijk'	 gedefinieerd	 worden	 met	 als	 gevolg	 dat	

mensen	 er	 naar	 handelen	 en	 aldus	 die	 definities	 werkelijk	 maken.	 Men	 ziet	 hoe	 deze	 opvatting	 parallel	 loopt	 met	 die	 van	
William	 James	 :	 mensen	 maken	 de	 werkelijkheid	 in	 hun	 handelen	 waar.	 Bij	 James	 bleef	 deze	 pragmatische	 kijk	 op	 de	
werkelijkheid	 als	 verwerkelijkingsproces	 nog	 tamelijk	 filosofisch.	 Thomas	 ontdoet	 het	 van	 deze	 connotaties.	 Hij	 maakt	 het	

toepasbaar	voor	het	empirisch	onderzoek	met	behulp	van	het	eenvoudige	theorema:	'if	men	define	situations	as	real,	they	are	
real	 in	 their	 consequences'.	De	onderzoeker	die	meningen	onderzoekt,	moet	dus	beseffen	dat	hij	 in	de	 letterlijke	 zin	 van	de	
ondervraagden	reconstrueert	

2. Hiermee	bedoelt	men	dat	het	bewuste	denken	en	de	identiteitsvorming	van	het	individu	enerzijds	en	de	vorming	van	
sociale	verbanden	anderzijds	twee	aspecten	zijn	van	eenzelfde	proces.	

3. zie	H.	JOAS,	G.H.	Mead,	A	Contemperary	Re-examination	of	his	Thought,	Cambridge,	1985.	
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4. De	 fysiologische	 voorwaarden	 van	 symbolische	 interactie,	 zoals	 de	 grote	 herseninhoud,	 de	 plaatsing	 van	 het	

strottehoofd	enzovoort	worden	zeker	niet	ontkend.	Zij	worden	eenvoudig	vooropgesteld.	
5. H.	BLUMER,	Symbolic	Interactionism,	p.	15.	
6. Men	begrijpt	waarom	Blumer	de	voorkeur	geeft	aan	de	term	‘samenhandeling’	boven	het	meer	gebruikelijke	‘sociaal	

handelen’.	Hij	wil	onderstrepen	dat	mensen	niet	met	hun	handelingen	op	elkaar	inwerken	maar	hun	handelingen	daarentegen	
samen	vorm	geven	in	een	‘gemeenschappelijke	ruimte’	van	betekenisgeving.	

7. H.	BLUMER,	Symbolisch	Interactionisme,	p.	26.	De	analyse	van	de	'sociale	constructie	van	de	werkelijkheid'	is	in	detail	

verricht	door	Peter	Berger	en	Thomas	Luckmann	in	hun	boek	met	de	gelijknamige	titel.	Hoewel	ze	heel	wat	inzichten	ontlenen	
aan	het	symbolisch	interactionisme	sluiten	ze	toch	nauwer	aan	bij	de	fenomenologie	(dat	de	rol	van	zuiver	cognitieve	factoren	in	
de	betekenisgeving	veel	meer	benadrukt	dan	in	het	symbolisch	interactionisme,	waar	de	rol	van	de	interactie	belangrijker	wordt	

geacht).	
8. Bernard	N.	MELZER	e.a.,	Symbolic	Interactionism.	Genesis,	varieties	and	Criticism.	London,	1975,	p.	55	e.v.	
9. De	vraag	is	uiteraard	:	wat	is	"verklaren",	d.i.	op	welke	vragen	moet	de	onderzoeker	een	antwoord	geven?	

10. Howard	BECKER,	Outsiders.	Studies	in	the	Sociology	of	Deviance.	Glencoe,	III.,	1963.	
11. J.	 VAN	 HOOF,	 Symbolisch	 Interactionisme,	 in	 L.	 RADEMAKER	 (ed.),	 Sociologische	 stromingen,	

Utrecht/Antwerpen,1977,	p.	136.	

12. Zie	vooral	Harold	GARFINKEL,	Studies	in	Ethnomethodology,	Englewood	Cliffs,	1967.	
13. Erving	GOFFMAN,	The	Presentation	of	Self	in	Everyday	Life,	New	York,	1959.	(Nederlandse	vertaling	:	De	dramaturgie	

van	het	dagelijkse	leven.	Schijn	en	werkelijkheid	in	sociale	interacties.	Utrecht,	1980.)	
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Hoofdstuk	11		
DE	RUILTHEORIE	
	
	
	Inleiding	
	
Het	 functionalisme	en	de	 conflicttheorie	hebben	de	neiging	om	handelende	 individuen	 te	 situeren	
binnen	 meer	 omvattende	 sociale	 structuren.	 Zo	 ontstaat	 het	 risico	 dat	 de	 specificiteit	 van	
interactieprocessen	worden	weg	gereduceerd.	Tegen	deze	achtergrond	dient	men	de	ruiltheorie	en	
het	 symbolisch	 interactionisme	 te	 situeren.	 Beide	 benaderingen	 gaan	 uit	 van	 de	 handelende	
individuen	in	microsituaties.	De	ruiltheoreticus	Homans	drukte	die	bekommernis	kort	en	krachtig	uit	
in	de	titel	van	een	beroemd	geworden	artikel	 :	 'Bringing	men	back	in'.	 In	de	plaats	van	zich	over	te	
geven	aan	speculaties	over	'de	maatschappij'	zou	men	er	beter	aan	doen	zeer	nuchter	te	beginnen	bij	
de	waarneming	van	de	eenvoudigste	intermenselijke	interacties.	Uit	deze	basiselementen	wordt,	zo	
meent	Homans,	de	hele	maatschappij	opgebouwd.	
	
Men	 ziet	 hoezeer	 deze	 microscopische	 aanpak	 indruist	 tegen	 de	 holistische	 benadering	 van	 het	
functionalisme.	Achter	de	kritiek	van	Homans	gaat	een	 inhoudelijk	meningsverschil	schuil	over	wat	
het	sociale	leven	wezenlijk	is:	een	supra-subjectieve	werkelijkheid,	die	een	eigen	leven	leidt	buiten	of	
boven	de	individuen	om,	of	een	werkelijkheid	die	in	laatste	instantie	bestaat	uit	de	gedragingen	van	
individuele	mensen.	
	
Daarnaast	 belichaamt	 de	 ruiltheorie	 ook	 een	 methodologische	 reactie.	 Volgens	 Homans	 had	 de	
sociologie	in	het	verleden	de	neiging	gehad	tot	theoretiseren	voor	het	plezier	en	tot	goochelen	met	
moeilijke	begrippen.	Met	empirische	wetenschap	had	dit	alles	niet	veel	te	maken.	Omdat	hij	uitgaat	
van	 het	 individuele	 handelen	meent	Homans	meer	 empirisch	 te	werk	 te	 kunnen	 gaan.	 Individuele	
handelingen	zijn	relatief	gemakkelijk	waarneembaar.	Zij	vormen	methodologisch	derhalve	een	meer	
solide	grondslag	dan	niet	rechtstreeks	waarneembare	entiteiten	zoals	'sociale	systemen'	of	'klassen'.	
	
	
Een	elementaire	toepassing	
Hoe	ziet	een	 luchthaven	er	uit	door	de	ogen	van	een	ruiltheoreticus?	Naast	de	talrijke	vormen	van	
economische	 ruil	 (passagiers	 kopen	 tickets,	werknemers	worden	betaald	 voor	 hun	werk,...)	 spelen	
zich	op	de	luchthaven	ook	talrijk	vormen	van	sociale	ruil	af.	Het	zijn	deze	laatste	vormen	van	ruil	die	
de	 socioloog	 interesseren.	 Hij	 ziet	 ze	 overal	 opduiken	 in	 de	 ontelbare	 interpersoonlijke	 contacten	
tussen	de	mensen.	Een	passagier	geeft	een	complimentje	aan	een	stewardess	en	(vooropgesteld	dat	
zij	dit	als	een	beloning	ervaart)	in	ruil	wordt	hij	eerst	bediend.	Een	andere,	wiens	bagage	verloren	is	
gegaan,	 spreekt	geïrriteerd	 iemand	van	het	 servicepersoneel	aan,	maar	die	weigert	hulp	omdat	hij	
die	 alleen	 verleent	 als	 hij	 respect	 en	 achting	 ontvangt	 van	 de	 hulpbehoevende.	 Een	 lid	 van	 de	
controletoren	kan	tijdens	de	spitsuren	van	het	vliegverkeer	het	hoge	werktempo	niet	aan,	maar	durft	
zijn	 problemen	 niet	 te	 melden	 aan	 zijn	 superieur.	 Daarom	 doet	 hij	 een	 beroep	 op	 een	 meer	
competente	collega	die	hij	ooit	geholpen	heeft	bij	de	verbouwing	van	zijn	huis.	
	
De	ruiltheoreticus	zal	er	op	wijzen	dat	aan	al	deze	interacties	dezelfde	gedragswet	ten	grondslag	ligt:	
mensen	vertonen	dàt	gedrag	waarbij	ze	het	meest	voordeel	hebben	en	trachten,	door	het	uitdelen	
van	beloningen	en	straffen,	elkaar	ertoe	te	brengen	die	dingen	te	doen	die	voor	henzelf	het	meest	
lonend	zijn.	
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Invloeden	
De	ruiltheorie	knoopt	aan	bij	een	oude	tradities,	nl.	de	klassieke	economie.	Daarnaast	worden	een	
aantal	belangrijke	inzichten	ontleend	aan	de	behavioristische	psychologie	en	aan	de	antropologie.	
	
De	klassieke		economie	
De	klassieke	economisten	zien	mensen	als	wezens	die	er	voortdurend	op	uit	zijn	maximale	materiële	
voordelen	 te	halen	uit	de	 transacties	die	 ze	met	anderen	aangaan	op	de	markt.	Deze	markt	wordt	
beschouwd	als	voor	 iedereen	toegankelijk.	Verondersteld	wordt	ook	dat	mensen	een	vrije	 toegang	
hebben	tot	alle	noodzakelijke	 informatie,	zodat	ze	 in	staat	zijn	alle	beschikbare	alternatieven	tegen	
elkaar	af	te	wegen.	Zo	zouden	ze	rationeel	kunnen	kiezen	voor	het	alternatief	dat	de	meeste	baten	
oplevert.	
In	deze	radicale	vorm	vindt	men	deze	voorstelling	van	de	mens	als	een	rationele,	 individuele	homo	
economicus	 nog	 maar	 zelden.	 Om	 deze	 homo	 economicus	 te	 construeren	 zijn	 immers	 al	 te	 veel	
arbitraire	of	ronduit	verkeerd	veronderstellingen	nodig.	De	ruiltheoretici	geven	zich	rekenschap	van	
deze	kritieken.	Maar	ze	menen	dat	de	basisnoties	van	de	klassieke	economisten	aangepast	kunnen	
worden	en	zo	voor	de	sociologische	theorie	van	belang	blijven.	In	die	aangepaste	vorm	fungeren	de	
veronderstellingen	van	de	klassieke	economisten	als	de	hoeksteen	van	de	ruiltheorie.	
	
1)	Het	is	waar	dat	mensen	niet	constant	bezig	zijn	met	de	maximalisering	van	hun	'winsten'.	Maar	ze	
hebben	wel	de	neiging	om	uit	de	omgang	met	anderen	een	zeker	voordeel	te	halen.	
2)	Het	is	ook	waar	dat	mensen	niet	volledig	rationeel	zijn,	maar	dat	neemt	niet	weg	dat	ze	toch	vaak	
afwegen	welke	de	kosten	en	de	baten	zijn	van	de	sociale	interacties	waarin	ze	verwikkeld	zijn.	
3)	 	Natuurlijk	beschikken	mensen	niet	over	perfecte	 informatie	over	de	beschikbare	alternatieven,	
maar	 ze	 zijn	 gewoonlijk	wel	 op	 de	 hoogte	 van	 ten	minste	 enkele	 alternatieven	 en	 van	 een	 aantal	
kosten	en	baten	die	eraan	verbonden	zijn.	
4)	 	 Dat	 de	mensen	 onder	 druk	 staan	 van	 externe	 omstandigheden	 en	 soms	 handelwijzen	moeten	
volgen	die	hun	zijn	opgelegd,	neemt	niet	weg	dat	ze	binnen	de	grenzen	die	hun	gelaten	worden	met	
elkaar	in	concurrentie	zullen	treden.	
5)	 Er	 kan	 geen	 twijfel	 over	 bestaan	 dat	 de	 individuele	 behoeften	 en	 drijfveren	 gevormd	 worden	
onder	 de	 invloed	 van	 andere	 mensen.	 Maar	 de	 voorkeuren	 van	 mensen	 hebben	 toch	 altijd	 een	
individuele	 grondslag	 -	 anders	 zouden	 mensen	 in	 identieke	 omstandigheden	 ook	 identieke	
voorkeuren	hebben,	wat	niet	het	geval	is.	
	
De	 invloed	 van	 de	 economie	 doet	 zich	 ten	 slotte	 gevoelen	 in	 het	methodologische	 ideaal	 van	 de	
ruiltheorie.	Net	 als	 Smith	 en	 Ricardo	 gaan	 de	 ruiltheoretici	 uit	 van	 tamelijk	 eenvoudige	 'algemene	
wetten	van	de	menselijke	natuur'.	Van	deze	axioma's	poogt	men	de	meer	complexe	onderdelen	van	
de	 theorie	 zo	 rationeel	 mogelijk	 af	 te	 leiden.	 Nergens	 gebeurt	 de	 trapsgewijze	 opbouw	 van	
eenvoudige	naar	complexe	onderdelen	van	een	theorie	zo	doelbewust	als	in	de	ruiltheorie.	Volgens	
de	ruiltheoretici	kunnen	de	zeer	complexe	sociale	verhoudingen	immers	nooit	iets	anders	zijn	dan	de	
ingewikkelde	'som'	van	betrekkelijk	eenvoudige	ruilrelaties.	
	
De	antropologie	van	Malinowski	
In	 zijn	 etnografische	 studie	 over	 de	 Trobrianders	 had	 Malinowski	 een	 opmerkelijke	 vorm	 van	
geïnstitutionaliseerde	 ruil	 waargenomen.	 Deze	 staat	 bekend	 als	 de	 'Kula	 ring'.	 De	 bewoners	 van	
verschillende	eilanden	ruilden	armbanden	en	halsdoeken	tegen	elkaar,	op	een	voorgeschreven,	bijna	
ceremoniële	wijze.	Het	merkwaardige	was	dat	iedere	armband	en	iedere	halsdoek	de	hele	kring	van	
eilanden	 rondging	 en	 uiteindelijk	 terug	 bij	 het	 beginpunt	 belandde.	 Zo	 vormden	 de	 eilanden	 een	
gesloten	kring	van	 ruilrelaties	met	elkaar.	Malinowski	had	al	 snel	door	dat	deze	 ruil	 geen	welvaart	
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creëerde,	 noch	materiële	 behoeften	 bevredigde.	 De	 Kularuil	 vormde	 geen	 netwerk	 van	materiële	
ruilrelaties	maar	 eerder	 een	 netwerk	 van	 symbolische	 ruilrelaties.	 De	 Kularuil	was	 de	 ceremoniële	
uitdrukking	 van	 de	 samenhorigheid	 van	 de	 bewoners	 van	 de	 verschillende	 eilanden,	 een	 soort	
verbond.	
	
De	bevindingen	van	Malinowski	hebben	voor	de	ruiltheorie	een	dubbele	betekenis.	
1)	Ze	maakten	de	ruiltheoretici	attent	op	het	verschijnsel	van	de	symbolische	ruil.	Mensen	ruilen	ook	
symbolen,	voorstellingen,	waarden,	kortom	alles	wat	voor	hen	betekenis	heeft.	
2)	De	ruil	bevredigt	klaarblijkelijk	niet	uitsluitend	individuele	behoeften.	Ze	kan	ook	in	functie	staan	
van	 'sociale	 behoeften'	 als	 sociale	 differentiatie,	 sociale	 integratie	 en	 solidariteit.	 Hier	 komt	 de	
ruiltheoreticus	 in	 de	 buurt	 van	 het	 functionalistische	 standpunt.	 Toch	 blijft	 er	 een	 levensgroot	
verschil.	 In	 de	 ruiltheorie	 wordt	 gemeenschapsvorming	 altijd	 beschouwd	 als	 een	 neveneffect	 van	
individuele	 handelingen	 die	 ingegeven	 worden	 door	 individuele	 voorkeuren	 en	 individuele	
berekeningen.	In	geen	geval	wordt	aan	een	'sociaal	lichaam'	een	eigen	leven	toegeschreven.	Dat	de	
maatschappij	zich	aan	ons	voordoet	als	een	immens	levend	wezen	is	het	gevolg	van	gezichtsbedrog.	
In	werkelijkheid	 zijn	er	alleen	met	elkaar	 ruilende	mensen.	Strikt	genomen	kan	het	begrip	 'functie'	
voor	 de	 ruiltheoreticus	 dan	 ook	 dezelfde	 betekenis	 hebben	 als	 voor	 de	 functionalist.	 De	 laatste	
definieert	haar	als	de	'bestaansvoorwaarde'	of	de	'behoefte'	van	het	sociale	geheel,	de	eerste	als	de	
behoefte	van	de	individuele	mens.	Maar	net	als	in	de	klassieke	economische	theorie	van	Adam	Smith	
leiden	ook	in	de	ruiltheorie	de	zelfzuchtige	motieven	van	de	mensen	door	hun	onderlinge	werking	tot	
een	onverwacht	resultaat	zoals	sociale	integratie.	
	
De	behavioristische	psychologie	
De	behavioristische	stelregels	zijn	even	radicaal	als	eenvoudig.	Ten	eerste	is	het	overbodig	te	peilen	
naar	het	mysterieuze	innerlijk	van	het	menselijk	bewustzijn.	Dat	levert	toch	onoplosbare	problemen	
op.	Men	komt	al	genoeg	over	de	mens	te	weten	als	men	nauwkeurig	waarneemt	hoe	hij	uitwendig	
reageert	 op	waarneembare	 prikkels	 uit	 zijn	 omgeving.	 De	 behavioristen	 houden	 dus	 vast	 aan	 een	
onverkort	positivisme.	Ten	tweede	 is	de	mens	een	dier.	De	studie	van	het	dierlijk	gedrag	 leert	ons	
veel	over	de	mens.	 	Men	mag	aannemen	dat	de	elementaire	gedragswetten	die	het	dierlijk	gedrag	
beschrijven	de	kern	uitmaken	van	het	complexe	geheel	van	gedragswetten	die	het	menselijk	gedrag	
beschrijven.	Net	als	het	dier	 is	de	mens	een	organisme	dat	reageert	op	wisselende	externe	prikkels	
en	 gegeven	 interne	 prikkels	 (voorkeuren).	 	 Derhalve	 houden	 de	 behavioristen	 ook	 vast	 aan	 een		
extern	en	intern	determinisme.	
	
Behavioristen	als	Watson	en	Skinner	hebben	aanvankelijk	vooral	onderzoek	gedaan	naar	het	gedrag	
van	dieren.	Bekend	is	de	beruchte	'Skinner	box',	een	proefopstelling	waarmee	Skinner	nauwgezet	het	
gedrag	van	witte	muizen	en	duiven	onderzocht.	Aangenomen	werd	dat	de	gedragswetten	die	daar	
golden	mutatis	mutandis	ook	opgingen	voor	de	mens.	Volgens	de	behavioristen	zijn	dieren	altijd	uit	
op	 'beloningen'.	 Ze	 vertonen	 altijd	 het	 gedrag	 dat	 hun	 het	meeste	 voordeel	 en	 het	minste	 'straf'	
oplevert.	 Men	 merkt	 onmiddellijk	 de	 overeenkomst	 met	 de	 klassieke	 economie	 die	 de	 mens	
beschreef	als	een	wezen	dat	streeft	naar	'nut'	of	'baten'	tegen	zo	weinig	mogelijk	'kosten'.	(1)	
	
De	belangrijkste	 gedragswetten	die	 door	 de	behavioristen	 aan	het	 licht	 zijn	 gebracht,	 zijn	 ook	 van	
betekenis	voor	de	ruiltheorie.	Vooral	Homans	leunt	zwaar	aan	bij	deze	bevindingen.	
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De	ruiltheorie	van	George	Caspar	Homans	
	
Bio-	en	bibliografische	situering.	
George	Homans	werd	geboren	in	1910	te	Boston,	in	een	welvarend	gezin.	Zoals	wel	meer	het	geval	is	
bij	sociologen	van	zijn	generatie,	kwam	hij	langs	een	omweg	tot	de	sociologie.	Hij	studeerde	Engelse	
letterkunde	 en	 ambieerde	 aanvankelijk	 een	 journalistieke	 loopbaan,	 tot	 hij	 het	 werk	 van	 Vilfredo	
Pareto	 leerde	 kennen.	 Hij	 vertaalde	 diens	 Sociologie	 Générale	 in	 het	 Engels	 en	 schreef	 An	
Introduction	to	Pareto	(New	York,	1934).	Daarna	studeerde	hij	verder	sociologie	te	Harvard,	waar	hij	
sterk	 onder	 de	 indruk	 kwam	 van	 de	 rigoureuze	 experimenten	 van	 Elton	 Mayo	 (de	 Hawthorne-
experimenten)	en	van	het	methodologisch	al	even	strenge	behaviorisme	in	de	psychologie.	Homans	
eerste	grote	werk	(een	historische	studie	:	English	Villagers	of	the	Thirteenth	Century,	1942)	leunde	
aan	bij	het	functionalisme	van	Radcliffe-Brown.	Maar	al	zijn	latere	werk	is	gestoeld	op	een	krachtige	
afwijzing	van	het	functionalisme	(zijn	kritiek	is	het	meest	uitgewerkt	in	het	boek	Marriage,	Authority	
and	Final	Causes,	1955,	dat	hij	samen	schreef	met	de	antropoloog	David	Schneider).	
In	1949	werd	Homans	hoogleraar	te	Harvard.	Kort	daarop	publiceerde	hij	The	Human	Group	(1950),	
een	 vergelijkende	 studie	 van	 een	 vijftal	 zeer	 verschillende	 groepen.	 Homans	 beschrijft	 hierin	 de	
structuur	 van	 sociale	 groepen	en	de	wetmatigheden	die	 aan	elementaire	 interacties	 ten	grondslag	
liggen.	Geheel	tegen	het	functionalisme	in	stelde	hij	dat	men	ook	het	meest	complex	sociaal	gedrag	
maar	 kan	 verklaren	 door	 het	 individu	 en	 de	 eenvoudigste	 sociale	 eenheden	 als	 uitgangspunt	 te	
nemen.	In	Social	Behavior,	Its	Elementary	Forms	(1961)	schetst	hij	een	theoretische	kader	waarmee	
de	elementaire	 interacties	kunnen	verklaard	worden	:	de	ruiltheorie.	Hij	 laat	zien	hoe	o.m.	 invloed,	
conformering,	competitie,	achting,	rechtvaardigheid,	autoriteit,	gelijkheid	en	status	kunnen	verklaard	
worden	 als	 een	 specifieke	 vorm	 van	 sociale	 ruil.	 De	 psychologische	 grondslag	 van	 de	 ruiltheorie	
wordt	toegelicht	in	Sentiments	and	Activities	(1962).	Uit	deze	studie	blijkt	Homans'	bekommernis	om	
de	 kloof	 tussen	 psychologie,	 sociale	 psychologie	 en	 sociologie	 te	 dempen.	 Dit	 moet	 principieel	
mogelijk	zijn	omdat	de	drie	disciplines	eenzelfde	onderwerp	hebben:	het	gedrag	van	het	individu.	
	
Zijn	opvattingen	over	de	methodologie	van	de	sociologie	vindt	men	 in	The	Nature	of	Social	Science	
(1967).	Homans	verdedigt	de	stelling	dat	een	wetenschap	maar	een	systematiek	kan	vertonen	als	de	
informatieverwerving	doelbewust	gericht	 is	op	de	toetsing	van	bestaande	basisproposities	of	op	de	
formulering	 van	 nieuwe	 basisproposities.	 Daarmee	 kant	 hij	 zich	 tegen	 de	 puur	 analytische	
gedachtenconstructies	van	Parsons.	George	Homans	overleed	in	1989.	
	
	Intellectuele	situering	
Homans	zet	zich	sterk	af	 tegen	de	overhaaste	macrosociologische	schema's	van	de	Parsonianen	en	
van	de	meeste	conflictsociologen.	Dergelijke	schema's	verklaren	niets	:	"Veel	moderne	sociologische	
theorieën	 zijn	 al	 tevreden	 wanneer	 ze	 een	 conceptueel	 schema	 hebben	 ontworpen.	 Ze	 ontleden	
sociale	verschijnselen	 in	aspecten,	stoppen	ze	 in	hokjes,	 roepen	aha!	en	daarmee	 is	het	onderzoek	
afgelopen".	 Bijgevolg	 zijn	 algemene	 begrippen	 als	 'sociaal	 systeem'	 of	 'klasse'	 volgens	 Homans	
veeleer	 illusoir.	 Ze	 geven	 de	 indruk	 over	 iets	 bepaalds	 te	 gaan,	 maar	 bestaan	 vaak	 alleen	 in	 de	
fantasie	van	de	theoriebouwers.	Als	de	sociologie	een	wetenschap	wil	zijn,	zal	ze	moeten	vertrekken	
van	 elementair	 sociaal	 gedrag.	Daaronder	 verstaat	Homans:	 het	 gedrag	 van	 individuele	mensen	 in	
direct	 contact	 met	 elkaar.	 Pas	 daarna,	 wanneer	 eenmaal	 eenvoudige	 regelmatigheden	 zijn	
vastgesteld	 in	 de	 wijze	 waarop	 individuen	 op	 elkaar	 reageren,	 kan	 men	 generalisaties	 opstellen	
waarin	 deze	 eenvoudige	 regelmatigheden	 in	 een	 breder	 verhaal	 worden	 geplaatst.	 Zo	 kan,	 stapje	
voor	stapje,	een	meer	algemene	theorie	van	de	maatschappij	worden	opgebouwd.	
	
Om	methodologische	en	inhoudelijke	redenen	knoopt	Homans	liever	aan	bij	de	gedragspsychologie	
en	 de	 economie.	 Beide	 disciplines	 steunen	 op	 kwantificeerbare	 waarnemingen	 en	 trachten	 een	
eenduidig	 verband	 te	 leggen	 tussen	 variabele	 omgevingsfactoren	 en	 het	 gedrag	 van	 individuen.	
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Homans	 zet	 zich	 sterk	af	 tegen	 interpretatieve	benaderingen	 (verstehen,	 introspectie...)	 die	exacte	
waarnemingsgegevens	opleveren	noch	eenduidige	proposities	van	het	type	'als	factor	X	dan	gedrag	
Y'.	 Alleen	 zo'n	 werkwijze	 garandeert	 volgens	 Homans	 een	 adequate	 empirische	 toetsing	 van	 de	
proposities.	 Bovendien	 vindt	 Homans	 hun	 opvatting	 van	 sociaal	 gedrag	 zeer	 vruchtbaar.	 Beide	
disciplines	zien	sociaal	gedrag	als	"een	ruil	van,	al	dan	niet	tastbare,	activiteiten,	die	minder	of	meer	
beloningen	of	kosten	kunnen	opleveren,	tussen	ten	minste	twee	personen".	
	
Basisbegrippen	
Homans	heeft	getracht	de	inzichten	van	het	behaviorisme	en	van	de	klassieke	economie	vruchtbaar	
te	maken	voor	de	sociologie.	Hij	ontleent	daarom	aan	die	disciplines	een	aantal	basisbegrippen	en	
verruimt	of	specificeert	ze	om	ze	op	de	sociale	werkelijkheid	te	kunnen	toepassen.	

• Stimulus	:	element	uit	de	omgeving	waarop	een	organisme	reageert	met	een	handeling.	
• Handeling	 :	gedrag	van	een	organisme	gericht	op	het	verkrijgen	van	beloningen	en	het	

vermijden	van	straffen.	
• Beloning	 :	 de	 eigenschap	 van	 een	 stimulus	 om	 de	 behoeften	 van	 een	 organisme	 te	

bevredigen.	
• Straf	 :	 de	 eigenschap	 van	 een	 stimulus	 om	 een	 organisme	 schade	 toe	 te	 brengen,	 te	

benadelen	of	de	bevrediging	van	behoeften	te	verhinderen.	
• Waarde	:	de	hoeveelheid	beloning	die	een	stimulus	bezit.	
• Kosten	 :	 gemiste	 beloningen	 of	 gekregen	 straffen	 waarin	 een	 bepaalde	 handeling	

resulteert.	
• Perceptie	:	de	capaciteit	om	beloningen	en	kosten	waar	te	nemen	en	tegen	elkaar	af	te	

wegen.	
• Verwachting	 :de	 kosten,	 straffen	 en	 beloningen	 die	 een	 organisme	 heeft	 leren	

associëren	met	een	bepaalde	stimulus.	
	

Deze	begrippen	zijn	het	abc	van	de	ruiltheorie.	Ze	knopen	rechtstreeks	aan	bij	het	mensbeeld	van	het	
behaviorisme	en	van	de	klassieke	economie.	De	mens	 is	een	wezen	dat	beloning	zoekt	en	straffen	
vermijdt;		zijn	gedrag	is	het	gevolg	van	een		calculus.	Het	volstaat	deze	calculus	te	reconstrueren	om	
het	gedrag	te	verklaren.	Homans	geeft	wel	een	sociologische	specificatie	aan	deze	opvatting	omdat	
hij	 niet	 geïnteresseerd	 is	 in	 het	 gedrag	 van	 individuen	 zonder	 meer.	 Hij	 is	 geïnteresseerd	 in	
interactief	gedrag	waarbij	het	gedrag	van	het	ene	individu	beïnvloed	wordt	door	het	gedrag	van	een	
ander.	
	
Door	 de	 interactie	 op	 te	 vatten	 als	 gevolg	 van	 calculatie	 komt	 Homans	 vanzelf	 tot	 het	 ruilbegrip.	
Mensen	 zijn	 voor	 elkaar	 bronnen	 van	 beloning	 en	 straf	 en	 trachten	 van	 elkaar	 zoveel	 mogelijk	
beloningen	 en	 zo	weinig	mogelijk	 straf	 te	 verkrijgen.	 Ze	 doen	 dit	 door	 het	 gedrag	 van	 anderen	 te	
beïnvloeden	met	behulp	van	de	straffen	en	beloningen	die	ze	zelf	kunnen	uitdelen.	Die	beïnvloeding	
is	 echter	 wederzijds.	 Iedere	 interactie	 is	 derhalve	 een	 ruil	 van	 kosten	 en	 beloningen	 tussen	 ten	
minste	 twee	 individuen.	 Homans	 merkt	 gevat	 op	 dat	 het	 geheim	 van	 menselijke	 interacties	 erin	
bestaat	de	ander	waarden	(in	de	ruiltheoretische	betekenis)	te	geven	die	waardevoller	zijn	voor	hem	
dan	kostbaar	voor	jou	en	van	hem	waarden	te	ontvangen	die	waardevoller	zijn	voor	jou	dan	kostbaar	
voor	hem.	
	
Basisproposities	van	de	sociale	interactie	
Steunend	 op	 zijn	 basisbegrippen	 en	 op	 het	 empirisch	 onderzoek	 van	 de	 gedragspsychologie	
formuleert	 Homans	 vijf	 basisproposities	 waarmee	 eenvoudige	 interacties	 en,	 bij	 uitbreiding,	 alle	
subinstitutionele	 interacties	 (dit	zijn	alle	 interacties	die	niet	verlopen	volgens	een	voorgeschreven	 ,	
door	gegeven	regels	en	normen	opgelegd	patroon)	kunnen	worden	verklaard.	
	



 143 

1)	'Als	in	het	verleden	het	door	een	stimulussituatie	uitgelokt	gedrag	van	iemand	werd	beloond,	dan	
zal	de	kans	dat	hij	dit	gedrag	opnieuw	zal	verrichten	toenemen,	naarmate	de	huidige	stimulussituatie	
meer	lijkt	op	die	uit	het	verleden'.	Homans	noemt	deze	propositie	de	 'stimuluspropositie'	omdat	ze	
aangeeft	welke	 stimuli	 een	bepaald	gedrag	 zullen	uitlokken.	 Zo	bijvoorbeeld	 zal,	naarmate	 iemand	
een	behoorlijk	resultaat	haalt	in	een	loopwedstrijd,	een	kwis	enzovoort,	de	kans	toenemen	dat	hij	bij	
een	volgende,	soortgelijke	gelegenheid	opnieuw	deelneemt.	
	
2)	'Hoe	vaker	iemands	gedrag	belonend	is	voor	een	ander,	nadat	deze	een	bepaalde	handeling	heeft	
verricht,	 des	 te	 vaker	 zal	 de	 ander	 deze	 handeling	 verrichten'.	 Homans	 noemt	 deze	 propositie	 de	
'succespropositie'	 omdat	 ze	 aangeeft	 hoe	 dikwijls	 een	 gedrag	 succes	 moet	 hebben	 opdat	 de	
betrokkene	dit	gedrag	in	de	toekomst	opnieuw	zal	verrichten.	
	
3)	 'Hoe	waardevoller	de	beloning	die	het	gedrag	van	een	ander	vor	 iemand	betekent,	hoe	vaker	hij	
een	 gedrag	 zal	 vertonen	 dat	 dit	 (lonende)	 gedrag	 van	 de	 ander	 uitlokt'.	 Homans	 noemt	 dit	 de	
'waardepropositie'	omdat	 ze	aangeeft	dat	de	 frequentie	van	een	gedrag	niet	enkel	bepaald	wordt	
door	 de	 waarschijnlijkheid	 van	 de	 beloning	 maar	 ook	 door	 de	 waarde	 ervan.	 Het	 keer	 op	 keer	
invullen	van	een	lottoformulier,	zonder	ooit	eens	te	winnen,	is	een	gedrag	dat	ruiltheoretisch	alleen	
kan	worden	verklaard	door	de	grote	waarde	van	de	eventuele	beloning.	
	
4)	 'Hoe	 vaker	 iemand	 in	 het	 recente	 verleden	 een	 beloning	 heeft	 ontvangen,	 des	 te	 minder	
waardevol	 wordt	 het	 voor	 hem	 iedere	 verdere	 eenheid	 van	 die	 beloning'.	 Homans	 noemt	 dit	 de	
'deprivatie	verzadigingspropositie'.	De	waarde	van	beloningen	is	afhankelijk	van	het	verzadigingpeil	
dat	de	persoon	bereikt	heeft.	Deze	propositie	leidt,	samen	met	propositie	3,	tot	de	conclusie	dat	de	
frequentie	 van	 een	 gedrag	 dat	 beloningen	 oplevert	 waarvan	 men	 verzadigd	 is,	 afneemt.	 In	 de	
economie	staat	dit	principe	bekend	als	de	wet	van	het	afnemend	marginaal	nut.	
	
5)	 'Als	 iemands	 handeling	 niet	 de	 beloning	 ontvangt	 die	 hij	 verwacht,	 of	 als	 iemand	 bestraffing	
ondergaat	die	hij	niet	verwacht,	zal	hij	verontwaardigd	zijn,	en	in	een	toestand	van	verontwaardiging	
worden	 de	 resultaten	 van	 agressief	 gedrag	 als	 lonend	 ervaren'.	 Homans	 noemt	 dit	 de	 'frustratie	
agressiepropositie'	 (ontleend	 aan	 het	 behaviorisme)	 omdat	 zij	 aanduidt	 dat	 de	
kosten/beloningenschaal	waarop	het	individu	zijn	calculus	in	het	verleden	baseerde,	niet	meer	klopt.	
Frustratie	noemt	men	de	toestand	van	ontreddering	waarin	iemand	die	niet	meer	beschikt	over	een	
kosten/batenschaal,	 zich	 bevindt;	 agressie	 is	 het	 destructieve	 gedrag	 dat	 iemand	 in	 zo'n	 geval	
vertoont.	
	
Voor	het	verklaren	van	sociaal	gedrag	(ruilgedrag)	zijn	volgens	Homans	geen	proposities	nodig	buiten	
de	 reeds	 genoemde.	 Toch	 legt	 hij	 er	 de	 nadruk	 op	 dat	 deze	 basisproposities	 in	 de	 eerste	 plaats	
gelden	 voor	 de	 directe	 ruil	 (de	 ruil	 zonder	 tussenpersonen).	 In	 meer	 ingewikkelde	 vormen	 van	
sociale	 interactie	 zijn	de	 ruilrelaties	vaak	 in	elkaar	verweven	en	vertekend.	Homans	erkent	dat	 zijn	
ruiltheorie	 de	 facto	 nog	 niet	 helemaal	 in	 staat	 is	 dergelijke	 complexe	 sociale	 verhoudingen	
doorzichtig	 te	 maken	 en	 te	 verklaren.	 Dit	 is	 geen	 principieel	 tekort.	 Het	 is	 een	 kwestie	 van	
theorieontwikkeling	 :	 men	 kan	 pas	 overstappen	 van	 het	 eenvoudige	 naar	 het	 complexe	 als	 het	
eenvoudige	is	verklaard.	
	
Homans	beperkt	zich	in	eerste	instantie	dus	tot	de	betrekkelijk	eenvoudige	vormen	van	directe	ruil.	
Dit	betekent	dat	aan	de	volgende	voorwaarden	moet	worden	voldaan	(2)	:	
	
1.	Een	ruilrelatie	wordt	aangegaan	en	bestendigd,	indien	de	relatie	voor	beide	personen	een	betere	
behoeftebevrediging	 met	 zich	 meebrengt	 dan	 wanneer	 de	 relatie	 niet	 zou	 zijn	 aangegaan.	 Het	
eigenbelang	is	de	basis	van	betrekkingen	met	anderen.	
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2.	 Elk	 individu	 bepaalt	 de	 prioriteit	 van	 zijn	 behoefte	 grotendeels	 zelf	 (d.w.z.	 hij	 treft	 in	 zichzelf	
voorkeuren	aan	die	niet	cultureel	bepaald	zijn).	
3.	 Elk	 individu	heeft	 idealiter	een	volledig	overzicht	 van,	en	 inzicht	 in,	de	gegevens	van	de	 situatie	
waarin	hij	zijn	behoeften	wil	bevredigen.	Hij	verkeert	in	een	toestand	van	volledige	informatie.	
4.	 Geen	 persoon	 of	 groep	 mag	 eenzijdig	 de	 condities	 bepalen	 waaronder	 de	 ruilverhoudingen	
worden	 aangegaan.	 Wanneer	 dat	 wel	 het	 geval	 zou	 zijn,	 zou	 er	 geen	 sprake	 meer	 zijn	 van	 een	
ruilverhouding.	Dat	zou	het	geval	zijn	als	ten	gevolge	van	een	relatie	de	ene	partij	beter	af	 is	en	de	
andere	partij	slechter	dan	zonder	die	relatie.	
5.	Er	lijkt	bij	Homans	geen	tegenstelling		te	bestaan	tussen	het	individuele	belang	en	het	algemene	
belang.	Indien	iedereen,	handelend	op	grond	van	zijn	eigenbelang,	ruilrelaties	aangaat	met	anderen,	
dan	 levert	 dat	 maatschappelijke	 systemen	 op	 waarin	 de	 individuele	 vrijheid	 en	 het	 geluk	 van	
iedereen	optimaal	is.	
	
	Normen	en	instituties	
De	voorwaarden	waaronder	de	basisproposities	geldig	zijn,	beperken	het	toepassingsdomein	van	de	
ruiltheorie	omdat	ze	de	meer	complexe	institutionele	vormen	van	sociaal	gedrag	buiten	beschouwing	
laten.	Homans	meent	evenwel	dat	ook	dit	meer	complexe	gedrag	geanalyseerd	kan	worden	binnen	
het	ruiltheoretisch	kader.	
Wanneer	meer	dan	twee	mensen	sociale	interacties	met	elkaar	hebben,	dan	brengt	dezelfde	calculus	
die	ze	hanteerden	bij	directe	ruil	hen	ertoe	normen	in	te	stellen.	Het	is	immers	voor	ieder	lid	van	een	
groep	 lonender	om	van	bij	de	aanvang	onderworpen	te	zijn	aan	een	aantal	normen	die	het	gedrag	
van	 de	 groepsleden	 op	 elkaar	 afstemmen.	 De	 groepsleden	worden	 geconfronteerd	met	 duidelijke	
verwachtingen	 zodat	de	 kans	op	onverwachte	 'straffen'	 afneemt.	Voorwaarde	 is	wel	 dat	 de	norm,	
naast	de	behoefte	aan	 sociale	bijval,	ook	nog	 'primaire'	behoeften	moet	vervullen	 (onder	primaire	
behoeften	 verstaat	Homans	 de	 psychologisch	 gegeven	 voorkeuren,	 eigen	 een	 de	 natuur	 van	 ieder	
individu).	De	kost	van	het	volgen	van	een	norm	weegt	op	de	lange	duur	zwaarder	dan	een	beloning	
die	 louter	uit	 sociale	bijval	 zou	bestaan.	Het	 individu	moet	ook	nog	 'natuurlijke'	beloningen	krijgen	
anders	zal	het	de	norm	niet	blijven	naleven.	De	calculuslogica	gaat	dus	volgens	Homans	ook	op	voor	
het	normgericht	handelen.	
	
Deze	 opvatting	 staat	 in	 contrast	met	 de	 norm-	 en	 cultuuropvatting	 van	 Parsons.	 Volgens	 Parsons	
leiden	normen	een	onafhankelijk	bestaan.	Zij	doen	zich	voor	als	dwingend,	 los	van	de	persoonlijke	
voorkeuren	 van	 het	 individu.	 Het	 is	 zelfs	 zo	 dat	 in	 het	 socialisatieproces	 de	 normen	 zo	 diep	
geïnternaliseerd	 worden	 in	 de	 persoonlijkheid	 dat	 de	 persoonlijke	 voorkeuren	 van	 het	 individu	
gewijzigd	 kunnen	 worden.	 Voor	 Homans	 is	 het	 net	 omgekeerd.	 Niet	 de	 normen	 bepalen	 de	
individuele	voorkeuren,	maar	de	voorkeuren	bepalen	de	normen.	
	
Ook	 de	 maatschappelijke	 	 instituties	 vloeien	 voort	 uit	 de	 menselijke	 behoeften	 en	 de	 directe	
ruilverhoudingen.	 Het	 enige	 verschil	 met	 directe	 ruilrelaties	 is	 dat	 de	 institutionele	 relaties	 veel	
complexer	 zijn.	 In	 instituties	 is	 van	directe	 ruil	 geen	 sprake	meer.	Meer	 in	 het	 bijzonder	wordt	 de	
toenemende	complexiteit	volgens	Homans	mogelijk	gemaakt	door	twee	verschijnselen	:		

a) In	 de	 eerste	 plaats	 wordt	 een	 handeling	 niet	 enkel	 versterkt	 door	 zijn	 natuurlijke	 of	
primaire	 beloning,	 maar	 ook	 door	 andere,	 kunstmatige	 beloningen,	 zoals	 geld	 en	 sociale	
bijval.	 De	 primaire	 beloningen	 blijven	 primordiaal,	 maar	 kunstmatige	 stimuli	 zijn	 heel	
belangrijk.	

b) In	 de	 tweede	 plaats	 gebeurt	 beloning	 vaker	 via	 een	 omweg	 tot	 stand	 dan	 direct.	 Een	
bediende	 bijvoorbeeld	 wordt	 niet	 iedere	 dag	 uitbetaald	 door	 zijn	 afdelingschef,	 maar	
ontvangt	maandelijks	een	cheque	van	de	organisatie.	Dit	alles	maakt	institutioneel	handelen	
veel	 complexer	 dan	 de	 directe	 ruilverhouding.	 Toch	 zijn	 beide	 vormen	 van	 sociaal	 gedrag	
volgens	Homans	gebaseerd	op	dezelfde	eenvoudige	principes	van	het	ruilgedrag.	
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Homans'	 pogingen	 om	 culturele	 verschijnselen	 zoals	 normen	 en	 instituties	 te	 verklaren	 uit	
psychologische	 factoren	 wordt	 eens	 te	 meer	 duidelijk	 geïllustreerd	 door	 zijn	 begrip	 van	 sociale	
rechtvaardigheid.	 Homans	 gaat	 uit	 van	 het	 psychologisch	 ervaren	 evenwicht	 tussen	 'winst	 en	
'investeringen'.	 Een	 situatie	 waarin	 geen	 evenwicht	 bestaat	 tussen	 'investeringen'	 (leeftijd,	 aantal	
dienstjaren,	schoolopleiding)	enerzijds	en	beloningen	(inkomen,	prestige,	populariteit)	minus	kosten	
(investeringen	 op	 korte	 termijn	 zoals	 aantal	 werkuren,	 vermoeidheid,	 ongunstige	
werkomstandigheden)	anderzijds,	 leidt	 tot	moeilijkheden	en	 frustraties.	Dit	 is	de	 intra-persoonlijke	
dimensie	 van	 rechtvaardigheid.	 Sociale	 rechtvaardigheid	 veronderstelt	 daarnaast	 ook	 een	
interpersoonlijke	dimensie.	Wanneer	de	investeringen	van	een	lid	van	een	groep	groter	zijn	dan	die	
van	 anderen,	 maar	 de	 beloning	 van	 dat	 lid	 is	 naar	 verhouding	 gelijk	 of	 geringer,	 bestaat	 volgens	
Homans	 een	 toestand	 van	 gevoelde	 onrechtvaardigheid.	 De	 benadeelde	 persoon	 zal	 klagen	 en/of	
trachten	 zijn	kostenniveau	 te	verlagen	 (b.v.	door	minder	deel	 te	nemen	aan	de	activiteiten	van	de	
groep	 of	 door	 minder	 verantwoordelijkheden	 op	 zich	 te	 nemen).	 Wanneer	 een	 groepslid	 naar	
verhouding	 veel	 wordt	 beloond,	 zal	 dat	 aanleiding	 geven	 tot	 jaloezie	 en	 wrok	 bij	 de	 andere	
groepsleden,	terwijl	de	kans	bestaat	dat	het	bevoorrechte	individu	schuldgevoelens	gaat	vertonen.	
	
Een	 belangrijke	 vraag	 is	 hoe	 binnen	 de	 groep	 de	 waarde	 van	 bepaalde	 investeringen	 (leeftijd,	
geslacht,	huidskleur...)	wordt	 vastgelegd.	Algemener	gesteld:	hoe	komen	groepsnormen	 tot	 stand?	
Die	vraag	kan	natuurlijk	niet	beantwoord	worden	wanneer	men	zich	beperkt	 tot	 interacties	 tussen	
twee	mensen.	Derhalve	 dringt	 een	 verruiming	 van	het	 analysekader	 zich	 op.	Daarmee	heeft	 Peter	
Blau	zich	bezig	gehouden.	
	
	
De	ruiltheorie	van	Peter	Blau	
	
Bio-	en	bibliografische	situering	
Peter	 Blau	 werd	 geboren	 in	 1918	 te	 Wenen.	 Hij	 studeerde	 sociologie	 en	 sociale	 psychologie	 te	
Cambridge	en	aan	de	universiteit	van	Columbia.	 In	1952	verdedigde	hij	 in	Columbia	een	dissertatie	
over	 een	 organisatiesociologisch	 onderwerp.	 De	 organisatie	 en	 dan	 vooral	 de	 bureaucratische	
organisatie	zal	het	centrale	onderzoekdomein	van	Blau	blijven	(The	Dynamics	of	Bureaucracy,	1955;	
Bureaucracy	 in	Modern	Society,	1956;	Formal	Organisations,	1962;	The	Structure	of	Organisations,	
1971;	 On	 the	 Nature	 of	 Organisations,	 1974).	 In	 1963	 werd	 hij	 professor	 in	 de	 sociologie	 aan	 de	
universiteit	 van	 Chicago,	 en	 van	 1970	 bekleedde	 hij	 de	 Quetelet-leerstoel	 aan	 de	 Columbia	
University.	
Zijn	belangstelling	voor	organisaties	gekoppeld	aan	 zijn	 ruiltheoretische	oriëntatie	 stelde	Blau	voor	
de	vraag	welke	de	relatie	is	tussen	het	eenvoudige	ruilgedrag	en	instituties	(Exchange	and	Power	in	
Social	 Life,	 1964).	 In	 dit	 laatste	 werk	 ontwikkelde	 hij,	 voortbouwend	 op	 Homans,	 een	 eigen	
structuralistische	 variant	 van	 het	 ruilparadigma.	De	 psychologische	 grondslag	 van	 het	 ruilhandelen	
staat	 hier	 niet	 langer	 centraal.	 In	 de	 plaats	 daarvan	 geeft	 Blau	meer	 aandacht	 aan	 de	emergente	
sociale	verschijnselen	van	de	ruil.		Blau	overleed	in	2002.	
	
	Intellectuele	situering	
Peter	Blau	steunt	grotendeels	op	Homans'	ruiltheorie.	Hij	vult	ze	aan	en	herwerkt	ze	op	de	punten	
waar	 ze	 het	 zwakst	 staat,	 namelijk	 waar	 ze	 handelt	 over	 de	 verhouding	 tussen	 institutioneel	 en	
subinstitutioneel	sociaal	gedrag.	Homans	ging	er	gemakkelijkheidhalve	van	uit	dat	het	verschil	tussen	
beide	 vormen	 van	 sociaal	 gedrag	 meer	 een	 kwestie	 van	 meer	 of	 minder	 complexiteit	 was.	 Blau	
erkent	 veel	meer	dan	Homans	dat	 institutioneel	 gedrag	emergente	 sociale	 verschijnselen	 vertoont	
die	 niet	 te	 reduceren	 zijn	 tot	 de	 eigenschappen	 van	 subinstitutioneel	 gedrag.	 Het	 ligt	 nu	 in	 de	
bedoeling	 van	 Blau	 om	 aan	 te	 tonen	 hoe	 structuren	 zoals	 sociale	 stratificatie	 emergeren	 uit	
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eenvoudige,	 directe	 ruilrelaties.	 Op	 die	 manier	 probeert	 hij	 in	 de	 eerste	 plaats	 het	
microsociologische	perspectief	te	verbinden	met	het	macrosociologische	perspectief	.	
In	de	tweede	plaats	zijn	er	andere	interacties	mogelijk	dan	ruilprocessen.	De	ruiltheorie	is	dus	geen	
exclusief	paradigma.	Wel	probeert	Blau	aan	te	 tonen	hoe	 	de	ruil,	kan	omslaan	 in	 iets	anders	dan	
ruil,	namelijk		in	machtsprocessen	of	in	waardeconsensus.	
	
Economische	versus	sociale	ruil	
Een	 belangrijke	 aanvulling	 van	 Homans'	 ruiltheorie	 heeft	 betrekking	 op	 het	 onderscheid	 tussen	
sociale	 en	 economische	 ruil.	 Dit	 onderscheid	 is	 volgens	 Blau	 van	 belang	 om	 de	 specificiteit	 van	
sociaal	 gedrag	 aan	 te	 duiden	 en	 om	 de	 omslag	 van	 ruil	 naar	 macht	 of	 naar	 waardeconsensus	 te	
begrijpen.	Het	 is	evident	dat	de	 ruiltheorie	veel	heeft	ontleend	aan	de	economie.	De	 term	 'sociale	
ruil'	 is	 ontworpen	 om	 aan	 te	 duiden	 dat	 sociale	 interactie	 buiten	 de	 economisch	 sfeer	 belangrijke	
overeenkomsten	vertoont	met	economische	transacties.	Homans	heeft	tot	op	zekere	hoogte	gelijk.	
Maar	de	verschillen	 tussen	economische	en	 sociale	 ruil	 zijn	 volgens	Blau	 zeker	 zo	belangrijk	 als	de	
overeenkomsten.	
	
Het	eerste	verschil	is	dat	bij	een	sociale	ruil	de	tegenprestaties	waartoe	de	individuen	verplicht	zijn	
niet	nauwkeurig	bepaald	zijn.	Bij	economische	transacties	is	exact	bepaald	wat	geruild	wordt	en	op	
welke	 manier	 de	 ruil	 verloopt.	 Vaak	 worden	 de	 ruilbepalingen	 (prijs,	 betalingsvoorwaarden,	
leveringsdatum	enzovoort)	contractueel	bepaald.	Bij	sociale	ruil	is	er	wel	een	algemene	verwachting	
dat	 de	 ander	 een	 verleende	 dienst	 zal	 beantwoorden	 met	 een	 wederdienst	 maar	 waaruit	 deze	
wederdienst	 bestaat	 en	 wanneer	 hij	 zal	 plaatsvinden	 wordt	 overgelaten	 aan	 het	 oordeel	 van	 de	
betrokkene.	Meer	 zelfs,	 de	 aard	 van	de	wederdienst	moet	ongespecifieerd	blijven,	 anders	 zou	het	
sociale	karakter	van	de	ruil	verloren	gaan	en	zou	het	een	puur	economische	ruil	worden.	Dit	sociale	
karakter	 van	 de	 ruil	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 de	 ruil	wederzijds	 vertrouwen	 creëert.	 Wie	 een	 dienst	
verleent	aan	een	ander	heeft	niet	de	spijkerharde	garantie	dat	hij	ook	iets	zal	terugkrijgen;	hij	moet	
de	 ander	 	 vertrouwen.	 Dit	 vertrouwen	 groeit	 langzaam	 aan.	 Het	 begint	 met	 kleine	 'sociale	
transacties'	 die	 maar	 weinig	 risico's	 inhouden	 en	 waarin	 de	 betrokkenen	 hun	 betrouwbaarheid	
kunnen	bewijzen.	Het	kan	uitgroeien	tot	stabiele	sociale	verhoudingen	waarin	men	veel	over	heeft	
voor	de	ander	omdat	men	hem	vertrouwt.	
	
Het	 tweede	verschil	 is	dat	 in	een	economische	ruil	de	persoon	van	wie	men	goederen	of	diensten	
krijgt	niet	ter	zake	doet.	 In	een	sociale	ruil	daarentegen	kunnen	verkregen	beloningen	niet	volledig	
worden	 losgekoppeld	 van	 de	 persoon	 van	 de	 ruilpartner.	 Het	 typevoorbeeld	 is	 vriendschap.	 De	
'voordelen'	 die	 men	 verkrijgt	 in	 zo'n	 ruilrelatie	 hangen	 nauw	 samen	 met	 de	 persoon	 van	 de	
ruilpartner.	Ook	dit	aspect	van	de	sociale	ruil	bevordert	het	ontstaan	van	sociaal	vertrouwen.	En	op	
langere	termijn	wellicht	van	waardeconsensus.	
	
	Sociale	ruil	en	macht	
Blau's	analyse	van	macht	is	een	voorbeeld	van	hoe	eenvoudige	sociale	interacties	kunnen	overgaan	
in	stabiele	sociale	structuren.	Het	is	ook	een	voorbeeld	van	hoe	ruil	omslaat	in	iets	anders	dan	ruil.	
	
Blau	vertrekt	 van	de	vaststelling	dat	 iemand	die	een	ander	een	waardevolle	dienst	bewijst	 in	 feite	
een	 impliciete	 aanspraak	 maakt	 op	 superioriteit.	 Wanneer	 de	 andere	 niet	 in	 staat	 is	 tot	 een	
wederdienst	 moet	 hij	 die	 superioriteit	 erkennen.	 Hierop	 is	 volgens	 Blau	 macht	 gebaseerd.	
Machtsverschillen	ontstaan	wanneer	de	een	de	ander	voortdurend	voorziet	van	belangrijke	diensten	
zonder	 dat	 die	 iets	 van	 gelijke	waarde	 kan	 terugdoen.	 Dit	 zal	 het	 geval	 zijn	wanneer	 de	 volgende	
condities	zich	voordoen	(3)	:	

1)	 De	 ontvangende	 partij	 beschikt	 niet	 over	 hulpbronnen	 om	 aan	 de	 gever	 een	 gewaardeerde	
wederdienst	te	bewijzen,	zodat	geen	directe	ruil	kan	plaats	vinden.	
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2)	De	ontvangende	partij	kan	dat	waaraan	hij	behoefte	heeft	niet	uit	een	andere	bron	putten.	
3)	De	ontvangende	partij	is		niet	in	staat	of	niet	bereid	zich	de	schaarse	goederen		door	geweld	toe	te	
eigenen.	
4)	De	ontvangende	partij	 kan	of	wil	 zijn	behoeften	niet	wijzigen	 zodat	hij	 zou	kunnen	afzien	van	de	
goederen	die	hij	aanvankelijk	nodig	had.	
Als	al	deze	voorwaarden	vervuld	zijn,	is	de	enige	manier	om	het	ruilonevenwicht	te	compenseren	de	
gevende	partij	macht	te	schenken.	

	
Zo	 zien	 we	 hoe	 eenvoudige	 ruilprocessen	 in	 bepaalde	 gevallen	 kunnen	 leiden	 tot	 duurzame	
machtsverhoudingen	 en	 tot	 duurzame	 statusverschillen.	 Binnen	 die	 structuur	 verandert	 de	 relatie	
wezenlijk.	 De	 voorwaarde	 van	 de	 interactie	 wordt	 door	 de	 machthebber	 opgelegd	 :	 hij	 bepaald	
eenzijdig	wat	de	ondergeschikte	moet	doen	en	wanneer	hij	 het	moet	doen,	 volledig	 in	 tegenstrijd	
met	de	beginselen	van	de	elementaire	ruil.	
	
Volgens	 Blau	 doen	 er	 zich,	 na	 het	 ontstaan	 van	machtsrelaties,	 nog	 verdere	 emergente	 processen	
voor	die	niet	 verklaarbaar	 zijn	met	Homans'	model	 van	op	voet	 van	gelijkheid	met	elkaar	 ruilende	
mensen.	Blau	denkt	hier	 aan	processen	van	 legitimering	en	organisatie	enerzijds,	 van	oppositie	en	
sociale	 verandering	 anderzijds.	 Iemand	 die	 met	 macht	 bekleed	 is,	 kan	 eisen	 stellen	 aan	
ondergeschikten.	Toch	zijn	deze	eisen	niet	ongelimiteerd;	ze	worden	beoordeeld	volgens	de	normen	
van	 de	 sociale	 rechtvaardigheid.	 Hoe	 meer	 diensten	 de	 machthebber	 verleent	 aan	 zijn	
ondergeschikten,	 vooral	 in	 de	 vorm	 van	 een	 goede	 sociale	 organisatie,	 hoe	 meer	 hij	 mag	 eisen.	
Indien	 er	 een	 evenwicht	 bestaat	 tussen	 machtseisen	 en	 verleende	 diensten	 is	 de	 machthebber	
sociaal	rechtvaardig.	Hij	zal	daarvoor	beloond	worden	met	sociale	bijval	en	loyaliteit,	anders	gezegd,	
zijn	 gedrag	wordt	 gelegitimeerd.	Organisatie	 en	 legitimatie	 kunnen	 daarom	 geanalyseerd	worden	
vanuit	 een	 ruilproces,	maar	 dan	 enkel	 nadat	 een	 vorig	 ruilproces	 het	 ontstaan	 heeft	 gegeven	 aan	
machtsstructuren.	Blau	noemt	deze	 ruil	 dan	ook	 secundair.	Het	 is	 een	 ruil	 die	 als	het	ware	gelegd	
wordt	boven	op	de	door	Homans	beschreven	primaire	ruil	van	individuen.	
	
Wanneer	 er	 geen	 evenwicht	 bestaat	 tussen	 de	 eisen	 van	 de	machthebber	 en	 de	 diensten	 die	 hij	
aanbiedt,	 zullen	 de	 ondergeschikten	 de	 machthebber	 niet	 legitimeren	 maar	 integendeel	 hun	
ongenoegen	uiten:	ze	zullen	oppositie	voeren	en	de	machtsstructuur	trachten	te	veranderen	zodat	er	
opnieuw	 een	 rechtvaardig	 evenwicht	 ontstaat	 tussen	 eisen	 en	 diensten.	 Ook	oppositie	 en	 sociale	
verandering	kunnen	dus	beschouwd	worden	als	passend	in	de	logica	van	een	ruilproces.	
	
noten	
1.		 Aan	 te	 stippen	valt	dat	 in	het	 jargon	van	de	 ruiltheorie	deze	begrippen	door	elkaar	 lopen.	Men	prefereert	enerzijds	het	begrip	

'beloningen'	 uit	 het	 behaviorisme,	 omdat	 hierin	 duidelijker	 dan	 in	 het	 begrip	 'nut'	 of	 'baten'	 tot	 uiting	 komt	 dat	 het	 gedrag	

gestuwd	wordt	door	psychologische	behoeften.	Anderzijds	prefereert	men	het	begrip	'kosten'	uit	de	economie,	omdat	hierin	het	

aspect	van	berekening	duidelijker	tot	uiting	komt	dan	in	het	begrip	straf.	De	handelende	moet	immers	kiezen	tussen	verschillende	

alternatieven	en	deze,	in	een	soort	van	calculus,	tegen	elkaar	afwegen.	

2.		 cf.	BERTING,	1977,	P.	199.	

3.		 cf.	BERTING,	1977,	p.	208.	
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Hoofdstuk	12		
NORBERT	ELIAS		
	

Biografie	

Norbert	Elias	werd	geboren	 in	1897	 in	het	Duitse	Breslau	 (het	huidige	Poolse	Wrozlaw).	Zijn	vader	
dreef	een	kledingatelier.	Aan	de	universiteit	van	Breslau	studeerde	Elias	aanvankelijk	geneeskunde,	
filosofie	en	psychologie.	 In	1925	wordt	hij	 in	Heidelberg	medewerker	van	Alfred	Weber	 (broer	van	
Max)	en	ontpopt	hij	zich	als	socioloog.	Later	wordt	hij	assistent	van	Karl	Mannheim	in	Frankfurt.	Daar	
schrijft	hij	zijn	Habilitationsschrift	Die	Höfische	Gesellschaft,	dat	pas	in	1969	gepubliceerd	zal	worden.	
In	1933	wordt	een	verdere	carrière	in	Duitsland	onmogelijk	(Elias	is	jood).	Na	een	mislukt	intermezzo	
als	fabrikant	van	speelgoed	in	Parijs	komt	hij	1935	in	Londen	terecht.	Daar	krijgt	hij	van	een	comité	
voor	 joodse	vluchtelingen	een	beurs	om	een	boek	 te	 schrijven.	Dat	 zal	 zijn	opus	magnum	worden:	
Ueber	den	Prozess	der	Zivilisation.	Het	wordt	in	1939	in	Zwitserland	uitgegeven,	maar	trekt	niet	veel	
aandacht.		

Na	de	oorlog	komt	Elias	aan	de	kost	als	docent	in	het	hoger	onderwijs	voor	volwassenen.	Pas	in	1954	
krijgt	hij	opnieuw	een	post	aan	de	universiteit	van	Leicester.	Hij	schrijft	dan	zijn	essay	Problemen	van	
betrokkenheid	 en	 distantie.	 Tussen	 1962	 en	 1964	 is	 Elias	 hoogleraar	 in	 Ghana.	 Terug	 in	 Leicester	
begint	 hij	 als	 gepensioneerde	 aan	 een	 indrukwekkende	 reeks	 publicaties:	 onder	 andere	 The	
Established	and	the	Outsiders	(1965),	Was	ist	Soziologie	(1970),	Uber	die	Einsamkeit	der	Sterbenden	
in	unseren	Tagen	(1982),	Uber	die	Zeit	 (1984),	en	het	gedeeltelijk	 in	de	 jaren	dertig	geschreven	Die	
Gesellschaft	 der	 Individuen	 (1987)	 waarvoor	 hij	 de	 Amalfi	 Prijs	 voor	 Sociologie	 krijgt.	 Maar	 de	
belangrijkste	gebeurtenis	was	toch	wel	de	heruitgave	in	1969	van	Het	Civilisatieproces,		die	dit	keer	
niet	 ongemerkt	 voorbij	 ging	 en	 vooral	 in	 Nederland	 en	 Duitsland	 veel	 aandacht	 kreeg.	 Vanaf	 dat	
ogenblik	breidt	de	faam	van	Elias	zich	uit	en	vindt	zijn	theoretische	benadering	 internationaal	ruim	
ingang.	 De	 laatste	 jaren	 van	 zijn	 leven	werkte	 hij	 in	 Amsterdam,	waar	 hij	 school	maakte	 (met	 als	
belangrijkste	 vertegenwoordigers	 Johan	 Goudsblom,	 Bram	 De	 Swaan	 en	 Cas	 Wouters;	 het	
Amsterdams	Sociologisch	Tijdschrift	is	zowat	de	spreekbuis	van	de	figuratiesociologen).	Elias	stierf	op	
1	augustus	1990.	

Intellectuele	invloeden	

Het	werk	van	Elias,	zeker	zijn	studie	Über	den	Prozess	der	Zivilisation,	 is	 interdisciplinair.	Het	steunt	
op	 verschillende	 wetenschappelijke	 tradities,	 met	 name	 op	 drie	 takken	 van	 de	 humane	
wetenschappen:	geschiedenis,	sociologie	en	psychologie.	Ietwat	vereenvoudigend	zou	men	daar	drie	
namen	 aan	 kunnen	 verbinden	 van	 wetenschappers	 die	 een	 belangrijke	 (zij	 het	 soms	 niet	 altijd	
onmiddellijk	 in	 het	 oog	 springende)	 invloed	 hebben	 gehad	 op	 Norbert	 Elias:	 Johan	 Huizinga,	Max	
Weber	en	Sigmund	Freud	(zie	Goudsblom	1987:	42	e.v.).	

1.	Huizinga.	Elias	ligt	aan	de	basis	van	het	historisch-sociologisch	denken,	een	benadering	die	sociale	
verschijnselen	altijd	begrijpt	binnen	hun	historische	context,	en	liefst	in	een	lange	termijnperspectief.	
Hij	 steunt	hierbij	 vooral	op	historici	die	 zich	bezig	houden	met	de	geschiedenis	 van	het	alledaagse	
leven	en	de	mentaliteiten	van	de	mensen	(zoals	Lucien	Fèbvre	en	Marc	Bloch,	de	grondleggers	van	
de	 bekende	 Franse	Annales-school).	 En	 hij	 vindt	 een	 belangrijke	 geestesgenoot	 in	 de	Nederlandse	
historicus	Johan	Huizinga.		De	analyse	die	Huizinga	gemaakt	heeft	van	de	late	Middeleeuwen	(in	zijn	
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Herfsttij	 der	 Middeleeuwen)	 loopt	 in	 tal	 van	 opzichten	 vooruit	 op	 die	 van	 Elias.	 Huizinga	 heeft	
aandacht	voor	de	plaats	van	het	geweld	in	de	middeleeuwse	samenleving,	hij	illustreert	met	tal	van	
voorbeelden	 'de	 algemene	 hartstochtelijkheid,	 die	 op	 elk	 gebied	 het	 leven	 doorgloeide'	 en	 'de	
teugelloze	 buitensporigheid	 en	 ontvlambaarheid	 van	 het	 middeleeuws	 gemoed'	 (Huizinga	 gec.	 in	
Goudsblom	 1987:	 44).	 Het	 zijn	 thema's	 die	 een	 prominente	 plaats	 zullen	 innemen	 in	 Elias'	 Het	
Civilisatieproces.	 Voorts	 spreekt	 Huizinga	 zich	 uit	 tegen	 een	 al	 te	 eenzijdige	 economisch-politieke	
benadering	van	de	geschiedenis.	Die	domineert	naar	zijn	mening	de	geschiedschrijving	al	te	zeer.	Een	
meer	sociologisch	perspectief,	dat	oog	heeft	voor	de	wederzijdse	positie	van	de	verschillende	sociale	
groepen	 en	 voor	 de	 sentimenten	 (zoals	 eergevoel)	 die	 binnen	 die	 relaties	 worden	 opgewekt,	 zou	
wellicht	meer	profijt	opleveren.	Dit	alles	toont	de	verwantschap	tussen	Elias	en	Huizinga	aan.		

2.	Weber.		De	twee	kleine	verwijzingen	naar	Max	Weber	die	Elias	inlast	in	Het	Civilisatieproces	staan	
niet	in	verhouding	tot	de	echte	invloed	die	Weber	op	Elias	heeft	gehad.	Zoals	Weber	in	discussie	ging	
met	Marx	(zelfs	zonder	ook	maar	naar	hem	te	verwijzen),	zo	moet	op	zijn	beurt	het	werk	van	Elias	
gelezen	worden	 tegen	de	achtergrond	 van	Webers	opvattingen	over	de	Westerse	 geschiedenis	 als	
een	 rationalisatieproces.	 Er	 zijn	 ongetwijfeld	 belangrijke	 overeenkomsten	 tussen	 Webers	
bevindingen	 en	 die	 van	 Elias.	 Elias	 leunt	 zwaar	 aan	 bij	 Webers	 opvatting	 van	 de	 staat	 als	 een	
institutie	met	 een	monopolie	op	 geweldpleging.	 Zijn	 ideeën	over	 staatsvorming	 in	 Europa	 zijn	 een	
voortzetting	van	Webers	vergelijkende	historisch-sociologische	onderzoekingen.	Maar	vooral	Webers	
rationalisatietheorie	 is	van	kapitaal	belang	geweest	voor	Elias	-	om	op	voort	te	bouwen	en	om	zich	
tegen	 af	 te	 zetten.	 Naast	 andere	 dingen	 verstond	 Weber	 onder	 rationalisatie	 een	 toename	 van	
zelfcontrole,	 een	planmatig	 proberen	 controleren	 van	 eigen	 en	 andermans	handelingen	en	 van	de	
toekomst,	en	een	toename	van	een		wetenschappelijke	houding.		Dit	zijn	ook	aspecten	van	wat	Elias	
onder	 civilisatieproces	 verstaat.	 Het	 grote	 verschil	 zit'm	 in	 de	 verklaring.	 Weber	 geeft	 een	
cultuursociologische	 verklaring	 van	 rationalisatie.	 Hij	 meent	 dat	 geloofsopvattingen	 aan	 de	 basis	
liggen	van	de	rationalisatie	van	het	dagelijks	 leven,	en	maakt	(tenminste	toch	 in	zijn	studie	over	de	
protestantse	ethiek)	grotendeels	abstractie	van	de	sociale	verbanden	waarin	mensen	 leven.	En	die	
sociale	bindingen,	de	toenemende	sociale	vervlechtingen	van	individuen	en	groepen,	is	nu	juist	waar	
Elias	zo	de	nadruk	op	legt	in	zijn	verklaring	van	civilisatie.		

3.	 Freud.	 Elias	 legt	 de	 nadruk	 op	 de	 complementariteit	 van	 sociogenetische	 en	 psychogenetische	
processen.	 Hij	 probeert	 aan	 te	 tonen	 dat	 de	 affecten	 van	 mensen	 niet	 strikt	 individueel	 zijn;	 zij	
worden	 immers	 opgewekt	 en	 krijgen	 vorm	 binnen	 sociale	 verbanden.	 Individuele	 gevoelens	 en	
emoties	 zijn	 volgens	Elias	dan	ook	aspecten	van	 sociale	processen.	En	naarmate	 sociale	 structuren	
wijzigen,	wijzigen	ook	persoonlijkheidsstructuren.	De	terminologie	die	Elias	hier	gebruikt	-	begrippen	
als	 'affecthuishouding'	 of	 'zelfdwang'	 -	 zijn	weliswaar	 niet	 letterlijk	 van	 Freud	 overgenomen,	maar	
verraden	toch	zijn	invloed.	Sociale	en	psychische	processen	zijn	elkaars	keerzijde;	dat	was	een	inzicht	
dat	 ook	 bij	 Freud	 hier	 en	 daar	 doorschemerde	 (al	 heeft	 hij	 het	 niet	 systematisch	 uitgewerkt,	 en	
beperkte	 hij	 zich	 meestal	 tot	 het	 individuele	 perspectief).	 Zo	 noemde	 Freud	 het	 geweten	 "in	
oorsprong	'sociale	angst'	en	niets	anders"	(geciteerd	in	Goudsblom	1987:	53).	Maar	vooral	het	belang	
dat	 Elias	 hechtte	 aan	 driftenergieën	 ter	 verklaring	 van	 menselijk	 gedrag,	 verraadt	 de	 invloed	 van	
Freud.	 Maar	 terwijl	 Freud	 zijn	 aandacht	 vooral	 richtte	 op	 de	 individuele	 driftenergieën	 en	 hun	
transformaties,	analyseerde	Elias	de	individuele	driftenergieën	in	het	kader	van	de	tussenmenselijke	
interdependenties.	Het	 'ruwe	driftmateriaal'	wordt	sociaal	gemodelleerd,	het	krijgt	vorm	binnen	de	
maatschappelijke	'vervlechtingsmechanismen'.	
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Het	figuratiebegrip	

Elias	 verstaat	 onder	 figuratie	 "het	 patroon	 dat	 interdependente	 mensen,	 als	 groepen	 of	 als	
individuen,	met	elkaar	vormen"(1982:	100).	Het	gaat	dus	om	een	netwerk	van	relaties,	of	zoals	Elias	
het	 ook	 noemt:	 een	 vervlechtingnetwerk.	 Sociaal	 leven	 speelt	 zich	 altijd	 af	 binnen	 figuraties.	
"Gedragingen	van	mensen	kunnen	niet	op	zichzelf	beschouwd	worden:	zij	moeten	in	hun	onderlinge	
verbondenheid	worden	bekeken.	Dus:	niet	de	studie	van	een	staat,	maar	van	een	statenstelsel;	niet	
de	studie	van	een	taalgroep,	maar	van	een	stelsel	van	taalgroepen"(1971:	79).		Elias	ontwikkelde	dit	
begrip	 omdat	 hij	 vond	 dat	 de	 bestaande	 sociologische	 concepten	 niet	 voldeden.	 Het	 gebruik	 van	
begrippen	als	individu,	actor,	handelende,	subject	aan	de	ene	kant	en	maatschappij,	sociaal	systeem	
of	 sociale	 structuur	 aan	 de	 andere	 kant	 dwingt	 de	 socioloog,	 of	 hij	 wil	 of	 niet,	 om	 individu	 en	
maatschappij	als	 twee	tegengestelden	te	beschouwen.	Het	begrip	 figuratie	vermijdt	dit.	Het	neemt	
noch	het	individu	noch	de	maatschappij	als	uitgangspunt,	maar	het	steeds	veranderende	patroon	van	
sociale	vervlechtingen	waarin	mensen	zijn	opgenomen.	Menselijk	gedrag	kan	niet	geïsoleerd	worden	
beschouwd,	 het	moet	 als	 een	 vervlechtingproces	worden	begrepen,	 dat	wil	 zeggen	 als	 een	 geheel	
van	interdependenties.	

Zo	geformuleerd	lijkt	het	figuratiebegrip	op	het	interactiebegrip	van	de	symbolisch	interactionisten.	
Waarom	komt	Elias	dan	met	nog	een	nieuw	begrip	opzetten?	Voor	een	deel	valt	dit	toe	te	schrijven	
aan	het	feit	dat	hij	zijn	theorie	tamelijk	geïsoleerd	heeft	ontwikkeld.	Het	symbolisch	interactionisme	
en	 het	 pragmatisme	 waren	 hem	 vreemd.	 Anders	 had	 hij	 ongetwijfeld	 een	 bondgenoot	 in	 hen	
gevonden.	Maar	het	figuratiebegrip	heeft	toch	een	heel	eigen	betekenis.		

	

Figuraties	als	machtsbalansen	

Waar	mensen	met	elkaar	in	betrekking	staan,	is	er	sprake	van	een	krachtmeting.	Mensen	meten	zich	
met	 elkaar:	 'ben	 ik	 sterker,	 of	 ben	 jij	 sterker'?	 Dat	 is	 een	 elementair	 feit	 dat	men	 overal	 aantreft	
(1971:	80).	Meestal	 leidt	dit	aftasten	tot	een	bepaald	machtsevenwicht	dat	minder	of	meer	stabiel	
kan	zijn.	Kortom,	ieder	figuratie	bestaat	uit	machtsbalansen,	gaande	van	één	eenvoudige	balans	(in	
het	 geval	 van	 een	 face-to-face	 relatie)	 tot	 zeer	 complexe	 constellaties	 van	machtsbalansen.	 In	 het	
eerste	geval	is	de	machtsbalans	tweepolig,	in	de	overige	gevallen	is	de	machtsbalans	meerpolig.	Net	
als	Dahrendorf	 stelt	 Elias	 dat	macht	 een	 'structuurkenmerk	 van	menselijke	 betrekkingen'	 is	 (1971:	
81).	Macht	is	een	proces,	een	uitwisseling	van	dwang	binnen	een	relatie.	Maar	Elias	reduceert	macht	
niet	 enkel	 tot	 dichotome	 vormen	 van	 'bovenschikking/onderschikking'	 zoals	 Dahrendorf.	 Elias	
benadrukt	dat	 figuraties	meestal	bestaan	uit	een	 ingewikkeld	 samenspel	 van	machtsverhoudingen,	
die	 elkaar	doorkruisen	en	wederzijds	beïnvloeden.	Het	 zou	dus	 verkeerd	 zijn	hen	 te	 reduceren	 tot	
tweepolige	verhoudingen.	De	metafoor	van	de	vervlechting	van	draden	in	een	netwerk	illustreert	dit	
mooi.	De	beweging	 van	een	 knooppunt	 in	 een	netwerk	hangt	niet	 enkel	 af	 van	de	dichtbijgelegen	
knooppunten,	 maar	 van	 al	 de	 bewegingen	 van	 gelijk	 welk	 knooppunt	 dat	 deel	 uitmaakt	 van	 het	
vervlechtingnetwerk.	Dit	maakt	de	specifieke	dynamiek	van	een	figuratie	uit.		

Macht	is	een	relatief	begrip:	het	is	geen	eigenschap	of	bezit	van	een	individu	(wat	soms	gesuggereerd	
wordt	wanneer	we	van	 iemand	zeggen	dat	hij	 'een	grote	macht	heeft',	 alsof	het	hier	om	een	ding	
gaat	dat	de	betrokkene	op	zak	heeft).	Maar	macht	is	niet	enkel	relatief,	zij	 is	ook	wederzijds.	Dat	is	
de	reden	waarom	Elias	machtsverhoudingen	machtsbalansen	noemt.	(Ook	 in	dit	opzicht	wijkt	hij	af	
van	Dahrendorfs	machtsbegrip).	Mensen	zijn	altijd	interdependent,	dus	op	elkaar	aangewezen	-	ook	
in	 een	 machtsrelatie.	 Men	 dient	 te	 beseffen,	 zegt	 Elias,	 dat	 reeds	 vanaf	 de	 eerste	 dag	 na	 zijn	
geboorte	de	baby	macht	uitoefent	op	zijn	ouders	 (namelijk	voor	zover	zijn	ouders	waarde	hechten	
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aan	hun	baby).	En	ook	slaven	oefenen	tot	op	zekere	hoogte	macht	uit	over	hun	meesters.	Natuurlijk	
is	 de	machtsbalans	 hier	 zeer	 ongelijk	 verdeeld.	Maar	 de	 kern	 van	 de	 zaak	 blijft	 overeind:	mensen	
binnen	een	 figuratie	hebben	elkaar	nodig,	en	zullen	proberen	de	ander(en)	 te	bewegen	om	 in	hun	
eigen	 voordeel	 te	 handelen.10	 Zij	 zijn	weliswaar	 opgenomen	 in	 interdependentieketens,	maar	 dat	
neemt	niet	weg	dat	zij	een	speelruimte	hebben	om	dwang	uit	te	oefenen	op	elkaar.	De	mate	waarin	
iemand	een	ander	tot	iets	kan	dwingen,	noemt	Elias	de	speelsterkte.	Die	kan	zeer	ongelijk	zijn,	maar	
wordt	hoogst	zelden	gereduceerd	tot	nul.		

"Wij	zijn	afhankelijk	van	anderen	en	anderen	van	ons.	Voor	zover	wij	meer	afhankelijk	zijn	van	
anderen	dan	zij	van	ons,	wij	meer	op	anderen	aangewezen	zijn	dan	zij	op	ons,	hebben	zij	meer	
macht	over	ons.	(..)	In	rechtstreekse	betrekkingen	tussen	tussen	twee	personen	(bijvoorbeeld)	
is	A's	betrekking	met	B	ook	steeds	B's	betrekking	met	A.	Afgezien	van	marginale	situaties	(zoals	
ouders	die	hun	baby	in	de	steek	laten)	is	in	zulke	betrekkingen	A's	afhankelijkheid	van	B	steeds	
met	B's	afhankelijkheid	van	A	verbonden."	(Elias	1971:	101)	

De	 bronnen	 van	 machtsuitoefening	 zijn	 velerlei.	 Soms	 reduceert	 men	 macht	 ten	 onrechte	 tot	
economische,	militaire	of	politieke	macht.	Maar	mensen	kunnen	om	tal	van	redenen	afhankelijk	zijn	
van	 elkaar,	 en	 dus	 zijn	 er	 ook	 zeer	 veel	 verschillende	 bronnen	 van	macht.	 'Of	wij	 nu	 van	 anderen	
afhankelijk	zijn	geworden	door	geweld,	of	door	onze	liefde	of	behoefte	om	bemind	te	worden,	dan	
wel	 door	 onze	 behoefte	 aan	 geld,	 genezing,	 status,	 carrière	 of	 vertier'	 (1971:	 101),	 iedere	 reden	
waarom	 mensen	 op	 elkaar	 aangewezen	 zijn,	 iedere	 wederzijdse	 afhankelijkheid,	 roept	 een	
machtsbalans	in	het	leven.	

	

De	belangrijkste	kenmerken	van	figuraties	

1)	Het	is	niet	helemaal	accuraat	om	te	zeggen	dat	figuraties	verandering	ondergaan	(hoewel	we	soms	
gemakkelijkheidhalve	 die	 uitdrukking	 zullen	 gebruiken).	 Figuraties	 zijn	 sociale	 verandering.	 Evenals	
Dahrendorf	 beklemtoont	 Elias	 dat	 'veranderingen	 tot	 de	 normale	 eigenschappen	 van	 een	
samenleving	behoren'.	Hij	 betreurt	dat	het	 sociologische	begrippenapparaat	 zo	 slecht	 is	 aangepast	
aan	het	voortdurende	veranderen	dat	inherent	is	aan	sociale	processen.	De	meest	elementaire,	dus	
belangrijkste	 begrippen	 in	 de	 sociologie	 zijn	 statisch:	 norm,	 rol,	 positie,	 waarde	 enzovoort.	 Deze	
termen	verhullen	het	procesmatige	karakter	van	het	menselijk	leven.	Zij	verleiden	ons	ertoe	om	over	
sociale	verschijnselen	te	denken	alsof	het	toestanden	zijn.	Zij	zetten	ons	aan	tot	de	denkfout	van	de	
'toestandsreductie'.	Het	begrip	figuratie	of	'vervlechtingproces'	moet	helpen	om	de	stramheid	uit	het	
sociologisch	denken	te	masseren,	m.a.w.	om	toestandsreductionisme	te	vermijden.	

2)	 	 De	 vervlechtingprocessen	 waar	 mensen	 in	 betrokken	 zijn,	 veranderen	 soms	 sneller	 en	 soms	
trager.	Dit	hangt	af	van	de	machtsbalansen.	"De	vervlechting	van	mensen	verandert,	als	de	verdeling	
van	 de	machtsgewichten	 verandert"	 (1971:	 87).	 De	 verschuivingen	 in	 de	machtsbalansen	 vormen	
dus	de	sleutel	tot	een	goed	begrip	van	figuraties.	Zij	vormen	om	zo	te	zeggen	de	drijvende	kracht	van	
figuratieprocessen.		

                                                             
10Deze notie sluit tot op zekere hoogte aan bij de ruiltheorie. Maar er is een essentieel verschil. Ruiltheoretici zoals Homans vertrekken 
namelijk niet van een analyse van het samenspel van handelingen binnen een vervlechtingsproces, maar van tegenover elkaar staande 
individuen die iets van elkaar willen bekomen. Elias zou zulke uitgangspunten verwerpen omdat hierin aan 'toestandsreductie' wordt 
gedaan. Recentelijk heeft Bram De Swaan geprobeerd om rationele keuze-modellen te integreren in de figuratiebenadering. (Zie Bram 
De Swaan (1989), Zorg en de Staat. Uitgeverij Bert Bakker: Amsterdam. Zie ook B. De Swaan (1996), Rationele keuze als proces: Nut 
en onnut van formele theorie in de historische sociologie', in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (22), p. 593-609.) 
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3)		Figuraties	verlopen	grotendeels	'ongepland'.	Zij	hebben	een	relatieve	autonomie	ten	aanzien	van	
de	plannen	en	de	bedoelingen	 van	de	mensen	die	 er	 deel	 van	uitmaken.	Mensen	 zijn	 vervlochten	
met	elkaar	 in	ketens	van	wederzijdse	bindingen	en	afhankelijkheden,	en	daar	hebben	zij	maar	een	
heel	 beperkte	 greep	 op.	 Hoe	 ingewikkelder	 dit	 vervlechtingproces,	 hoe	minder	 gemakkelijk	 om	 er	
controle	over	uit	te	oefenen.			

"Vrijwillige	 handelingen	 vinden	 (..)	 plaats	 binnen	 een	 netwerk	 van	 menselijke	
interdependenties	dat	niet	het	resultaat	 is	van	een	bepaalde	handeling	of	een	plan	van	welk	
mens	 ook,	 aangezien	 het	 ontstaat	 uit	 de	 niet-geplande	 vervlechting	 van	 de	 niet-geplande	
behoeften	 van	 vele	 niet-geplande	mensen.	 De	 onderlinge	 verwevenheid	 van	 de	 plannen	 en	
handelingen	 van	 veel	 mensen	 en	 veel	 groepen	 resulteert	 met	 andere	 woorden	 in	 sociale	
processen	die	niemand	van	hen	die	bijdroegen	tot	het	teweegbrengen	ervan,	had	gepland	of	
bedoeld.	 Deze	 processen	 zijn	 gestructureerd	 -	 ze	 kunnen	 worden	 verklaard	 -	 maar	 hun	
structuur	is	er	een	sui	generis."(Elias,	1982:	128)		

	

4)		Het	heeft	niet	veel	zin	om	van	figuraties	een	'momentopname'	te	maken.	Zij	zijn	procesmatig,	en	
moeten	dus	historisch,	vanuit	hun	wording,	bekeken	worden.	En	aangezien	een	figuratieproces	nooit	
ophoudt	en	eigenlijk	ook	nooit	echt	 'begonnen'	 is	maar	altijd	voortgaat,	brengt	het	analyseren	van	
figuraties	 noodgedwongen	 een	 lange	 termijnperspectief	met	 zich.	De	huidige	machtsbalansen	 zijn	
immers	het	resultaat	van	een	langdurige	ontwikkeling.	Daarbuiten	kunnen	zij	niet	begrepen	worden.	
Elias'	analyses	(zoals	die	van	het	civilisatieproces)	strekken	zich	altijd	uit	over	meerdere	eeuwen,	en	
gaan	meestal	terug	tot	de	middeleeuwen.	Dit	is	heel	kenmerkend	voor	al	de	figuratiesociologen.	Ook	
de	Nederlandse	 socioloog	Bram	De	 Swaan	 gaat	 in	 zijn	 boek	Zorg	 en	 de	 Staat	 (een	 analyse	 van	 de	
verzorgingsstaat)	 terug	 tot	 in	de	Middeleeuwen.	En	zijn	oudere	collega	 Johan	Goudsblom,	die	heel	
nauw	met	Elias	heeft	samengewerkt,	gaat	in	Vuur	en	Beschaving	zelfs	terug	tot	de	prehistorie.			

5)	 Het	 sociaal	 vervlechtingproces	 omvat	 een	 dubbel	 wordingsproces:	 de	 wording	 van	
maatschappelijke	 structuren	 (sociogenese)	 en	 de	 wording	 van	 persoonlijkheidsstructuren	
(psychogenese).	Misschien	is	de	uitdrukking	'dubbel	wordingsproces'	al	te	veel	gezegd.	In	feite	gaat	
het	 om	 één	 en	 hetzelfde	 wordingsproces	 (het	 figuratieproces),	 "want	 de	 wording	 van	
persoonlijkheids-	 en	 maatschappijstructuren	 voltrekt	 zich	 in	 een	 onlosmakelijke	 onderlinge	
samenhang"	(1982bis:	299).	Sociogenese	en	psychogenese	zijn	aspecten	van	eenzelfde	proces.	Maar	
men	 kan	 die	 twee	 aspecten	 natuurlijk	 wel	 analytisch	 onderscheiden	 (wat	 niet	 hetzelfde	 is	 als	
geïsoleerd	bestuderen,	want	dat	zou	helemaal	verkeerd	zijn).		
Aan	 de	 ene	 kant	 is	 er	 het	 aspect	 van	 sociogenese.	 De	 talloze	 en	 steeds	 veranderende	
interdepentieprocessen	 waarin	 mensen	 met	 elkaar	 betrokken	 zijn,	 vormen	 een	 ingewikkeld	
vervlechtingpatroon.	Dit	noemen	we	de	maatschappelijke	structuur.		
Aan	de	andere	kant	 is	er	het	aspect	 van	de	psychogenese.	Mensen	worden	niet	 geboren	met	een	
kant	en	klare	affecthuishouding	(d.i.	het	geheel	van	verlangens,	driften	en	beheersingsmechanismen	
van	een	 individu)	en	cognitieve	uitrusting	 (de	 interpretatiekaders	met	behulp	waarvan	 individu	zijn	
kennis	 opbouwt).	 Net	 zoals	 de	 sociale	 structuur,	 krijgt	 ook	 de	 menselijke	 affecthuishouding	 en	
cognitieve	 uitrusting	 vorm	 binnen	 figuratieprocessen.	 Haat,	 liefde,	 vriendschap,	 nijd,	 jaloezie,	
eergevoel,	 bewondering,	 schaamte,	 gêne,	 misprijzen:	 al	 deze	 affecten	 worden	 pas	 in	 het	 leven	
geroepen	binnen	de	 interdependentieketens	waar	mensen	deel	van	uitmaken.	 	Daarbuiten	zouden	
ze	 absurd	 zijn.	 En	 ook	 de	 fundamentele	 begrippen	 en	 voorstellingen,	 de	 grondcategorieën	 van	 de	
taal,	 ontstaan	 binnen	 het	 vervlechtingproces	 van	 wederzijdse	 interdependenties.	 Kortom,	 de	 hele	
affecthuishouding	 en	 cognitieve	 uitrusting	 van	 mensen	 kan	 niet	 gedacht	 worden	 buiten	 de	
figuratieprocessen.	Anders	gezegd,	de	mens	is	geen	'homo	clausus',	geen	in	zichzelf	besloten	wezen.	
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Zijn	 persoonlijkheidsstructuur	 is	 evenzeer	 het	 resultaat	 van	 sociale	 vervlechtingprocessen	 als	 de	
maatschappelijke	structuur.	
	
Modellen	van	vervlechting	

In	 zijn	 boek	Wat	 is	 sociologie?	 heeft	 Elias	 met	 een	 didactisch	 doel	 enkele	 eenvoudige	 modellen	
ontwikkeld	om	het	figuratiebegrip	te	illustreren.	Hij	noemt	deze	modellen	spelmodellen.	Zij	tonen	de	
dynamiek	 aan	 van	 vervlechtingen	 van	onderling	 afhankelijke	mensen.	 Elias	 vertrekt	 van	het	meest	
eenvoudige	spelmodel	en	laat	vervolgens	zien	hoe,	naarmate	de	machtsbalansen	complexer	worden	
de	de	spelers	minder	en	minder	greep	krijgen	op	hun	situatie.	(1972:	87	e.v.)	

1)	Spel	van	twee	personen	(ongelijk)	
Beeld	je	een	spel	in	dat	gespeeld	wordt	tussen	twee	ongelijke	spelers:	A	speelt	veel	beter	dan	B.		B's	
speelsterkte	is	veel	kleiner,	al	is	zij	niet	gelijk	aan	nul.	Anders	kon	er	niet	gespeeld	worden.	Mensen	
die	 een	 spel	 spelen	 beïnvloeden	 elkaar	 immers	 wederzijds.	 Maar	 in	 de	 gegeven	 spelsituatie	
controleert	 A	 in	 grote	mate	 B:	 hij	 kan	 hem	 tot	 bepaalde	 zetten	 dwingen.	 Hij	 heeft	 dus	 een	 grote	
macht	over	hem.	Maar	A	heeft	tegelijk	een	hoge	mate	van	controle	over	het	spel	als	zodanig.	Hij	kan	
het	spelverloop,	en	dus	ook	de	resultaten	van	het	spel	bepalen.	Kortom,	typerend	voor	een	ongelijke	
en	eenvoudige	spelsituatie	is	een	hoge	mate	van	controle	over	het	spel	door	de	machtige	speler.	
	
2)	Spel	van	twee	personen	(gelijk)	
In	deze	spelsituatie	verkleint	het	verschil	in	speelsterkte	tussen	A	en	B.	A	controleert	B	niet	langer,	en	
derhalve	controleert	hij	ook	niet	langer	het	spel.	Hoe	kleiner	het	verschil	in	speelsterkte,	hoe	minder	
één	 van	beide	 spelers	 de	 ander	 tot	 een	bepaald	 spelgedrag	 kan	dwingen,	 en	 hoe	minder	 één	 van	
beiden	 de	 hele	 spelsituatie	 kan	 beheersen.	 In	 deze	 spelsituatie	 wordt	 er	 nog	 steeds	 een	 spel	
gespeeld,	maar	het	is	een	spel	dat	niet	langer	wordt	bepaald	door	de	bedoelingen	en	plannen	van	de	
spelers.	 	 Je	 zou	 kunnen	 zeggen	dat	 het	 spelverloop	niet	 langer	 in	 de	 greep	 is	 van	 de	 spelers.	Hun	
gedrag	wordt	meer	en	meer	bepaald	door	de	 toevallige	 spelfiguratie	 (dus	het	 vervlechtingpatroon	
van	wederzijdse	zetten,	dat	geleid	heeft	tot	de	huidige	spelsituatie)	waarin	ze	zich	nu	bevinden.	Geen	
van	de	spelers	kon	de	huidige	spelfiguratie	hebben	voorzien,	zij	werd	niet	gepland	of	gewild,	maar	zij	
bepaalt	wel	in	hoge	mate	het	gedrag	van	de	spelers.	"Zo	resulteert	uit	de	vervlechting	van	de	zetten	
van	twee	afzonderlijke	mensen	een	spelproces	dat	geen	van	beide	spelers	beoogd	heeft"	(1971:	89).	
De	hier	beschreven	spelsituatie	begint	al	een	beetje	te	gelijken	op	de	vervlechtingprocessen	waarin	
mensen	in	het	'gewone	leven'	betrokken	zijn.		

3)	Spel	van	meerdere	personen	op	meer	niveaus	
We	vertrekken	 van	een	 spel	met	 vele	 personen,	 en	het	 aantal	 neemt	 voortdurend	 toe.	Het	wordt	
steeds	moeilijker	voor	de	afzonderlijke	speler	om	zich	een	voorstelling	te	maken	van	het	spelverloop	
en	van	de	veranderende	spelfiguratie.	De	 individuele	speler	dreigt	zijn	oriëntatie	te	verliezen,	want	
de	 figuratie	 wordt	 steeds	 ondoorzichtiger	 en	 moeilijker	 te	 beheersen.	 In	 zo'n	 situatie	 zijn	 er	 drie	
mogelijke	ontwikkelingen.	

	 1)	De	 figuratie	desintegreert.	De	 individuen	verwijderen	zich	van	elkaar,	elk	van	hen	speelt	
zijn	spel	onafhankelijk	verder.	

	 2)	 Er	 ontstaat	 een	 nieuwe	 figuratie	 van	 interdependente	 kleinere	 groepen	 waarvan	 ieder	
afzonderlijk	een	min	of	meer	autonoom	spel	speelt,	hoewel	ze	toch	met	elkaar	verbonden	blijven	als	
rivalen.	
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	 3)	De	 figuratie	 valt	 niet	 uiteen,	maar	wordt	 complexer	 en	 kan	 zich	handhaven	 zich	op	een	
hoger	integratieniveau.		

Wat	 gebeurt	 er	 in	 dit	 laatste	 geval?	 De	 figuratie	 van	 op	 hetzelfde	 niveau	 met	 elkaar	 verbonden	
spelers	 (d.w.z.	 ieder	 kan	 in	 principe	 met	 ieder	 ander	 spelen)	 verandert	 in	 een	 figuratie	 met	
(minstens)	twee	niveaus.	Alle	spelers	blijven	wederzijds	afhankelijk.	Maar	zij	spelen	niet	meer	allen	
rechtstreeks	 met	 elkaar.	 Het	 spel	 wordt	 nu	 gecoördineerd	 door	 vertegenwoordigers	 of	
afgevaardigden,	 leiders,	 regeringen,	 vorstenhoven	 enzovoort.	 Zij	 vormen	 met	 elkaar	 een	 tweede,	
kleinere,	 groep	die	 zich	op	een	 tweede	niveau	bevindt.	Hier	wordt	het	 spel	 verder	gespeeld,	en	 in	
zekere	 zin	 blijven	 alle	 spelers	 van	 het	 eerste	 niveau	 ook	 in	 het	 spel	 betrokken,	maar	 dan	 via	 hun	
vertegenwoordigers.	De	figuratie	is	minder	onoverzichtelijk	geworden,	zodat	de	spelers	zich	opnieuw	
kunnen	oriënteren.		
Er	 is	nochtans	een	groot	verschil	 tussen	een	spelfiguratie	waar	de	spelers	 zich	op	hetzelfde	niveau	
bevinden,	 en	 een	 spelfiguratie	 van	 twee	 (of	 meer)	 niveaus.	 In	 het	 eerste	 geval	 (figuur	 I)	 zijn	 de	
machtsbalansen	symmetrisch.	Onder	symmetrisch	machtsbalansen	wordt	verstaan	dat	de	aard	van	
de	spelers	aan	beide	kanten	van	de	balans	gelijk	is	(bijvoorbeeld	beide	individuen,	of	beide	groepen,	
of	staten).	De	interdependentieketens	kunnen	in	het	geval	van	symmetrische	machtsbalansen	nooit	
heel	 lang	 zijn.	 De	 onoverzichtelijkheid	 van	 al	 te	 lange	 interdependentieketens	 zou	 het	 spel	
ondoorzichtig	 maken,	 zodat	 spelen	 onmogelijk	 wordt.	 Dit	 probleem	 wordt	 opgelost	 wanneer	 de	
figuratie	zich	op	twee	niveaus	afspeelt.	Maar	in	dat	geval	zijn	niet	alle	machtsbalansen	symmetrisch.	
Een	spelfiguratie	op	twee	niveaus	geeft	een	combinatie	te	zien	van	symmetrische	en	asymmetrische	
machtsbalansen	(zie	figuur	II).	

	 Figuur	I		Eén-niveaufiguratie		met	symmetrische	machtsbalansen	

	 	 	 A	 	 	 	 	 	 	

	 B	 	 	 	 C	 	

	 	 D	 	 E	

	 Figuur	II.	Twee-niveaus	figuratie	met	asymmetrische	en	symmetrische	machtsbalansen	
	 	
	 	 A1	 	 	 	 	 	 	 	 A2	
	
	
B1	 	 B2	 	 B3	 	 	 	 C1	 	 C2	 										C3	
	
	
Men	kan	hier	vier	verschillende	soorten	van	machtsbalansen	onderscheiden:		
	 1)	Machtsbalans	 A1	 	 >--<	 A2	 	 van	 de	 spelers	 op	 het	 hoogste	 (representatieve)	 niveau;	 het	
	 				gaat	hier	om	een	symmetrische	balans	tussen	twee	individuen.	
	 2)	 Machtsbalans	 A1	 >--<	 B1/B2/B3	 	 (of,	 wat	 op	 hetzelfde	 neer	 komt:	 A2	 >--<	 C1/C2/C3);	
	 				het	gaat	hier	om	een	asymmetrische	balans	tussen	één	individu	en	een	groep.	
	 3)	Machtsbalans	B1	>--<	B2	>--<	B3	(de	symmetrische	machtsbalansen	tussen	individuen	op	
	 				het	eerste	niveau).	
	 4)	Machtsbalans	B	>--<	C	(de	symmetrische	machtsbalans	tussen	groepen)	

Zodra	 een	 figuratie	 uit	 meer	 dan	 één	 niveau	 bestaat,	 wordt	 de	 figuratie	 overzichtelijker	 en	
beheersbaar.	Dit	 is	 althans	het	 geval	wanneer	de	machtsbalans	duidelijk	doorslaat	 in	het	 voordeel	
van	de	spelers	van	het	tweede	niveau.	De	feodaliteit	was	daar	een	mooi	voorbeeld	van.	Toch	 is	de	
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mate	van	controle	die	de	heer	over	zijn	onderdanen	heeft,	niet	van	het	type	zoals	beschreven	in	spel	
1	(twee	ongelijke	spelers).	De	machtsbalansen	zitten	immers	in	elkaar	verweven.	Daarbij	kunnen	tal	
van	verschillende	constellaties	ontstaan:	de	tegenstanders	van	het	ene	niveau	kunnen	bondgenoten	
zijn	op	een	ander	niveau.	De	heer	(A1)	heeft	niet	op	dezelfde	directe	manier	een	greep	op	het	gedrag	
van	 zijn	 onderdanen.	 Het	 is	 bijvoorbeeld	 denkbaar	 dat	 de	 onderdanen	 (bijvoorbeeld	 stedelingen)	
samenspannen	 met	 een	 andere	 heer	 (A2,).	 De	 totale	 machtsbalans	 laat	 niet	 langer	 een	 absolute	
controle	 toe	over	de	 tegenspelers.	 "Als	de	 totale	balans	van	 zo'n	 spel	het	mogelijk	maakt,	dat	alle	
spelers	 van	 het	 lagere	 en	 van	 het	 hogere	 niveau	 gemeenschappelijk	 tegen	 de	 sterkste	 speler	 A	
spelen,	 dan	 is	 zijn	 kans	 hen	 door	 zijn	 strategie	 te	 dwingen	 om	 zetten	 te	 doen	 in	 de	 door	 hem	
gewenste	richting,	buitengewoon	gering"	(Elias	1972:	96).	

Naarmate	de	verdeling	van	de	machtsgewichten	minder	ongelijk	en	diffuser	wordt,	bijvoorbeeld	 in	
een	meer	 democratische	 context,	wordt	 het	 ook	 duidelijker	 hoe	weinig	 het	 spelverloop	 vanuit	 de	
positie	van	individuele	spelers	of	groepen	spelers	gecontroleerd	kan	worden.	Het	is	juist	omgekeerd	
zo	 dat	 het	 vervlechtingnetwerk	 nu	 op	 zijn	 beurt	 de	 gedragingen	 van	 ieder	 afzonderlijke	 speler	
bepaalt.	Waar	in	het	eerste	geval	de	sterke	spelers	macht	hadden	over	de	andere	spelers	en	over	het	
spelverloop	 zelf,	 heeft	 het	 spelverloop	 op	 zijn	 beurt	 macht	 over	 het	 gedrag	 van	 de	 afzonderlijke	
spelers.	En	ook	over	hun	denken.	Want	naarmate	de	figuratie	complexer	en	de	verwevenheid	groter	
wordt,	veranderen	de	voorstellingen	van	de	spelers	op	analoge	wijze.	"In	plaats	van	het	spelverloop	
alleen	tot	afzonderlijke	zetten	van	enkelingen	te	herleiden,	gaan	zij	langzamerhand	bij	de	verwerking	
van	hun	spelervaringen	meer	onpersoonlijke	begrippen	ontwikkelen,	die	met	de	relatieve	autonomie	
van	 het	 spelproces	 tegenover	 de	 motieven	 van	 de	 afzonderlijke	 spelers	 meer	 rekening	
houden"(1972:	99).	Deze	omslag	 in	het	denken	over	de	eigen	 sociale	omgeving	 leidde	vaak	 tot	de	
opvatting	dat	het	menselijk	samenleven	een	'eigen	leven'	leidt.	Het	is	niet	eenvoudig	om	te	begrijpen	
dat	de	oncontroleerbaarheid	van	het	spelverloop,	niet	 toe	te	schrijven	valt	aan	het	 feit	dat	dit	 iets	
'bovenpersoonlijks'	is,	maar	voortkomt	uit	het	complex	patroon	van	wederzijdse	vervlechting.	

	

Distantie	en	betrokkenheid	

Affectieve	bindingen	
Elias	 gaat	 de	 oeroude	 sociologische	 vraag	 'wat	maakt	 sociale	 orde	mogelijk?'	 niet	 uit	 de	 weg.	 Hij	
formuleert	ze	in	een	ietwat	andere	vorm.	Wat	maakt	het	dat	mensen	op	elkaar	aangewezen	en	dus	
van	 elkaar	 afhankelijk	 zijn,	 zodat	 ze	 noodgedwongen	 interdependentieketens	 (en	 bijgevolg	
machtsbalansen)	vormen?	Wat	mensen	van	elkaar	afhankelijk	maakt,	verschilt	van	samenleving	tot	
samenleving,	 en	 van	 historische	 periode	 tot	 historische	 periode.	 Toch	 zijn	 er	 enkele	 'universele	
afhankelijkheden'	 die	 men	 kan	 aanstippen.	 En	 men	 kan	 ook	 aangeven	 wat	 er	 gebeurt	 met	 de	
interdependenties	 wanneer	 de	 differentiatie	 en	 de	 complexiteit	 van	 een	 samenleving	 toenemen.	
(Elias,	1971:	149).	
In	de	eerste	plaats	 zijn	mensen	op	elkaar	aangewezen	voor	de	bevrediging	van	een	heel	 scala	van	
gevoelsbevredigingen.	Elias	stelt	 zich	de	mens	bij	wijze	van	model	voor	als	een	wezen	met	vele	op	
andere	 mensen	 gerichte	 valenties.	 Valentie	 betekent	 letterlijk	 'verbindingskracht'	 of	
'verbindingswaarde'.	 Het	 begrip	 wordt	 in	 de	 scheikunde	 gebruikt	 om	 aan	 te	 geven	 hoeveel	
verbindingen	een	atoom	kan	aangaan	met	andere	atomen	(dat	hangt	af	van	het	aantal	elektronen	in	
de	buitenste	elektronenschil).	Toegepast	 in	de	sociologie	kunnen	valenties	omschreven	worden	als	
de	sociale	aanknopingspunten	waarover	iemand	beschikt.	Men	kan	een	mens	dus	voorstellen	als	een	
entiteit	met	tal	van	affectieve	(en	andere)	valenties,	waarvan	er	sommige	verzadigd	zijn	(voor	zover	
er	 sociale	 bindingen	 op	 dat	 vlak	werden	 aangeknoopt)	 en	 andere	 niet	 (voor	 zover	 er	 geen	 sociale	
bindingen	werden	aangeknoopt).	De	seksuele	valenties	beslaan	overigens	maar	een	beperkt	domein	
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van	de	totale	affectieve	valenties.	Elias	verzet	zich	met	name	tegen	de	Freudiaanse	reductie	van	alle	
affecten	tot	libidinale	impulsen.		"Als	men	spreekt	over	seksuele	bindingen,	dan	plaatst	men	een	zeer	
centraal	maar	toch	betrekkelijk	kort	en	voorbijgaand	aspect	van	de	betrekkingen	van	mensen	op	de	
voorgrond.	 Kenmerkend	 voor	 menselijke	 gevoelsmatige	 bindingen	 is	 juist	 de	 mogelijkheid	 van	
permanente	 affectie	 die	 boven	 de	 seksuele	 daad	 uitgaat,	 en	 de	 mogelijkheid	 van	 zeer	 sterke	
emotionele	bindingen	van	de	uiteenlopendste	soort	zonder	seksueel	accent"	(Elias,	1971:	151).	
Elias	omschrijft	het	geheel	van	al	of	niet	verzadigde	affectieve	valenties	ook	als	affecthuishouding.	
Specifiek	aan	deze	benadering	 is	dat	het	gevoelsleven	nooit	op	zichzelf	wordt	bekeken,	maar	altijd	
gesitueerd	binnen	de	 figuratie	waar	 iemand	deel	 van	uitmaakt.	Wijzigingen	 in	de	 sociale	 figuraties	
(dus	 in	 de	 bindingen	 die	 iemand	 heeft	 aangeknoopt)	 hebben	 een	 prompte	 verandering	 van	 de	
affecthuishouding	 voor	 gevolg.	 Dit	 doet	 zich	 bijvoorbeeld	 voor	 bij	 het	 overlijden	 van	 een	 geliefd	
persoon.	

"De	dood	van	de	geliefde	persoon	houdt	 in,	dat	de	overlevende	een	stuk	van	zich	zelf	heeft	verloren.	
Eén	van	de	valenties	in	de	figuratie	van	zijn	verzadigde	en	onverzadigde	valenties	had	zich	vastgelegd	in	
de	 andere	 persoon.	 En	 nu	 is	 deze	 dood.	 Een	 integraal	 stuk	 van	 zich	 zelf,	 zijn	 'ik-en-wij'-image	 is	
weggebroken.	 Met	 de	 dood	 van	 de	 geliefde	 persoon	 verandert	 niet	 alleen	 de	 valentie	 die	 in	 deze	
persoon	verankerd	was.	Tegelijk	verandert	de	hele	figuratie	van	valenties	van	de	overlevende.	De	relatie	
tot	 een	 ander	 iemand	 die	 in	 het	 persoonlijke	 relatienetwerk	 van	 de	 overlevende,	 in	 de	 figuratie	 van	
diens	valenties,	tevoren	een	marginale	plaats	innam,	krijgt	nu	misschien	de	gevoelswarmte	die	ze	nooit	
tevoren	bezat.	De	verhouding	tot	anderen	die	een	bepaalde	functie	voor	hem	hadden	in	zijn	relatie	tot	
de	dode,	zal	nu	wellicht	verkoelen.	Men	kan	 inderdaad	zeggen:	een	geliefd	persoon	sterft,	en	de	hele	
figuratie	van	valenties	van	de	overlevende,	de	hele	balans	van	zijn	relatienetwerk,	verandert".		

In	 zijn	 studie	Het	 Civilisatieproces	 toont	 Elias	 aan	 dat	 wijzigingen	 van	 de	 figuraties	 (met	 name	 de	
verlenging	van	de	interdependentieketens)	ook	een	verandering	in	de	affecthuishouding	voor	gevolg	
hebben	(onder	meer	een	versterking	van	gevoelens	van	gêne	en	schaamte,	en	een	toename	van	de	
impulsbeheersing).	

Staatsbindingen	
In	 eenvoudige	 samenlevingen	 (met	 korte	 interdependentieketens)	 blijven	 de	 valenties	 van	 het	
'persoonlijke'	type.	De	affectieve	behoeften	worden	bevredigd	in	concrete	sociale	verhoudingen	met	
andere	mensen.	 Als	 maatschappelijke	 eenheden	 groter	 en	 complexer	 worden,	 verandert	 dit.	 Dan	
doen	zich	nieuwe	vormen	van	emotionele	bindingen	voor.	Mensen	gaan	zich	niet	enkel	emotioneel	
hechten	aan	andere	mensen,	maar	 in	 toenemende	mate	ook	aan	 symbolen	van	de	grotere	 sociale	
eenheden	 waartoe	 ze	 behoren.	 Ze	 gaan	 zich	 binden	 aan	 vlaggen,	 gevoelsgeladen	 begrippen	 of	
bijzondere	 plaatsen	 en	 dergelijke,	 en	 hechten	 zich	 op	 die	manier	 affectief	 aan	 de	 grotere	 sociale	
gehelen	 (zoals	 staten)	 die	door	die	 symbolen	worden	belichaamd.	Die	 affectieve	binding	 kan	even	
hecht	 zijn	 dan	 een	 face-to-face-binding.	 Het	 individu	 kan	 zich	 dan	 ook	 evenzeer	 geschokt	 voelen	
wanneer	 de	 geliefde	 maatschappijeenheid	 verwoest	 of	 overwonnen	 wordt,	 of	 aan	 waardigheid	
verliest	(Elias,	1971:	153).	
Elias	 heeft	 zich	 uitvoerig	 bezig	 gehouden	 met	 de	 vraag	 waarom	 emotionele	 bindingen	 aan	
staatssamenlevingen	in	de	19de	en	de	20ste	eeuw	zo'n	voorrang	hebben	gekregen	boven	bindingen	
aan	andere	figuraties	(zoals	beroepsgroepen,	stad	of	dorp)?	Hoe	komt	het	dat	wij	spontaan	denken	
aan	 'landen'	 (dus	staten)	wanneer	we	spreken	over	 'maatschappijen'?	 	Elias	meent	dat	de	figuratie	
waaraan	mensen	 zich	 in	 een	bepaalde	historische	 context	 emotioneel	 het	meest	hechten	altijd	de	
figuratie	is	die	een	verbod	oplegt	tot	het	gebruik	van	geweld	tegen	de	eigen	leden	en	tezelfdertijd	de	
verplichting	kan	opleggen	op	het	gebruik	van	geweld	 tegen	de	 leden	van	de	andere	 figuratie.	Men	
hecht	 zich,	 kortom,	 aan	 de	 figuratie	 die	 bescherming	 biedt	 tegen	 de	 lijfelijke	 vernietiging	 door	
buitenstaanders.	 Die	 figuraties	 fungeren	 dan	 als	 'aanvals-	 en	 verdedigingseenheden'	 of	
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'overlevingseenheden'.	 In	 de	 tegenwoordige	 fase	 van	 de	 maatschappijontwikkeling	 zijn	 dat	 de	
nationale	 staten.	 	 "Morgen	 zullen	 het	 misschien	 de	 integratie-eenheden	 van	 verschillende	
voormalige	nationale	staten	zijn.	Vroeger	waren	het	de	stadsstaten	of	de	bewoners	van	een	burcht.	
De	grootte	en	de	structuur	veranderen.	De	functie	blijft	dezelfde"	(Elias	1971:155).		
	
Distantie	
Betrokkenheid	is	geen	absoluut	begrip.	Mensen	zijn	nooit	volledig	(emotioneel)	betrokken	op	iemand	
of	iets,	zij	bewaren	ook	altijd	een	zekere	distantie	ten	aanzien	van	datgene	waarop	ze	betrokken	zijn.	
Men	kan	betrokkenheid	en	distantie	dan	ook	beschouwen	als	de	twee	uitersten,	de	twee	polen	van	
de	 'balans	 van	 betrokkenheid	 en	 distantie'.	 Deze	 balans	 is	 weer	 heel	 sterk	 verschillend	 van	
samenleving	 tot	 samenleving	 en	 van	 periode	 tot	 periode.	 Samenlevingen	 zoals	 de	 onze,	 met	 een	
hoge	 graad	 van	 industrialisatie	 en	 beheersing	 van	 de	 niet-menselijke	 natuurkrachten,	 worden	
gekenmerkt	 door	 een	 hoge	 distantie	 ten	 aanzien	 van	 de	 natuur.	 Wij	 zijn	 relatief	 weinig	 affectief	
betrokken	 op	 de	 natuur.	 Onze	 denk-	 en	 spreekwijzen	 worden	 gekenmerkt	 door	 emotionele	
neutraliteit.	Wij	beschrijven	de	natuur	veelal	in	affectief	neutrale	termen	(denk	aan	oorzaak,	gevolg,	
elektriciteit,	organisme).	En	ook	begrippen	als	'bliksem',	'boom'	of	'wolf',	die	ooit	affectief	heel	zwaar	
beladen	zijn	geweest,	 zijn	voor	ons	 tamelijk	nuchtere	beschrijvende	begrippen.	De	evolutie	van	de	
houding	tegenover	de	natuur,	 is	zeer	 interessant.	Zij	toont	het	nauwe	verband	aan	tussen	distantie	
en	beheersing.	Hoe	meer	mensen	er	in	slagen	distantie	te	behouden	ten	aanzien	van	een	(in	dit	geval	
natuurlijk)	 verschijnsel	uit	hun	omgeving,	hoe	groter	de	kans	dat	 zij	 dat	 verschijnsel	 zullen	kunnen	
beheersen.	 En	 omgekeerd:	 verschijnselen	 die	 al	 te	 emotionele	 reacties	 (angst,	 opwinding,	
vervoering)	opwekken,	zullen	een	beheersing	ervan	in	de	weg	staan.	Emotionaliteit	vermindert	een	
realistische	kijk	op	de	dingen	en	vergroot	het	onvermogen	tot	beheersing.	Dit	geldt	vooral	voor	zaken	
die	 als	 gevaarlijk	worden	 ervaren.	 Gevaren	wekken	 angst	 op	 en	 die	 staat	 een	 beheersing	 van	 het	
gevaar	in	de	weg.	Er	bestaat	een	circulariteit	(een	dubbelbinding	proces)	die	Elias	als	volgt	omschrijft:	

"Het	in	sterke	mate	blootstaan	van	de	gevaren	van	een	proces	doet	de	emotionele	lading	van	menselijke	
reacties	 stijgen.	Een	hoge	mate	van	emotionaliteit	 van	 reactie	 vermindert	de	kans	op	een	 realistische	
beoordeling	 van	 het	 kritieke	 proces,	 en	 daarmee	 op	 realistisch	 op	 dat	 proces	 gericht	 handelen;	
betrekkelijk	 onrealistisch	 handelen	 onder	 de	 druk	 van	 sterke	 emoties	 vermindert	 de	 kans	 om	 het	
kritieke	proces	onder	 controle	 te	 krijgen.	 Kortom,	het	onvermogen	om	een	proces	 te	beheersen	gaat	
samen	met	een	hoge	mate	van	emotionaliteit	van	reactie,	die	de	kans	om	de	gevaren	van	dat	proces	te	
beheersen	laag	houdt,	die	de	emotionaliteit	van	de	reacties	op	een	hoog	niveau	houdt	enzovoort"	(Elias	
1982:	52).	

Zo	beschouwd	lijkt	er	geen	ontkomen	te	zijn	aan	deze	circulariteit.	De	vraag	is	dan	ook	hoe	mensen	
er	ooit	in	zijn	geslaagd	om	hun	emoties	te	bedwingen	en	de	natuur	effectief	te	beheersen.	Mensen	in	
een	 premoderne	 kennisfase	 hadden	 een	 erg	 kleine	 voorraad	 van	 'neutrale'	 (dus	 niet	 affectief	
geladen)	kennis.	Hun	denkwijzen	waren	 in	het	algemeen	doortrokken	van	hun	eigen	affecten,	hun	
eigen	wensen	en	angsten.	Voor	deze	mensen	was	er	geen	'natuur'.	Zij	zagen	de	wereld	"nog	niet	als	
in	tweeën	gedeeld	tussen	de	mensenwereld	en	de	natuur,	tussen	'subjecten'	en	'objecten'.	Voor	hen	
was	de	wereld	levend,	ook	de	dingen.(..)	Zo	bestond	er	bij	de	Maya's	het	verhaal	dat	aan	het	einde	
der	dagen	de	potten	en	pannen	wraak	zouden	nemen	voor	de	ruwe	bejegening	die	ze	van	de	mensen	
te	 verduren	hadden	 gekregen	door	op	hun	beurt	 de	mensen	 te	 slaan	en	 achterna	 te	 zitten"	 (Elias	
1982:	 63,	 59).	 Lévy	 Bruhl	 heeft	 deze	 geesteshouding	 in	 zijn	 boek	 over	 'La	 mentalité	 primitive'	
omschreven	als	'mystieke	participatie'.	Het	individu	ervaart	zich	als	direct	betrokken	bij	processen	die	
volgens	 onze	manier	 van	 denken	 losstaan	 van	 zijn	 persoon.	 	 Elias	 volgt	 deze	 (door	 sommigen	 als	
verouderd	beschouwde)	visie	van	Lévy	Bruhl.	Door	hun	 'mystiek-participatieve'	houding,	 zegt	Elias,	
konden	 de	 mensen	 in	 dit	 vroege	 stadium	 "participeren	 in	 de	 kracht	 en	 de	 snelheid	 van	 een	
totemdier,	in	het	welzijn	of	het	verval	van	een	heilige	boom,	in	de	onkwetsbaarheid	van	een	steen	of	
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berg,	zoals	zij	ook	deel	kunnen	hebben	aan	de	kracht	van	een	opperhoofd	of	de	gezondheid	van	een	
koning"	(Elias	1982:	123).			
Deze	'persoonlijke'	omgang	met	de	omringende	natuur	belemmert	een	beheersing	ervan,	maar	zorgt	
wel	 voor	 een	 diepe	 emotionele	 bevrediging.	 Indien	men	 ergens	 sterk	 door	 geëmotioneerd	 wordt	
(bijvoorbeeld	de	ziekte	van	een	kind,	of	het	uitblijven	van	regen)	en	men	weet	de	oorzaak	ervan	niet,	
ondervindt	 men	 een	 sterke	 impuls	 om	 toch	 maar	 iets	 te	 doen.	 "Iets	 moet	 men	 doen.	 En	 als	 de	
feitelijke	 kennis	 van	 de	 samenhang	 van	 de	 gebeurtenissen	 ontbreekt,	 dan	 vult	 fantasiekennis	
opgewekt	 de	 lege	 plaats"	 (1982:	 125).	 Vandaar	 dat	 men	 magische	 betrekkingen	 aanknoopt	 met	
figuren	 die	 door	 de	 fantasie	 in	 het	 leven	 zijn	 geroepen	 (geesten	 allerhande)	 en	 die	 als	 oorzaak	
worden	beschouwd.	Dit	heeft	tenminste	als	voordeel	dat	men	zijn	gevoelens	kan	uiten.	Men	kan	hen	
bedanken	voor	bewezen	gunsten	en	zich	van	verdere	gunsten	verzekeren	door	rituelen	en	offers.		
De	overschakeling	naar	een	meer	wetenschappelijk	wereldbeeld	is	dan	ook	niet	vanzelfsprekend.	De	
wetenschappelijke	houding	vereist	dat	men	zijn	emoties	bedwingt	in	de	omgang	met	de	natuur.	Wie	
een	wetenschappelijke	houding	aanneemt,	kan	niet	meer	kwaad	zijn	of	opgelucht	meeleven	met	de	
dingen	die	hij	bestudeert.	Men	beleeft	er	dus	weinig	vreugde	aan.	Deze	zelfdiscipline	kan	men	alleen	
verwachten	 indien	 men	 in	 ruil	 daarvoor	 een	 groter	 vermogen	 ontwikkelt	 tot	 beheersing	 en	
manipulatie	van	 fysische	gebeurtenissen.	Maar	dat	 is	aanvankelijk	 lang	niet	gegarandeerd.	Volgens	
Elias	 kon	de	overgang	naar	een	meer	wetenschappelijk,	 dus	meer	afstandelijk	denken	alleen	maar	
plaats	 vinden	 na	 een	 zeer	 lang	 proces	 van	 voorbereiding	 tot	mensen	 een	 stadium	hadden	 bereikt	
"waarin	wel	een	zeer	grote	zekerheid	was	ontstaan	over	de	baten	-	nieuwe	emotionele	baten	incluis	-	
die	hen	wachtten	in	de	vorm	van	een	meer	toereikende	oriëntatie	in	en	een	grotere	macht	over	de	
'natuur',	 indien	 ze	 bereid	 waren	 om	 zich	 los	 te	 maken	 uit	 de	 greep	 van	 magisch-mythische	
opvattingen	die	beantwoordden	aan	diepgevoelde	emotionele	behoeften"	(1982:	81).	
	
Voorbeeld:		de	Copernicaanse	Revolutie	
Toegepast	 op	 de	 Copernicaanse	 revolutie	 (dus	 de	 verwerping	 van	 het	 geocentrische	 wereldbeeld	
voor	 een	 heliocentrisch	 wereldbeeld),	 kan	 men	 zich	 de	 vraag	 stellen	 "welke	 verandering	 in	 de	
samenleving	 en	 in	 de	 persoonlijkheid	 van	 de	 mensen	 de	 aanvaarding	 mogelijk	 maakte	 van	 een	
wereldbeeld	 dat	 niet	 slechts	 emotioneel	 teleurstellend	was"	 (de	mens	 stond	 niet	 langer	 centraal),	
maar	daarenboven	 "inging	 tegen	het	onmiddellijke	bewijsmateriaal	 van	 iemands	 zintuigen"	 (je	 ziet	
de	zon	iedere	dag	rond	de	aarde	draaien)	(Elias	1982:	79)?	
De	aanvaarding	op	grote	schaal	van	de	Copernicaanse	visie	kan	volgens	Elias	enkel	maar	betekenen	
dat	 mensen,	 die	 maatschappelijk	 in	 almaar	 grotere	 figuraties	 van	 interdependentie	 waren	
opgenomen,	gaandeweg	meer	en	meer	geleerd	hadden	afstand	te	nemen	van	hun	onmiddellijke,	in	
plaats	en	tijd	beperkte	standpunt.	Zij	hadden	daartoe	al	een	relatief	grote	zelfbeheersing	aan	de	dag	
moeten	 leggen.	 En	 zij	 hadden	 geleerd	 dat	 het	 afstand	 nemen	 van	 eigen	 impulsen	 en	 zienswijzen	
uiteindelijk	 een	 voordeel	 opleverde:	 het	 leverde	 betere	 beslissingen	 en	 meer	 controle	 van	 de	
omgeving	op.	Enkel	doordat	in	de	loop	van	de	Westerse	geschiedenis	al	verscheidene	generaties	dat	
leerproces	 van	 zelfbeheersing,	 gekoppeld	 aan	 een	 toegenomen	 controle	 hadden	 doorgemaakt,	
konden	zij	ook	de	volgende	en	verregaande	stap	zetten	in	het	toenemende	distantiëringproces:	het	
Copernicaanse	standpunt.	Enkele	eeuwen	later	zou	dit	almaar	voortschrijdend	distantiëringproces	de	
'Darwinistische	revolutie'	mogelijk	maken.		
	
	
Distantie	ten	aanzien	van	de	maatschappij;	maatschappij	als	niet-geplande	vervlechting	
In	 hooggeïndustrialiseerde	 landen	 hebben	 mensen	 volgens	 Elias	 een	 relatief	 grote	 distantie	 ten	
aanzien	van	de	natuur	 leren	in	acht	nemen.	Maar	zij	zijn	er	nog	lang	niet	 in	geslaagd	om	eenzelfde	
distantie	aan	de	dag	 te	 leggen	 ten	aanzien	van	de	 samenleving.	Als	het	gaat	om	de	verklaring	van	
menselijke	handelingen	wordt	hun	zienswijze	heel	vaak	vertroebeld	door	emotionele	opwellingen	en	
standplaatsgebondenheid.	 Dit	 heeft	 natuurlijk	 gevolgen	 voor	 de	 beheersbaarheid	 van	 de	
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samenleving.	 Zoals	 de	 'primitieve'	 mensen	 in	 premoderne	 maatschappijen	 een	 zeer	 emotionele	
verhouding	hadden	met	de	natuur	,	en	zij	daardoor	niet	in	staat	waren	haar	te	beheersen,	zo	zijn	de	
huidige	 mensen	 niet	 in	 staat	 de	 sociale	 verbanden	 met	 een	 nuchtere,	 gedeëmotioneerde	 blik	 te	
bekijken.	En	zoals	de	primitieve	mensen	achter	alles	een	ingreep	zagen	van	de	één	of	andere	macht	
of	 kracht,	 zo	 zien	mensen	 in	onze	 tijd	 sociale	processen	vaak	 in	 termen	van	 'machtige	groepen	en	
sociale	krachten'	die	hun	wil	opdringen.	Dat	is	emotioneel	bevredigend	(mensen	kunnen	die	groepen	
de	schuld	geven	als	 iets	fout	 loopt)	maar	 levert	niet	veel	op	als	het	erop	aankomt	die	processen	te	
beheersen.	Indien	ze	een	grotere	distantie	ten	aanzien	van	sociale	processen	zouden	leren	innemen,	
zouden	zij	zien	dat	de	sociale	vervlechtingen	waar	zij	deel	van	uitmaken	door	niemand	echt	gepland	
zijn.	Maar	zij	 zouden	tegelijk	zien	dat	deze	vervlechtingen	wel	een	eigen	patroon	hebben,	met	een	
eigen	 logica.	Wilshandelingen,	 individuele	 handelingen	 en	 plannen	maken	 daar	 uiteraard	 een	 deel	
van	 uit.	Maar	 het	 gehele	 vervlechtingpatroon	 kan	 niet	 volledig	 vanuit	 die	 handelingen	 of	 plannen	
begrepen	worden.	Het	heeft	een	eigen	orde	en	en	relatieve	autonomie	(Elias	1982:	128).	
	
	
Het	Civilisatieproces	

Het	beste	voorbeeld	van	de	indrukwekkende	verklarende	capaciteit	van	de	figuratietheorie	blijft	het	
in	1939	gepubliceerde	werk	Ueber	den	Prozess	der	Zivilisation.	Elias	beschrijft	in	dat	boek	een	aantal	
langetermijnprocessen	 in	 het	 Westen:	 verlenging	 van	 interdependentieketens,	 een	 tendens	 tot	
monopolisering	 van	 gewelduitoefening	 door	 de	 staat,	 de	 toename	 van	 de	 zelfbeheersing	 van	 het	
individu,	 de	 verhoging	 van	 de	 gêne-	 en	 schaamtedrempel.	 Al	 deze	 ogenschijnlijk	 van	 elkaar	 los	
staande	 processen	 blijken	 in	 feite	 deelprocessen	 te	 zijn	 van	 eenzelfde	 complex	 proces	 dat	 Elias	
civilisering	noemt.	Ook	blijkt	uit	zijn	analyse	dat	de	ontwikkeling	van	persoonlijkheidsstructuren	heel	
nauw	samenhangen	met	ontwikkelingen	van	sociale	structuren.	De	ondertitel	van	het	boek	luidt	dan	
ook	toepasselijk:	'sociogenetische	en	psychogenetische	onderzoekingen'.	

	

Civilisatie	als	toenemende	beheerstheid	en	nuancering	van	affecten	

Het	uitgangspunt	van	Elias'	studie	is	mensen	in	het	Westen	zich	niet	altijd	zo	gedragen	hebben,	zoals	
ze	dat	nu	doen.	Gedrag	dat	wij	nu	 'beschaafd'	noemen,	kwam	in	eerdere	fasen	(bijvoorbeeld	 in	de	
Middeleeuwse	 feodale	 fase)	 niet	 voor.	 Integendeel:	 "als	 zo'n	 beschaafd	 iemand	 uit	 deze	 tijd	 eens	
zonder	 meer	 kon	 terugkeren	 naar	 een	 voorbije	 periode,	 dan	 zou	 hij	 veel	 terugzien	 van	 wat	 hij	
vandaag	 de	 dag	 aan	 andere	 samenlevingen	 'onbeschaafd'	 vindt"	 (Elias	 1983:	 11).	 Het	 gebrek	 aan	
hygiëne,	de	ruwheid	van	zeden	en	de	barbaarse	gebruiken	zouden	hem	wellicht	afschrikken	(hoewel	
hij	misschien	ook	aangetrokken	zou	kunnen	zijn	door	het	meer	spontane	en	opwindende	leven	van	
de	maatschappelijke	bovenlagen).	 Elias	 vroeg	 zich	af	hoe	deze	verandering,	deze	 'beschaving',	 zich	
heeft	voltrokken.	Wat	is	er	precies	veranderd	en	wat	waren	de	oorzaken	daarvan?	

Het	 onderzoek	 van	 Elias	 steunt	 op	 een	 vergelijking	 van	 de	 zogenaamde	 manierenboekjes.	
Manierenboekjes	 waren	 pedagogische	 hulpmiddelen.	 Zij	 werden	 gebruikt	 door	 opvoeders	 aan	 de	
hoven	om	de	kinderen	van	hun	heer	de	juiste,	voor	hun	stand	gepaste,	manieren	aan	te	leren.	Zulke	
boekjes	waren	 al	 vanaf	 de	12de	eeuw	 in	 zwang.	Aanvankelijk	werden	 zij	 enkel	 in	 adellijke	 kringen	
gebruikt,	later	ook	in	burgerlijke	kringen.	Zij	bevatten	richtlijnen	over	hoe	men	zich	diende	te	kleden,	
hoe	 men	 zich	 moest	 gedragen	 aan	 tafel,	 in	 publieke	 plaatsen,	 hoe	 men	 zijn	 hygiëne	 en	 allerlei	
lichaamsfuncties	 moest	 verzorgen	 enzovoort.	 De	 manierenboekjes	 geven	 niet	 zozeer	 een	
representatief	staal	van	hoe	men	zich	in	feite	gedroeg.	Zij	geven	wel	een	idee	van	wat	men	vond	dat	
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'hoorde'.	 Vergelijking	 van	 deze	 boekjes	 leert	 dus	 wat	 men	 in	 verschillende	 perioden	 onder	
(on)beschaafd	gedrag	verstond:	de	'standaard	van	goed	gedrag'.		

Elias	 citeert	 overvloedig	 voorbeelden	 uit	 de	manierenboekjes	 van	 diverse	 perioden.	 De	 geciteerde	
voorbeelden	tonen	een	'toenemende	civilisering'	aan.	Daaronder	kan	ruwweg	worden	verstaan:	

	 1)	Een	tendens	om	driften	en	impulsen	meer	en	meer	te	beheersen.	De	Middeleeuwer	liet	in	
alle	 opzichten	 zijn	 impulsen	 meer	 de	 vrije	 loop.	 Eten,	 slapen,	 neussnuiten,	 naar	 toilet	 gaan	
enzovoort:	het	zijn	 lichaamsfuncties	die	hij	directer	(eten	uit	de	gemeenschappelijke	pot	of	schaal),	
met	minder	hulpmiddelen	 (vorken,	neusdoeken),	ongegeneerd	 (hij	deed	bijvoorbeeld	zijn	behoefte	
waar	anderen	bij	waren)	en	impulsief	(als	het	jeukte	krabde	hij,	als	hij	een	wind	moest	laten	liet	hij	
een	wind)	uitvoerde.	De	manierenboekjes	tonen	duidelijk	aan	dat	al	deze	verrichtingen	gaandeweg	
minder	direct,	met	allerlei	hulpmiddelen	(zodat	er	een	grotere	distantie	ontstaat	ten	aanzien	van	de	
eigen	 lichaamsfuncties	 en	 lichaamsproducten	 -	 snot,	 uitwerpselen,	 bloed,	 speeksel),	 met	 een	
toenemend	 gevoel	 voor	 schaamte	 en	 gêne	 (dus	 een	 toenemende	 behoefte	 aan	 privacy),	 en	
beheerster	werden.		

	 2)	Een	tendens	om	de	affecten	te	matigen	en	ze	minder	hevig	te	beleven.	De	Middeleeuwer	
beleefde	zijn	affecten	extreem	en	naïever.	Als	hij	zich	kwaad	maakte,	was	hij	meteen	woest,	als	hij	
vrolijk	was,	lachte	hij	zich	te	barsten.	Matigheid,	complexiteit	en	nuance	waren	hem	vreemd:	"Het	is	
vriend	of	vijand,	lust	of	onlust;	mensen	zijn	goed	of	slecht"	(1983:	91).	Gaandeweg	werden	affecten	
minder	 en	 minder	 extreem,	 en	 er	 ontstond	 een	 appreciatie	 van	 nuanceverschillen	 in	 emotionele	
belevingen.	
	

	Civilisatie	voortgestuwd	door	distinctie?	

Bovenstaande	 vaststellingen	 hebben	 in	 eerste	 instantie	 betrekking	 op	 de	 veranderingen	 in	 de	
gedragsstandaard	 van	de	 hogere	maatschappelijke	 lagen.	Maar	 de	 relevantie	 reikt	 veel	 verder.	De	
manieren	 van	 het	 hof	 golden	 immers	 als	 toonaangevend,	 ook	 voor	 mensen	 die	 niet	 aan	 het	 hof	
verschenen.	 De	 modes,	 gebruiken	 en	 'goede	 manieren'	 aan	 het	 hof	 werden	 geïmiteerd	 door	 de	
hogere	 burgerij.	 Daardoor	 verloren	 deze	 geïmiteerde	 gedragingen	 voor	 de	 hoogste	 kringen	 echter	
hun	waarde	als	onderscheidingsteken.	Dit	bracht	een	hele	dynamiek	op	gang.	Teneinde	zich	opnieuw	
te	 kunnen	 distantiëren	 van	 lagere	maatschappelijke	 lagen,	 gingen	 de	 hoogste	 kringen	 hun	 gedrag	
nog	meer	verfijnen	en	ontwikkelen.	Dit	mechanisme	-	ontwikkeling	van	hoofse	gebruiken,	uitbreiding	
naar	lagere	standen,	(..),	ontwaarding	als	onderscheidingsteken,	verfijning	van	de	gebruiken	-	maakte	
dat	 het	 civilisatieproces	 almaar	 verder	 werd	 gestuwd.	 Het	 had	 voor	 gevolg	 dat	 de	
'pijnlijkheidsdrempel'	(dus	de	drempel	waarboven	men	iets	onbeschaafd	vindt)	alsmaar	opschoof.	

	
Vervlechtingpatroon,	geweldmonopolie,	zelfdwang	en	persoonlijkheidsstructuur	

Deze	dynamiek	van	de	distinctie	is	een	belangrijk	verklarend	element	van	het	civilisatieproces.	Maar	
zeker	niet	het	enige.	Elias	komt	op	de	proppen	met	een	andere	verklaring,	die	veel	kenmerkender	is	
voor	zijn	figuratiesociologische	benadering.	Het	vormt	de	kern	van	zijn	civilisatietheorie.		De	nadruk	
wordt	 daarbij	 gelegd	 op	 het	 verband	 tussen	 sociale	 structuur	 (of	 in	 het	 jargon	 van	 Elias:	
vervlechtingnetwerk)	en	persoonlijkheidsstructuur.	Meer	in	het	bijzonder:	

• het	 verband	 tussen	 de	 aard	 van	 het	 vervlechtingnetwerk	 van	 die	 samenleving	 (al	 dan	
niet	lange	interdependentieketens)	en	de	mate	van	geweldmonopolie;	
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• het	verband	tussen	de	mate	van	geweldmonopolie	en	de	dominante	vorm	die	geweld	in	
een	samenleving	aanneemt	(Fremdzwang	of	Sebstzwang);	

• het	 verband	 tussen	 de	 vorm	 van	 geweld	 in	 een	 samenleving	 (Selbstzwang	 of	
Fremdzwang)	en	de	persoonlijkheidsstructuur	van	de	leden	in	die	samenleving.	

Dit	verdient	enige	toelichting.	Elias	stelt	dat	er	sedert	de	Middeleeuwen	een	geweldmonopolisering	
heeft	 plaatsgevonden	 als	 een	 gevolg	 van	 de	 toenemende	 arbeidsverdeling	 (en	 dus	 verlenging	 en	
toenemende	 complexiteit	 van	 de	 interdependentieketens).	 In	 de	 (vroege)	 middeleeuwen	 was	
geweldpleging	 een	 zeer	 frequent	 voorkomend	 feit.	 Bijna	 iedereen	 droeg	wapens	 (bv.	messen)	 om	
zich	 te	 kunnen	 teweerstellen	 tegen	 onverwachte	 aanvallen.	 In	 zulke	 maatschappij	 zonder	
geweldmonopolie	 werd	 opvliegend	 en	 onbeheerst	 gedrag	 in	 zekere	 zin	 beloond.	 Wie	 eerst	 zijn	
wapen	trok	won,	dus	kwam	het	erop	aan	zich	niet	in	te	houden.	Het	individu	hoefde	zichzelf	niet	te	
beheersen;	 de	 enige	 dwang	waaraan	 het	 bloot	 stond,	was	 externe	 dwang	 uitgaand	 van	 eventuele	
geweldplegingen	 van	 anderen.	 Er	 bestond	 slechts	 'Fremdzwang'.	 Deze	 toestand	 veranderde	
naarmate	meer	en	meer	geweldmiddelen	in	handen	van	centrale	machten	(voornamelijk	koninklijke	
hoven)	valt.	Het	leger	van	de	heer	of	de	koning	is	voortaan	de	enige	macht	die	legitiem	geweld	mag	
plegen	 binnen	 een	 bepaald	 territorium.	 Individuen	 of	 kleine	 groepjes,	 die	 voordien	 zowat	 vrij	 spel	
hadden,	worden	gedwongen	 zich	 te	ontwapenen.	 Zo	ontstaan	gepacificeerde	 gebieden,	 regio's	 die	
normaliter	 vrij	 zijn	 van	 gewelddaden.	 Deze	 pacificatie	 (die	 een	 rechtstreeks	 gevolg	 is	 van	 de	
monopolisering	 van	 geweld)	 is	 een	 noodzaak	 in	 de	 almaar	 complexer	wordende	maatschappij,	 die	
gekenmerkt	 wordt	 door	 meer	 arbeidsverdeling.	 In	 zulke	 complexe	 moderne	 maatschappijen	 zijn	
mensen	 immers	 veel	meer	 van	 elkaar	 afhankelijk.	 Hoe	meer	 arbeidsverdeling,	 hoe	meer	 behoefte	
aan	 handel,	 transportmogelijkheden,	 vrij	 verkeer	 van	 goederen	 én	 dus:	 hoe	 meer	 behoefte	 aan	
veiligheid	en	vrede.	Een	complexe,	hooggeorganiseerde	maatschappij	kan	bijgevolg	niet	zonder	een	
geweldmonopolisering.	Gewelddadige	 verstoringen	 van	 de	 intermenselijke	 betrekkingen,	waar	 dan	
ook,	zouden	het	immense	netwerk	van	wederzijdse	vervlechtingen	uiteen	doen	vallen.		
Dit	 heeft	 gevolgen	 voor	 de	 persoonlijkheidsstructuur	 van	 het	 individu.	 Waar	 in	 de	 (vroeg-)	
middeleeuwse	 samenleving	 onbeheerst,	 impulsief	 gedrag	 werd	 'aangemoedigd',	 is	 dit	 nu	 net	
omgekeerd.	De	enkeling	leeft,	dank	zij	het	geweldmonopolie,	 in	een	gepacificeerd	gebied.	Maar	die	
'vrede'	 kan	 maar	 gehandhaafd	 blijven	 indien	 ieder	 individu	 zichzelf	 beheerst.	 Niet	 toegeven	 aan	
spontane	(agressieve)	opwelling.	De	'Fremdzwang'	mag	dan	al	verdwenen	of	afgenomen	zijn,	maar	in	
de	plaats	is	een	toenemende	'Selbstzwang'	(zelfdwang)	gekomen.	In	deze	geciviliseerde	toestand	zijn	
die	mensen	in	het	voordeel	die	zich	kunnen	beheersen,	die	de	gevolgen	van	hun	handelingen	kunnen	
inschatten:	moderne	mensen	zijn	beheerste	mensen.	

Elias	vat	het	als	volgt	samen:	

"Hoe	 dichter	 het	 interdependentievlechtwerk	 wordt	 waarin	 de	 enkeling	 met	 de	 toenemende	
functiedeling	 is	verweven,	des	te	groter	zijn	de	sociale	ruimtes	waarover	dit	vlechtwerk	zich	uitstrekt	-	
sociale	ruimtes	die	zich	met	deze	vervlechting	functioneel	en	soms	ook	institutioneel	aaneensluiten	tot	
grotere	 eenheden	 -	 des	 te	 meer	 wordt	 het	 sociale	 bestaan	 bedreigd	 van	 degene	 die	 toegeeft	 aan	
spontane	opwellingen	en	hartstochten;	des	te	meer	is	diegene	maatschappelijk	in	het	voordeel,	die	zijn	
affecten	 kan	 beheersen,	 en	 des	 te	 sterker	 wordt	 elk	 mens	 ook	 van	 jongs	 af	 aan	 gedwongen	 zich	 te	
realiseren	 welke	 verdergaande	 effecten	 zijn	 handelingen	 of	 de	 handelingen	 van	 anderen	 hebben.	
Demping	van	de	spontane	opwellingen,	terughouding	van	de	affecten,	niet	leven	met	de	dag	maar	meer	
denken	 aan	 de	 voorafgaande	 ketens	 van	 oorzaken	 en	 de	 toekomstige	 ketens	 van	 gevolgen	 -	 het	 zijn	
verschillende	 aspecten	 van	 dezelfde	 gedragsverandering,	 namelijk	 van	 die	 gedragsverandering	 die	
noodzakelijkerwijze	 tegelijk	 plaatsvindt	 met	 de	 monopolisering	 van	 het	 fysieke	 geweld,	 met	 de	
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verlenging	van	de	handelingsketens	en	de	vergroting	van	de	interdependentie.	Het	is	een	verandering	in	
de	zin	van	'civilisatie'"	(Elias,	1983:	246).	
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Hoofdstuk	13		
PIERRE	BOURDIEU	
	
	
Biografie	

Pierre	Bourdieu	werd	in	1930	geboren	in	Denguin,	een	boerendorp	in	de	Basses	Pyrénees.	Hij	 is	de	
zoon	 van	 een	 functionaris.	 Na	 zijn	 middelbare	 studies	 komt	 hij	 terecht	 aan	 de	 vermaarde	 Ecole	
Normale	Supérieur	te	Parijs,	de	kweekschool	van	de	Franse	bestuurs-	en	academische	élite.	Dit	is	zeer	
uitzonderlijk	voor	een	jongen	van	bescheiden	komaf	uit	de	'province'.	De	Ecole,	schrijft	Mart-Jan	de	
Jong	(1996:	320)	"creëert	een	soort	staatsadel,	die	qua	overervingskracht	niet	veel	verschilt	van	de	
traditionele	 adel.	 Van	 de	 twintigjarige	 wordt	 een	 enorme	 hoeveelheid	 kennis	 verwacht,	 die	 hij	
bovendien	op	een	overtuigende	manier	moet	weten	te	presenteren.	Zo'n	streng	selecterend	instituut	
heeft	ook	voordelen.	Het	biedt	zeer	ijverige	en	intelligente	studenten	uit	een	lager	sociaal	milieu	de	
kans	maatschappelijk	een	grote	sprong	voorwaarts	te	maken,	omdat	de	bul	van	een	van	de	grandes	
écoles	veel	meer	waard	is	dan	de	bul	van	de	gewone	Franse	universiteiten,	die	minder	selectief	zijn".		
In	zijn	studie	Homo	Academicus	 zal	Bourdieu	het	systeem	van	het	hoger	onderwijs	ongenadig	hard	
becritiseren.	Na	zijn	promotie	tot	geagregeerde	in	de	wijsbegeerte,	wordt	hij	in	1954	leraar	aan	het	
lyceum	van	Moulins.	Van	1958	tot	1960	is	hij	assistent	aan	de	universiteit	van	Algiers.	Hij	schrijft	daar	
een	 antropologische	 studie	 over	 de	 tradities	 en	 de	 huwelijkspatronen	 van	 de	 Kabylen,	 een	
Berberstam	 in	het	Atlas-gebergte.	Na	een	korte	periode	als	assistent	aan	de	Faculteit	der	 Letteren	
van	de	Sorbonne	(Parijs)	wordt	hij	in	1961	docent	aan	de	universiteit	van	Rijssel.	In	1964	verhuist	hij	
naar	 de	 toonaangevende	 Ecole	 Pratique	 des	 Hautes	 Etudes.	 Hij	 wordt	 er	 onderzoeksdirecteur	 en	
verzamelt	rondom	zich	een	groep	uitstekende	onderzoekers	in	het	Centre	de	Sociologie	Européenne.	
Van	1964	 tot	1984	doceert	Bourdieu	ook	aan	de	Ecole	Normale	 Supérieure.	 	 In	 1975	neemt	hij	 de	
leiding	 over	 van	 het	 tijdschrift	 Actes	 de	 la	 Recherche	 en	 Sciences	 Sociales,	 dat	 zo'n	 beetje	 het	
huisorgaan	wordt	van	Bourdieu	en	zijn	kring.	Er	verschijnen	heel	wat	vernieuwende	bijdragen	in	dit	
tijdschrift.	 Om	 de	 opgang	 naar	 de	 academische	 top	 compleet	 te	 maken,	 wordt	 Bourdieu	 in	 1982		
titularis	 van	 de	 leerstoel	 sociologie	 van	 het	 uiterst	 prestigieuze	 Collège	 de	 France.	 Hij	 overleed	 in	
2002.	

Bourdieus	oeuvre	is	zeer	omvangrijk,	mede	omdat	hij	zich	zo	goed	wist	te	omringen.	Zijn	werk	wordt	
gekenmerkt	door	een	uiterst	 zeldzame	combinatie	van	 theoretische	diepgang	en	bezorgdheid	voor	
empirische	 nauwkeurigheid.	 Hij	 schuwt	 het	 veldwerk	 niet,	 zoals	 al	 blijkt	 uit	 zijn	 vroege	
antropologische	 studies	 over	 Algerije	 (Sociologie	 de	 l'Algérie).	 De	 verwevenheid	 van	 theorie	 en	
empirie	blijkt	ook	zijn	studies	over	onderwijs	(Les	héritiers,	les	étudiants	et	la	culture	uit	1964,	en	het	
belangrijke	 La	Réproduction	uit	 1970).	 Beide	 boeken	 schreef	 hij	 samen	met	 Jean-Claude	 Passeron.	
Bourdieu	richtte	zijn	aandacht	achtereenvolgens	op	fotografie	(Un	art	moyen,	een	baanbrekend	boek	
uit	1965),	kunst	 (	 L'Amour	de	 l'Art,	 les	musées	d'art	et	 leur	public	uit	1966,	en	het	omvangrijke	Les	
Régles	 d'Art	 uit	 1992),	 de	wetenschap	 (Homo	Academicus,	 uit	 1984:	 een	weinig	ontziende	 analyse	
van	de	omgeving	waarin	hij	zelf	werkzaam	is).	Hij	schreef	ook	de	belangrijke	theoretische	studie	Le	
Sens	 Pratique	 (gepubliceerd	 in	 1980).	 Het	 boek	 La	 Distinction	 	 (over	 de	 subtiele	 wijzen	 waarop	
mensen	 zich	 van	 elkaar	 onderscheiden)	 uit	 1979	 kan	 misschien	 gelden	 als	 zijn	 meest	 synthetisch	
werk:	 zijn	 belangstelling	 voor	 kunst,	 onderwijs	 en	 sociale	 ongelijkheid	 wordt	 hier	 tot	 eenheid	
gebracht.	In	Réponses,	gaat	Bourdieu	in	dialoog	met	een	aantal	Amerikaanse	sociologen.	Dit	boek	is	
in	het	Nederlands	vertaald,	alsook	Les	Régles	d'Art	en	een	aantal	artikelen	(o.m.	in	het	door	Dick	Pels	
geredigeerde	Opstellen	over	smaak,	habitus	en	het	veldbegrip,	uit	1992).	
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Bourdieu	 schrijft	 in	 een	 onverteerbaar	 warrige	 stijl,	 die	 gekenmerkt	 wordt	 door	 onmogelijk	 lange	
zinnen,	met	 tal	 van	 'verduidelijkende'	 of	 nuancerende	 tussenzinnen	 al	 dan	 niet	 tussen	 haakjes	 of	
streepjes.	 Hij	 gebruikt	 ongebruikelijke	 begrippen	 en	 zet	 'gewone	 termen'	 vaak	 tussen	
aanhalingstekens,	om	aan	te	geven	dat	ze	in	een	wat	andere	dan	de	gebruikelijke	betekenis	worden	
gebruikt.	Naar	eigen	zeggen	heeft	hij	deze	stijl	ontwikkeld	om	te	verhinderen	dat	hij	gevulgariseerd	
zou	 worden,	 of	 dat	 men	 hem	 verkeerd	 zou	 begrijpen.	 Helder	 en	 eenvoudig	 schrijven	 zou	 een	
bedrieglijk	 beeld	 geven	 van	 de	werkelijkheid.	Wat	 Bourdieu	 beoogt	 is	 reflexiviteit:	 een	 verhoogde	
graad	van	afstand,	niet	enkel	ten	aanzien	van	het	studieobject,	maar	ook	tot	de	eigen	positie	die	men	
als	onderzoeker	inneemt.	Zijn	rommelige	stijl	zou	daartoe	moeten	bijdragen.		

	

Intellectuele	invloeden	

zie	notities	

	

Grondbegrippen	

Bourdieu	heeft	altijd	gewaarschuwd	tegen	theoretiseren	'in	het	ijle',	los	van	een	concrete	toepassing	
in	het	empirisch	onderzoek.	Ook	begrippen	mogen	niet	in	het	ijle	worden	gedefinieerd.	Hij	vertikt	het	
dan	ook	om	'standaarddefinities'	te	geven	van	de	sleutelbegrippen	die	hij	gebruikt.	Om	practische	en	
didactische	redenen	is	dit	hier	onvermijdelijk.	Maar	men	dient	te	beseffen	dat	hiermee	de	werkwijze	
van	Bourdieu	enigszins	geweld	wordt	aangedaan.		

Het	denken	van	Bourdieu	cirkelt	rond	drie	grondbegrippen:	veld,	kapitaal	en	habitus.	Deze	begrippen	
hangen	 nauw	 samen.	 Zij	 hebben	 tot	 doel	 om	 de	 bestaande	 polaire	 tegenstellingen	 die	 vaak	 in	 de	
sociologische	 theorie	 opduiken	 (handeling/structuur,	 conflict/consensus,	 individu/maatschappij,	
micro/macro,	 theorie/empirie,	 subjectief/objectief)	 op	 te	 heffen.	Net	 als	 Elias	meent	Bourdieu	dat	
deze	begrippen	kunstmatig	zijn	en	het	zicht	op	de	werkelijkheid	vertekenen.		

	

	Veld	

Het	begrip	veld	kan	intuïtief	worden	omschreven	als	een	'wereld'	(in	de	zin	van	de	kunstwereld,	de	
wereld	 van	 de	 sport,	 van	 de	 scheepvaart	 enz.).	 Het	 duidt	 op	 het	 bestaan	 van	 relatief	 autonome	
sociale	 ruimtes	 of	 sferen,	 waarbinnen	 een	 eigen	 'logica'	 heerst,	 d.w.z.	 waarbinnen	 de	 interacties	
tussen	mensen	 volgens	 welbepaalde	mechanismen	 verlopen.	Meer	 formeel	 kan	 een	 veld	 worden	
omschreven	 als	 "een	 configuratie	 van	 objectieve	 relaties	 tussen	 posities",	 die	 fungeert	 als	 "een	
verdelingsstructuur	van	macht	en	kapitaal"(Bourdieu	1992:	58).	Al	naargelang	de	positie	die	de	actor	
in	het	veld	bekleedt,	bezit	hij	veel	of	weinig	macht	en	veel	of	weinig	kapitaal.	Iedere	positie	binnen	
het	 veld	 geeft	mogelijkheden	 aan	 de	 actor	 die	 deze	 positie	 bekleedt,	 en	 legt	 beperkingen	 op.	Het	
bekleden	 van	 een	 positie,	 en	 het	 daarmee	 samenhangende	 kapitaalbezit,	 bepaalt	 de	mate	waarin	
een	 actor	 de	 winsten	 kan	 verwerven	 die	 in	 het	 veld	 te	 behalen	 zijn.	 Het	 streven	 naar	 macht	 of	
kapitaal,	maakt	dat	ieder	veld	tezelfdertijd	een	strijdperk	is,	waar	gevochten	wordt	om	de	verdeling	
van	 macht	 of	 kapitaal,	 en	 waar	 ook	 gevochten	 wordt	 om	 de	 bestaande	 kapitaalverdeling	 te	
behouden	 of	 te	 veranderen.	 De	 structuur	 van	 een	 veld	 kan	 dus	 omschreven	 worden	 als	 "een	
bepaalde	stand	van	de	krachtverhoudingen	tussen	actoren	of	instellingen	die	in	die	strijd	verwikkeld	
zijn"	(gec.	in	de	Jong	1996:	335).	



 165 

	

Veld	en	spel	
Een	 veld	 vormt	 om	 zo	 te	 zeggen	 de	 speelruimte	waarbinnen	 de	 actoren	moeten	 handelen.	 En	 de	
vergelijking	tussen	'veld'	en	'spel'	gaat	tot	op	grote	hoogte	op.	Zowel	actoren	in	het	veld	als	spelers	in	
het	spel	bekleden	een	welbepaalde	positie	ten	aanzien	van	elkaar.	Ze	beschikken	allebei	over	meer	
of	meer	mogelijkheden	 (troefkaarten,	 jetons,	 'geld'	 in	 diverse	 vormen	 van	 spelen;	 diverse	 vormen	
van	 kapitaal	 in	 de	 verschillende	 velden)	 die	 ze	 inzetten.	 En	 in	 beide	 gevallen	 wordt	 het	 spel	
gekenmerkt	door	soms	verbeten	confrontaties,	doordat	de	spelers	of	de	actoren	in	grote	mate	in	het	
spel	opgaan:	ze	hebben	er	een	grote	belangstelling	voor	en	geloven	erin.			
Er	is	evenwel	een	belangrijk	verschil	tussen	spel	en	veld.	Velden,	in	tegenstelling	tot	spelen,	zijn	niet	
doelbewust	 gecreëerd.	 En	 in	 een	 veld	 bestaan	 ook	 meestal	 niet	 zo	 duidelijk	 geëxpliciteerde	 en	
gecodificeerde	regels	als	in	het	spel.		
	

Samenleving	als	geheel	van	velden	
Volgens	Bourdieu	kan	de	samenleving,	zeker	de	hooggedifferentieerde	samenleving	worden	opgevat	
als	 een	 	 verzameling	 van	 tal	 van	 relatief	 autonome	 'sociale	 microcosmi'	 (velden),	 stuk	 voor	 stuk	
ruimten	van	objectieve	relaties	met	een	eigen	noodzaak	en	logica		die	onherleidbaar	zijn	tot	die	van	
andere	velden.	Het	artistieke	veld,	het	religieuze	veld	of	het	economische	veld	 (om	slechts	deze	te	
noemen)	beantwoorden	aan	eigen	afzonderlijke	logica's:	"het	economische	veld	heeft	zich	historisch	
ontwikkeld	 als	 een	 universum	 waarbinnen	 men	 leeft	 volgens	 het	 adagium	 'zaken	 zijn	 zaken',	 en	
waarin	 de	 betoverde	 relaties	 van	 verwantschap,	 vriendschap	 en	 liefde	 in	 principe	 worden	
buitengesloten;	het	artistieke	veld	daarentegen	 is	ontstaan	 in	en	door	de	weigering,	of	de	 inversie,	
van	de	wet	van	het	materiële	profijt"	(Bourdieu,	1992:	58).	
	

Illusio	
Iemand	die	binnen	een	veld	handelt,	moet	'geloven'	in	het	bestaan	van	het	veld	en	moet	dit	ernstig	
nemen.	 Dit	 noemt	 Bourdieu	 de	 illusio.	 Het	 duidt	 op	 het	 ‘in	 het	 spel	 opgaan’,	 door	 het	 spel	
opgenomen	worden.	De	actor	moet	het	veld	waarin	hij	opereert,	en	de	'winsten'	die	daar	te	verdelen	
vallen,	belangrijk	genoeg	vinden.	Hij	moet	er	belang	in	stellen.	"Belang	stellen	in	iets	is	erkennen	dat	
wat	er	 in	een	bepaald	 spel	 (c.q.	een	bepaald	veld)	gebeurt,	 zin	heeft;	dat	de	 inzetten	van	dat	 spel	
belangrijk	 zijn	 en	 waard	 te	 worden	 nagestreefd"	 (1992:	 74).	 Iemand	 die	 absoluut	 niet	 in	 kunst	 is	
geïnteresseerd,	voor	wie	esthetische,	artistieke	en	stijlkwesties	onbelangrijk	zijn,	zal	 in	het	veld	van	
de	kunst	niet	echt	kunnen	meespelen.	Voor	zo	 iemand	heeft	artistieke	erkenning	geen	waarde.	Hij	
zet	zich	buiten	het	spel;	hij	bekleedt	binnen	het	veld	van	de	kunst	niet	echt	een	positie,	tenzij	die	van	
buitenstaander.	
Het	 begrip	 illusio	 is	 verwant	 aan	 het	 begrip	 'belang',	maar	 het	 is	 ruimer.	 Het	 begrip	 belang	 duidt	
hoofdzakelijk	 op	 de	 interesse	 voor	materiële	 voordelen.	Maar	 er	 zijn	 een	 heleboel	 sociale	 velden	
waarbinnen	 het	 materiële	 voordeel	 niet	 de	 belangrijkste	 inzet	 is.	 Artistieke,	 sportieve,	
wetenschappelijke	 of	 literaire	waardering	 is	 wat	 telt	 in	 de	 velden	 'kunst',	 'sport',	 'wetenschap'	 en	
'literatuur'.	 De	 spelers	 in	 die	 velden	 streven	 niet	 naar	 geld	maar	 naar	 andere	 'winst'.	 En	 ook	 hun	
inzetten	 zijn	 niet	 van	 geldelijke	 aard.	 Zo	 zet	 de	 sportman	 niet	 (enkel)	 zijn	 geld	maar	 zijn	 getraind	
lichaam	 in,	 de	 kunstenaar	 zet	 zijn	 artistieke	 vaardigheid,	 originaliteit	 of	 authenticiteit	 in,	 de	
wetenschapper	 zijn	 kennis,	 de	 schrijver	 zijn	 stijl	 enzovoort.	Willen	meespelen	 in	 een	 veld	 wil	 dus	
zeggen	 'belang	 stellen'	 in	 wat	 daar	 gebeurt,	 en	 in	 de	 winst	 die	 daar	 te	 verdelen	 valt.	 Het	 begrip	
'illusio',	de	 'belangstelling'	die	de	actor	bindt	aan	een	bepaald	veld,	 is	dus	veel	 algemener	dan	het	
(economisch)	'belang'.	
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Individu	als	drager	van	kapitaal	
Bourdieu	zet	het	begrip	'veld'	in	het	midden	van	de	sociologische	analyse.	Het	werkelijke	object	van	
de	 sociologie	 is	 dan	 ook	 niet	 het	 'handelende	 individu'	 ("ook	 al	 kan	 een	 veld	 alleen	 worden	
geconstrueerd	 op	 basis	 van	 individuen	 -	 aangezien	 de	 noodzakelijke	 informatie	 voor	 statistische	
analyse	 gewoonlijk	 aan	 individuen	 of	 afzonderlijke	 instituties	 gekoppeld	 is")	 (Bourdieu	 1992:	 66).	
Maar	 dat	 betekent	 nu	 ook	 weer	 niet	 dat	 individuen	 een	 fictie	 zouden	 zijn,	 dat	 zij	 niet	 zouden	
bestaan.	 Alleen:	 binnen	 de	 veldanalyse	 wordt	 het	 individu	 opgevat	 als	 actor,	 als	 positiebekleder	
binnen	een	veld,	als	deelnemer	aan	het	spel	zo	je	wil.	Zulke	actoren	zijn	geen	mechanisch	gestuurde	
'deeltjes',	 die	 door	 externe	 krachten	 worden	 voortbewogen.	 Zij	 kunnen	 zich	 actief	 opstellen,	 zij	
kunnen	in	het	spel	ingrijpen,	zij	kunnen	effecten	voortbrengen.	Maar	zij	zijn	ook	niet	volkomen	vrije	
handelende	 wezens.	 Zij	 zijn	 immers	 gebonden	 aan	 hun	 positie	 in	 het	 veld,	 en	 aan	 de	 daaraan	
verbonden	mogelijkheden	en	beperkingen.	Men	moet	actoren	derhalve	zien	als	'dragers	van	kapitaal'	
(Bourdieu	1992:	67).	Afhankelijk	van	de	hoeveelheid	kapitaal	waarover	zij	beschikken,	kunnen	zij	 in	
mindere	of	meerdere	mate	de	gang	van	het	spel	 in	hun	voordeel	beïnvloeden.	Zij	geven	dus	actief	
vorm	 aan	 het	 sociale	 veld,	 al	 worden	 zij	 natuurlijk	 wel	 beperkt	 in	 hun	 autonomie.	 In	 sommige	
gevallen	zullen	zij	zich	niet	neerleggen	bij	de	bestaande	'kapitaalverdeling'	binnen	het	veld,	en	zullen	
zij	trachten	deze	omver	te	werpen.		

	

Kapitaal	

Op	elk	veld	wordt	een	specifiek	spel	gespeeld,	om	specifieke	inzetten.		Anders	gezegd:	elk	veld	kent	
een	specifieke	vorm	van	kapitaal	(of	een	specifieke	vorm	van	macht).	Het	begrip	kapitaal	is	uiteraard	
ontleend	aan	de	economie.	Maar	Bourdieu	gebruikt	het	in	een	ruimere	betekenis.	Hij	definieert	het	
als	geaccumuleerde	arbeid	(in	gematerialiseerde,	of	 in	belichaamde	vorm),	dat	het	vermogen	heeft	
zich	 te	 reproduceren,	door	 individuen	of	groepen	kan	worden	 toegeëigend,	en	ongelijk	verdeeld	 is	
(1992b:	 123).	 Dat	 kapitaal	 het	 vermogen	 heeft	 om	 zich	 te	 reproduceren,	 wil	 zeggen	 dat	 het	 kan	
worden	geïnvesteerd	('ingezet')	en	omgezet	in	winst,	die	toegevoegd	kan	worden	aan	het	bestaande	
kapitaal.	Het	bezitten	van	kapitaal	geeft	dus	toegang	tot	het	verwerven	van	de	specifieke	winst	die	in	
een	bepaald	veld	te	behalen	valt.	Dat	bezit	is	ongelijk	verdeeld	over	posities	en	dus	over	actoren.		

Deze	definitie	 is	ruimer	dan	de	 louter	economische.	Onder	 'geaccumuleerde	arbeid	 in	belichaamde	
vorm'	kan	bijvoorbeeld	verstaan	worden:	wetenschappelijke	kennis	die	na	veel	studie	is	verworven,	
of	een	mooi	getrimd	 lichaam	dat	na	veel	zweet	en	tranen	 in	goede	conditie	werd	gebracht,	of	een	
netwerk	van	sociale	verhoudingen	dat	men	heeft	opgebouwd	of	overgeërfd.	Het	gaat	hier	telkens	om	
'vruchten	 van	 de	 arbeid'	 die	 werden	 opgestapeld	 en	 die	 kunnen	 worden	 ingezet	 om	 'winst'	 te	
behalen.	 Er	 zijn	 dus	 veel	 verschillende	 soorten	 kapitaal.	 Hoeveel	 valt	 niet	 meteen	 te	 zeggen.	 Het	
hangt	 af	 van	 het	 aantal	 velden	 dat	 men	 onderscheidt.	 En	 dat	 kan	 zeer	 ver	 gaan.	 Zo	 kan	 men	
spiervolume	beschouwen	als	een	vorm	van	kapitaal	 in	het	veld	van	de	body	building.	Sex	appeal	 is	
een	 vorm	 van	 kapitaal	 in	 het	 veld	 van	 de	 mannequins	 en	 de	 schoonheidskoninginnen.	 Zeldzame	
stripverhalen	 is	 een	 vorm	 van	 kapitaal	 voor	 verzamelaars	 van	 het	 genre	 enzovoort.	 Maar	 deze	
soorten	van	kapitaal	hebben	slechts	relevantie	binnen	de	grenzen	van	één	veld.	In	het	domein	van	de	
kunst,	 religie,	 economie,	 wetenschap	 enzovoort	 telt	 spiervolume	 niet	 mee.	 Toch	 zijn	 er	 enkele	
vormen	van	kapitaal	die	niet	uitsluitend	binnen	één	beperkt	veld	gelden,	maar	die	in	vele	velden	van	
tel	 zijn.	 Deze	 meer	 algemene	 kapitaalvormen	 staan	 centraal	 in	 de	 veldanalyse.	 Bourdieu	
onderscheidt	drie	belangrijke	vormen	van	kapitaal:	economisch	kapitaal,	cultureel	kapitaal	en	sociaal	
kapitaal.	
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Cultureel	kapitaal	
Bourdieu	 ontwikkelde	 de	 notie	 van	 'cultureel	 kapitaal'	 ter	 verklaring	 van	 de	 ongelijke	
schoolprestaties	 van	 kinderen	 uit	 verschillende	 sociale	 klassen	 (1992b:	 123	 e.v.).	 Hij	 zette	 zich	
daarmee	 af	 tegen	 een	 louter	 economische	 verklaring	 én	 tegen	 een	 verklaring	 van	 verschillende	
schoolprestaties	in	termen	van	'aanleg'.		
De	 economische	 benadering	 tracht	 de	 ongelijke	 schoolprestaties	 van	 kinderen	 uit	 verschillende	
sociale	klassen	te	verklaren	door	louter	monetaire	verschillen.	Kinderen	van	meer	welvarende	ouders	
zouden	 meer	 geld	 kunnen	 investeren	 in	 de	 school	 (inschrijvingsgeld,	 een	 kot,	 meer	 en	 duurdere	
schoolboeken,	 een	 behoorlijke	 studeerkamer	 enzovoort).	 Er	 zou	 dus	 een	 rechtstreeks	 verband	
bestaan	 tussen	 inkomen	 en	 vermogen	 van	 de	 ouders	 aan	 de	 ene	 kant	 en	 schoolprestaties	 van	 de	
kinderen	aan	de	andere	kant.	Bourdieu	verwerpt	deze	verklaring.	Zij	is	een	voorbeeld	van	wat	hij	de	
'kortsluitingdrogreden'	 (le	 paralogisme	du	 court-circuit)	 noemt:	 het	 zonder	meer	 poneren	 van	 een	
oorzakelijk	 verband	 tussen	economische	oorzaken	en	culturele	gevolgen	 (1992:	39).	Voor	 culturele	
effecten,	 moeten	 er	 ook	 culturele	 oorzaken	 gevonden	 kunnen	 worden:	 verschillen	 in	 cultureel	
kapitaal	bijvoorbeeld.	Ook	de	verklaring	in	termen	van	aanleg	schiet	tekort.	Zij	ziet	over	het	hoofd	
dat	begaafdheid	niet	'natuurlijk'	is.	Begaafdheid	is	het	product	van	een	investering	in	tijd	en	studie-
inspanning,	kortom	van	een	 investering	 in	cultureel	kapitaal	 (die	van	generatie	op	generatie	wordt	
overgeleverd,	zowel	in	belichaamde	als	in	materiële	vorm).			
Zo	 kwam	 Bourdieu	 tot	 de	 hypothese	 dat	 kinderen	 uit	 verschillende	 sociale	 klassen	 over	 een	
verschillend	 cultureel	 kapitaal	 beschikken.	 Kinderen	 uit	 hogere	 sociale	 klassen	 beschikken	 over	
relatief	 veel	 cultureel	 kapitaal	 dat	 zij	 kunnen	 inzetten,	 en	 daarom	kunnen	 zij	 ook	 naar	 verhouding	
meer	'winst'	realiseren	(dus	betere	schoolresultaten).	Maar	wat	is	cultureel	kapitaal	nu	juist?	
	

Belichaamd	cultureel	kapitaal	
Er	 zijn	verschillende	soorten	van	cultureel	kapitaal.	Allereerst	het	belichaamde	 ('geïncorporeerde')	
cultureel	kapitaal.	Dat	kapitaal	is	het	resultaat	van	'werken	aan	zichzelf':	boeken	lezen,	school	lopen,	
reizen,	 kennis	 verwerven,	 debatten	 bijwonen,	 teksten	 schrijven,	 muziek	 leren	 beoefenen,	
tentoonstellingen	 bezoeken,	 talen	 leren.	 Zoiets	 kost	 tijd	 en	 inspanningen	 die	 geleverd	 moeten	
worden	door	de	actor	zelf.	Belichaamd	cultureel	kapitaal	kan	men	niet	 in	één	klap	overerven	of	op	
een	andere	manier	snel	verwerven.	Wie	het	Louvre	opkoopt	heeft	daarmee	niet	méér	 'belichaamd	
cultureel	 kapitaal'	 dan	 voordien.	 Het	 belichaamde	 kapitaal	 is	 een	 vorm	 van	 eigendom	 die	 tot	 een	
lijfelijke	 eigenschap	 van	 een	 persoon	 is	 geworden.	 Zij	 is	 'habitus'	 geworden:	 "een	 'hebben'	 dat	
veranderd	is	in	een	'zijn'"	(1992b:125).	Zij	kan	dus	niet	zòmaar	worden	overgeërfd.		
Hoe	 valt	 de	 dan	 toch	 tamelijk	 grote	 correlatie	 tussen	 het	 bezit	 van	 economisch	 en	 het	 bezit	 van	
cultureel	kapitaal	te	verklaren?	Bourdieu	verklaart	dit	via	de	tijd	die	nodig	is	voor	de	verwerving	van	
een	 geïncorporeerd	 cultureel	 kapitaal.	 Alleen	 leden	 van	 de	 begoede	 klasse	 kunnen	 zich	 de	
economische	luxe	veroorloven	om	veel	tijd	vrij	te	maken	om	cultureel	kapitaal	te	verwerven.	Leden	
van	minder	begoede	klassen	kunnen	het	zich	niet	permitteren	om	voor	een	 langere	tijd	 te	worden	
'vrijgesteld'	 van	 economische	 activiteit.	 Bourdieu	 erkent	 dus	 wel	 een	 verband	 tussen	 economisch	
oorzaken	en	culturele	effecten,	maar	dit	verband	is	indirect:	het	verloopt	via	de	intermediaire	factor	
tijd.	
	

Geobjectiveerd		cultureel	kapitaal	
Cultureel	kapitaal	in	geobjectiveerde	vorm	bestaat	enerzijds	uit	materiële	dragers	zoals	schilderijen,	
geschriften,	monumenten,	 instrumenten.	Deze	 zijn	 gemakkelijk	overdraagbaar.	Het	 juridische	bezit	
ervan	 althans.	 Maar	 de	 volledige	 toeëigening	 van	 geobjectiveerd	 cultureel	 kapitaal	 veronderstelt	
meer	dan	juridisch	bezit,	namelijk	het	vermogen	om	er	gebruik	van	te	kunnen	maken,	bijvoorbeeld	
van	een	schilderij	te	kunnen	genieten,	of	een	tekst	te	kunnen	begrijpen,	of	een	monument	te	kunnen	
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duiden,	 of	 een	 elektronenmicroscoop	 te	 kunnen	 gebruiken.	 En	 dit	 valt	 dan	 weer	 onder	 het	
belichaamde	 culturele	 kapitaal.	Geobjectiveerd	 en	 belichaamd	 cultureel	 kapitaal	 kunnen	dus	 nooit	
volledig	 los	 van	 elkaar	 worden	 beschouwd.	 "Dit	 gegeven	 ligt	 ongetwijfeld	 ten	 grondslag	 aan	 de	
dubbelzinnige	status	van	leden	van	de	nieuwe	middenklasse,	zoals	managers	en	ingenieurs":	zij	zijn	
in	 staat	 om	 cultureel	 kapitaal	 in	 geobjectiveerde	 vorm	 aan	 te	 schaffen,	 maar	 bezitten	 vaak	 over	
onvoldoende	 belichaamd	 kapitaal	 om	 het	 symbolisch	 te	 kunnen	 toe-eigenen	 en	 het	 te	 gebruiken	
conform	hun	bestemming	(Bourdieu,	1992b:	129).	
	

Cultureel	kapitaal	in	geïnstitutionaliseerde	vorm	
Er	 is	 ten	 slotte	 ook	 cultureel	 kapitaal	 in	 geïnstitutionaliseerde	 vorm.	 Daaronder	 verstaat	men	 de	
objectivering	 van	 cultureel	 kapitaal	 in	 de	 vorm	 van	 titels	 en	 diploma's.	 Het	 diploma	 is	 de	
maatschappelijke	 erkenning	 van	 een	 bepaalde	 culturele	 competentie.	 (Het	 kapitaalaspect	 van	
diploma's	blijkt	uit	het	feit	dat	het	een	accumulatie	is	van	geleverde	arbeid,	nl.	de	studie-inspanning	-	
Bourdieu	 spreekt	 ook	wel	 van	 'scolair	 kapitaal).	Maar	 zoals	 iedere	 objectivering	 staat	 zij	 voor	 een	
deel	op	zichzelf.	Het	 is	bijvoorbeeld	mogelijk	dat	men	erkend	wordt	voor	 iets	wat	men	niet	bezit	 -	
niet	 iedere	 gediplomeerde	 bezit	 daadwerkelijk	 over	 de	 kennis	 en	 de	 vaardigheden	 die	 hij	
verondersteld	wordt	 te	hebben.	Het	bezitten	van	deze	vorm	van	cultureel	kapitaal	heeft	een	grote	
duurzaamheid:	 het	 diploma	 is	 voor	 het	 leven,	 ook	 al	 is	 men	 na	 verloop	 van	 tijd	 alle	 kennis	 en	
vaardigheden	 verleerd.	 Het	 verschil	 tussen	 een	 gediplomeerde	 en	 een	 autodidact	 ligt	 dan	 ook	
voornamelijk	 in	 de	 duurzaamheid	 van	 de	 erkenning.	 Een	 autodidact	 moet	 zich	 telkens	 opnieuw	
bewijzen.	Hij	geniet	geen	enkele	blijvende	erkenning	of	voorrecht	op	grond	van	zijn	kennis.	Dit	is	juist	
wat	het	geïnstitutionaliseerde	culturele	kapitaal	(onder	de	vorm	van	een	titel	of	diploma)	wel	doet.	
Niet	de	kennis	van	geneeskunde	maar	het	diploma	van	arts	geeft	toegang	tot	de	uitoefening	van	het	
artsenberoep.		
Maar	diploma's	hebben	nog	andere	typisch	kenmerken	van	kapitaal:	
	 1)	 Zij	 kunnen,	 net	 als	 andere	 vormen	 van	 kapitaal,	omgezet	worden	 in	monetair	 kapitaal.	
Het	diploma	is	een	goed	voorbeeld	van	de	transformaties	die	kapitaalvormen	kunnen	ondergaan.	Het	
ligt	om	zo	te	zeggen	op	het	raakvlak	van	het	economische	en	het	culturele	veld.	Aan	de	ene	kant	is	
het	 diploma	 het	 een	 mooi	 voorbeeld	 van	 de	 omzetting	 van	 economisch	 in	 cultureel	 kapitaal	 (de	
houder	 van	 het	 diploma	 heeft	 veel	 tijd	 moeten	 investeren	 die	 hij	 anders	 in	 opbrengstgevende	
economische	 activiteit	 had	 kunnen	 steken).	 Aan	 de	 andere	 kan	 het	 diploma,	 op	 de	 arbeidsmarkt,	
opnieuw	worden	omgezet	in	economisch	kapitaal.		
	 2)	 Zij	 zijn	 onderhevig	 aan	 de	 'wisselkoersschommelingen'	 waaraan	 ieder	 kapitaal	
blootgesteld	 is.	"Vanwege	het	feit	dat	het	materiële	(d.i.	het	economische)	en	symbolische	(d.i.	het	
niet-economische,	in	dit	geval	culturele)	profijt	van	een	diploma	ook	afhangt	van	zijn	schaarste,	kan	
het	 gebeuren	 dat	 investeringen	 (in	 tijd	 en	 inspanning)	 minder	 rendabel	 blijken	 dan	 men	 aan	 het	
begin	 van	 de	 studie	 verwachtte	 (omdat	 de	 wisselkoers	 van	 scolair	 en	 economisch	 kapitaal	 zich	
inmiddels	de	facto	heeft	gewijzigd)"	(1992:131).	
	
	
Sociaal	kapitaal	
Sociaal	kapitaal	is	het	kapitaal	aan	sociale	relaties	dat	iemand	bezit.	Iets	exacter	uitgedrukt:	"sociaal	
kapitaal	is	het	geheel	van	bestaande	of	potentiële	hulpbronnen	dat	voortvloeit	uit	het	bezit	van	een	
meer	of	minder	geïnstitutionaliseerd	duurzaam	netwerk	van	relaties	van	onderlinge	bekendheid	en	
erkentelijkheid	 -	ofwel	uit	het	 lidmaatschap	van	een	groep	 -	dat	elk	van	zijn	 leden	de	 ruggensteun	
geeft	 van	 het	 collectieve	 kapitaalbezit,	 een	 'geloofsbrief'	 die	 hem	 in	 de	 ruime	 zin	 des	 woords	
kredietwaardig	maakt"	(1992:	132).	Het	kan	hier	gaan	om	zelf	opgebouwd	relatienetwerken,	of	om	
reeds	bestaande	netwerken	 (familie,	 school,	 club,	 stam,	partij)	waar	men	 'instapt'.	Meestal	 zijn	de	
zelf	opgebouwde	netwerken	verankerd	in	de	reeds	bestaande	netwerkstructuren.			
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Het	 volume	 van	 sociaal	 kapitaal	 dat	 iemand	 bezit,	 hangt	 af	 van	 de	 grootte	 van	 de	 netwerken	 en	
natuurlijk	ook	van	de	hoeveelheid	(sociaal,	economisch,	cultureel)	kapitaal	van	de	kennissen	die	tot	
het	netwerk	behoren.	Zo	hangt	het	sociaal	kapitaal	van	 iemand	die	een	vrij	beroep	uitoefent	 (arts,	
advocaat)	in	grote	mate	af	van	het	'gewicht'	van	zijn	cliënteel.		

Zoals	 voor	 alle	 kapitaalvormen,	 geldt	 ook	 voor	 sociaal	 kapitaal	 dat	 het	 tot	 op	 zekere	 hoogte	
autonoom	is	-	dus	niet	te	herleiden	tot	eender	welke	andere	vorm	van	kapitaal.	Toch	kan	het	niet	los	
worden	gezien	van	de	andere	kapitaalvormen.	Twee	aspecten	zijn	hier	van	belang:	

	 1)	 De	 wederzijdse	 herkenning	 en	 erkenning	 berust	 voor	 een	 deel	 op	 een	 minimum	 aan	
'objectieve'	homogeniteit.	Tussen	de	leden	van	een	sociaal	netwerk	vindt	immers	een	ruil	plaats	van	
bekendheid	 en	 erkentelijkheid.	 Derhalve	 zullen	 zij	 ernaar	 streven	 om	 leden	 in	 hun	 netwerk	 op	 te	
nemen	met	 een	 zo	 groot	mogelijk	 (sociaal,	 cultureel	 en	 economisch)	 kapitaal,	maar	 aangezien	 dit	
geldt	 in	 beide	 richtingen,	 zal	 het	 onvermijdelijk	 resultaat	 zijn:	 een	 zekere	 homogeniteit	 (qua	
kapitaalbezit)	 van	 de	 leden	 die	 deel	 uitmaken	 van	 een	 netwerk.	 Om	 deze	 reden	 is	 een	 sociaal	
netwerk	 is	 altijd	min	 of	meer	 afgebakend.	De	 leden	 zullen	 er	 immers	 op	waken	 geen	 al	 te	 nauwe	
banden	aan	 te	 knopen	met	dragers	 van	 slechts	een	bescheiden	kapitaal.	Men	 zal	derhalve,	bij	 het	
aanknopen	van	nieuwe	 relaties,	niet	enkel	 rekening	houden	met	persoonlijke	voorkeuren.	Men	zal	
ook	anticiperen	op	de	waarde	die	de	nieuwe	relatie	in	de	ogen	van	de	andere	leden	van	het	netwerk	
zal	hebben.	Ieder	groepslid	wordt	zo	aangesteld	tot	"de	bewaker	van	de	grenzen	van	de	eigen	groep"	
(1992:	 134).	 Het	 is	 dan	 ook	 geen	 wonder	 dat	 in	 de	 meeste	 maatschappijen	 de	 voorbereiding	 en	
sluiting	van	huwelijken	een	zaak	is	van	de	gehele	groep	en	niet	alleen	van	de	direct	betrokkenen.	De	
groep,	 het	 sociaal	 netwerk,	 wordt	 immers	 in	 zijn	 waarde	 bedreigd	 wanneer	 er	 op	 een	
onoordeelkundige	manier	(dus	zonder	hun	sociaal,	cultureel	en	economisch	kapitaal	 in	te	schatten)	
leden	worden	toegelaten	tot	het	netwerk.	

"Door	de	introductie	van	nieuwe	leden	in	een	familie,	een	clan,	of	een	club	wordt	de	hele	definitie	van	
de	 groep,	 dat	 wil	 zeggen	 haar	 grenzen	 en	 haar	 identiteit,	 op	 het	 spel	 gezet	 en	 bedreigd	 door	
herdefinitie,	 verandering	 en	 vervalsing.	 Wanneer	 families,	 zoals	 in	 moderne	 samenlevingen,	 het	
monopolie	verliezen	op	de	vestiging	van	ruiltransacties	die	kunnen	 leiden	tot	duurzame	betrekkingen,	
ongeacht	of	deze	sociaal	gesanctioneerd	zijn	(zoals	in	het	geval	van	het	huwelijk),	dan	nog	blijven	zij	in	
staat	om	deze	 transacties	 te	 controleren,	binnen	de	 logica	 van	het	 laisser-faire,	 via	 alle	 instituties	die	
legitieme	 transacties	 bevorderen	 en	 illegitieme	 uitsluiten	 doordat	 zij	 gelegenheden	 scheppen	 (rally's,	
boottochten,	 jachtpartijen,	 feesten,	 recepties)	 of	 locaties	 (deftige	 woonwijken,	 privéscholen,	
sociëteiten)	 waar	 op	 schijnbaar	 toevallige	 wijze	 individuen	 worden	 samengebracht	 die	 uitermate	
homogeen	zijn	in	alle	opzichten	die	van	belang	zijn	voor	het	(voort-)bestaan	van	de	groep."(1992:	134)	

	 2)	De	verhouding	tussen	sociaal	kapitaal	en	andere	kapitaalvormen	wordt	gekenmerkt	door	
het	 'vermenigvuldigingseffect'	 van	 sociaal	 kapitaal.	 Daarmee	wordt	 bedoeld	 dat	 het	 (economisch,	
sociaal,	cultureel)	kapitaal	waarover	men	privé	beschikt,	des	te	meer	zal	'renderen'	naarmate	het	ook		
meer	door	anderen	wordt	erkend.	De	culturele	kapitaalwaarde	van	een	privé	kunstcollectie	vergroot,	
naarmate	er	meer	mensen	zijn	die	van	het	bestaan	van	de	mooie	collectie	op	de	hoogte	zijn	en	ze	op	
prijs	kunnen	stellen	-	dus	naarmate	het	sociale	netwerk	(mensen	aan	wie	hij	zijn	collectie	kan	tonen	
en	erover	spreken)	van	de	collectioneur	uitgebreider	is	en	liefst	dan	nog	zoveel	mogelijk	bestaat	uit	
'kapitaalkrachtigen'.	

Sociaal	 kapitaal	 is	 niet	 waardevast:	 het	 moet	 worden	 onderhouden.	 En	 wie	 sociaal	 kapitaal	 wil	
opbouwen	 en	 onderhouden	 moet	 'rendabele'	 relaties	 aanknopen.	 Dat	 wil	 zeggen	 relaties	 "die	
duurzame	 verplichtingen	 met	 zich	 brengen	 die	 subjectief	 worden	 ervaren"	 (gevoelens	 van	
erkentelijkheid,	 respect,	 vriendschap)	 en	 eventueel	 zelfs	 "institutioneel	 worden	 beschermd	 in	
rechten"	 (huwelijk,	 lidmaatschap)	 (1992:	 133).	 Toevallige	 ontmoetingen	 zijn	 geen	 'rendabele'	
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investering.	Zij	worden	dat	maar	als	men	er	in	de	toekomst	nog	een	beroep	op	zou	kunnen	doen.	Het	
opbouwen	en	onderhouden	van	netwerken	 is	een	activiteit	die	nooit	ophoudt,	het	vergt	 "een	niet	
aflatende	institueringsarbeid".	Maar	dit	gebeurt	niet	in	het	wilde	weg.	Men	knoopt	niet	zomaar	wat	
relaties	aan.	Het	komt	erop	aan	'rendabel''	contacten	aan	te	knopen.	Dus	moet	men	beschikken	over	
een	specifieke	competentie	(bijvoorbeeld	kennis	van	familieverhoudingen,	feitelijke	betrekkingen	en	
de	 kunst	 om	 ze	 te	 gebruiken).	 Kortom,	 net	 zoals	 bij	 cultureel	 kapitaal	 kan	 men	 hier	 in	 zeker	 zin	
spreken	 van	 'geobjectiveerd'	 sociaal	 kapitaal	 (het	 netwerk	 waar	 men	 deel	 van	 uit	 maakt)	 en	
'belichaamd'	sociaal	kapitaal	(de	kunst	om	het	te	onderhouden	en	rendabel	te	maken).		

Het	onderhouden	van	sociale	netwerken	vertoont	de	kenmerken	van	een	 'Matteus-effect'	 (hoewel	
Bourdieu	de	term	niet	gebruikt):	hoe	groter	het	sociaal	kapitaal	dat	iemand	bezit,	hoe	winstgevender	
het	wordt.	Bezitters	van	een	overgeërfd	 sociaal	 kapitaal	 (bijvoorbeeld	een	aanzienlijke	 familie)	 zijn	
immers	 in	 staat	 om	alle	 gelegenheidscontacten	meteen	 'te	 verzilveren'.	 Zij	 kunnen	 er	meteen	 een	
duurzame	karakter	aan	verlenen	 -	 zo	 zij	dat	verliezen.	Zij	hebben	zo'n	hoge	kapitaalwaarde	dat	de	
anderen	meestal	bereid	zijn	hen	in	hun	relatienetwerk	op	te	nemen	(wie	wil	er	geen	minister	in	zijn	
kennissenkring,	of	een	topindustrieel,	of	een	gevierd	kunstenaar).	Zo	hoeven	zij	 zelf	 relatief	weinig	
relatiearbeid	te	verrichten:	zij	kunnen	selecteren	wie	zich	aanbiedt.	

In	sommige	gevallen	wordt	het	collectieve	sociaal	kapitaal	gedelegeerd	aan	een	gemachtigd	actor:	de	
vertegenwoordiger	van	de	groep.	Deze	spreekt,	in	onderhandelingen	bijvoorbeeld,	'in	naam	van'	de	
groep.	Zijn	stem	is	gezaghebbend	omdat	zij	het	gewicht	heeft	van	het	collectieve	sociale	kapitaal	van	
de	 hele	 groep.	 Vakbondsleiders,	 politici,	 woordvoerders	 van	 drukkingsgroepen	 zijn	 goede	
voorbeelden	 van	 individuen	 die	 niet	 noodzakelijk	 over	 een	 groot	 individueel	 sociaal	 kapitaal	
beschikken,	maar,	 als	gemachtigde,	wel	een	groot	 collectief	 sociaal	 kapitaal	 kunnen	 inbrengen.	Dit	
mechanisme	 van	 delegatie	 leidt	 volgens	 Bourdieu	 soms	 tot	 'verduistering'	 of	 'diefstal'	 van	 het	
collectief	sociaal	kapitaal.	De	leider	verpersoonlijkt	de	groep;	het	is	door	hem	dat	de	groep	als	groep	
(door	anderen	en	zichzelf)	wordt	(h)erkend.	De	leider	handelt	en	spreekt	alsof	hij	de	mens	geworden	
groep	is	(1992:	167).	'De	partij	is	van	mening...'.	Het	individu	verkrijgt	op	die	manier	proporties	die	de	
omvang	van	een	normaal	individu	te	boven	gaan.	Persoonlijkheidscultus	ligt	dan	ook	helemaal	in	de	
lijn	van	deze	logica	van	delegatie	en	representatie.		
	

	Habitus	

Het	bekendste	begrip	van	Bourdieu	is	'habitus'.	Dit	aloude	begrip	(dat	o.m.	door	Thomas	van	Aquino	
werd	gebruikt)	krijgt	in	de	context	van	zijn	veldanalyse	een	heel	specifieke	betekenis.	Als	het	begrip	
veld	 duidt	 op	 de	 'uitwendige'	 structuur	 van	 sociale	 relaties,	 slaat	 het	 begrip	 habitus	 op	 een	
'inwendige'	 structuur.	 Het	 gaat	 om	 de	 competentie	 van	 de	 actor	 om	 zich	 in	 een	 bepaald	 veld	 te	
kunnen	bewegen,	dus	om	'disposities'	en	waarnemingsschemata	die	de	actor	verworven	heeft	in	een	
impliciet	of	expliciet	leerproces	en	die	hem	helpen	om	zich	in	het	veld	te	oriënteren	en	te	handelen.	
De	habitus	 is	creatief:	zij	genereert	strategieën	die	het	handelen	van	de	actor	 in	bepaalde	situaties	
vergemakkelijken.		
De	habitus	 komt,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 'voorkeuren'	 van	de	homo	economicus,	 niet	 voort	 uit	 het	
individu.	Zij	 is	daarentegen	het	gevolg	van	een	verinwendiging	van	uitwendige	veldstructuren,	en	is	
bijgevolg	historisch	bepaald.	Al	naargelang	zij	 in	andere	 levens-	en	werkomstandigheden	verkezen,	
ontwikkelen	actoren	een	andere	habitus.	Maar	'habitus'	mag	niet	verward	worden	met	'gewoonte',	
die	eveneens	historisch	bepaald	is	en	ook	ontwikkeld	wordt	binnen	een	specifieke	handelingscontext	
(of	 veld).	 Een	gewoonte	 is	 een	gedragspatroon	dat	 telkens	opnieuw	gereproduceerd	wordt,	 als	 de	
omstandigheden	het	vragen.	De	habitus	echter,	is	een	capaciteit,	een	'creatief	vermogen',	een	'kunst'	
in	de	oorspronkelijke	betekenis	van	 ‘een	kunde’,	een	praktische	beheersing	 (1992:	78).	Kortom,	de	
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habitus	is	een	geheel	van	"sociaal	bepaalde,	gestructureerde	en	structurerende	disposities,	dat	via	de	
praktijk	verworven	wordt	en	voortdurend	op	praktische	funkties	gericht	blijft"	(1992:	78).			

Bourdieu	ontwikkelde	dit	begrip	om	zich	af	te	zetten	tegen	twee	uitersten:		
1) Benaderingen	van	het	menselijk	handelen,	zoals	bijvoorbeeld	 in	de	rationele	keuze	

theorie,	die	de	mens	zien	als	een	rationele	homo	economicus,	en	handelen	derhalve	
opvatten	als	de	"weloverwogen	verwezenlijking	van	een	bewuste	intentie,	het	vrije	
project	 van	 een	 bewustzijn	 dat	 zijn	 eigen	 doeleinden	 formuleert	 en	 zijn	 voordeel	
maximaliseert	via	rationele	calculaties";	

2) Benaderingen	die	het	gedrag	van	de	mens	opvatten	als	het	product	van	objectieve	
factoren.			

Met	het	begrip	habitus	wil	Bourdieu	aangeven	dat,	in	tegenstelling	tot	de	rationele	keuzeopvatting,	
het	 menselijk	 handelen	 in	 grote	 mate	 gekenmerkt	 wordt	 door	 een	 "niet-geïntendeerde	
intentionaliteit".	Mensen	handelen	meestal	niet	vanuit	een	scherp	en	expliciet	bewustzijn.	Toch	-	dit	
in	tegenstelling	tot	de	deterministische	opvatting	-	handelen	zij	niet	blind.	Zij	handelen	zelfs	 tot	op	
zekere	 hoogte	 rationeel.	 Maar	 het	 gaat	 hier	 om	 een	 'praktische	 rationaliteit'.	 Aan	 het	 handelen	
liggen	fundamentele	handelingsdisposities	ten	grondslag	die	het	de	handelende	mogelijk	maken	om	
zich	binnen	het	sociale	veld	te	oriënteren	en	te	bewegen.		
	
Relatie	habitus	-	veld	
De	 relatie	 tussen	habitus	 en	een	 veld	 is	wederzijds:	 het	 veld	bepaalt	 de	habitus,	maar	omgekeerd	
houdt	de	habitus	het	veld	in	stand.	Zonder	actoren	die	over	een	welbepaalde	habitus	beschikken	die	
bij	een	bepaald	veld	hoort,	zou	het	veld	ophouden	te	bestaan.	Bourdieu	formuleert	deze	wederzijdse	
verhouding	als	volgt:	
"De	 relatie	 tussen	 een	 habitus	 en	 een	 veld	 is	 allereerst	 een	 conditioneringrelatie:	 het	 veld	
structureert	 de	 habitus,	 die	 het	 product	 is	 van	 de	 inlijving	 (incorporation)	 van	 de	 immanente	
noodzaak	 van	 dat	 veld,	 of	 van	 een	 reeks	 min	 of	 meer	 overeenkomende	 velden	 -	 gebrek	 aan	
overeenkomst	 kan	 leiden	 tot	 een	 verdeelde,	 zelfs	 verscheurde	 habitus.	 Maar	 het	 is	 ook	 een	
kennisrelatie,	 een	 relatie	 van	 cognitieve	 constructie:	 de	 habitus	 draagt	 bij	 aan	 de	 totstandkoming	
van	het	veld	als	een	wereld	die	betekenisvol,	zinvol	en	waardevol	is,	en	waarin	het	de	moeite	waard	
is	energie	te	investeren."(1992:	82)	
	
	
Het	veld	van	de	televisie	
	
In	 zijn	 werkje	 Sur	 la	 Télévision	 (1996)	 past	 Bourdieu	 zijn	 theorie	 van	 de	 sociale	 velden	 toe	 op	 de	
televisie.	Hij	doet	dit	vulgariserend,	misschien	wat	gesimplificeerd	(wat	niet	zijn	gewoonte	is),	maar	
het	is	geen	slechte	illustratie	van	zijn	benadering.	Zijn	stelling	is	tweevoudig:	

• Aan	de	ene	kant	wordt	het	 ‘veld	van	de	televisie’	onderworpen	aan	een	commerciële	 logica,	
een	logica	dus	die	veeleer	thuishoort	in	het	veld	van	de	economie.		

• Aan	de	andere	kant	stel	je,	omgekeerd,	vast	dat	de	logica	van	het	televisie	maken	doordringt	
tot	ver	daarbuiten:	in	het	pers-,	wetenschaps-,	en	literatuurbedrijf.	

	
De	economische	logica	dringt	door	in	het	televisiebedrijf:	kijkcijferlogica	
De	stelling	dat	televisie	gezwicht	is	voor	commerciële	belangen	is	vaak	gehoord.	Bourdieu	schenkt	er	
toch	heel	wat	aandacht	aan.	
De	 logica	 van	 de	 vrijemarkteconomie	 speelt	 sedert	 de	 jaren	 tachtig	 voluit	 in	 het	 televisiebedrijf.	
Televisieprogramma’s	 zijn	 een	 puur	 commercieel	 product	 (geworden).	 In	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	
werd	aan	de	televisie	nog	in	hoofdzaak	een	‘volksopvoedende’	taak	toegekend.	Dat	leidde	veelal	tot	
een	paternalistische	vorm	van	televisieproductie.	Toenmalige	zenders	als	de	ORTF	(Frankrijk)	en	de	
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BRT	programmeerden	zonder	al	te	veel	rekening	te	houden	met	de	smaak	of	de	behoeften	van	het	
publiek.	 Onder	 druk	 van	 in	 de	 jaren	 tachtig	 gestaag	 toenemende	 commercialisering	 van	 het	
televisiebedrijf	 waait	 de	 wind	 nu	 uit	 de	 tegenovergestelde	 hoek:	 zenders	 programmeren	
hoofdzakelijk	 nog	 programma’s	waarnaar	 veel	mensen	 kijken.	 Niet	 enkel	 de	 commerciële	 zenders	
maar	ook	de	publieke	zenders	hebben	hun	programmatie	afgestemd	op	kijkcijfers.	Het	streven	naar	
‘kwaliteit’	is	op	de	tweede	plaats	gekomen,	aldus	Bourdieu.	
Het	gevolg	van	de	vrije	markt	logica	in	het	televisiebedrijf	is	dat	dit	tot	een	omgekeerd	effect	leidde	
van	 wat	 de	 vrije	 markt	 normaal	 gezien	 tot	 stand	 brengt.	 De	 vrije	 markt	 logica	 luidt:	 meer	
concurrentie	 leidt	 tot	 betere	 kwaliteit	 en	 tot	 meer	 keuze	 voor	 de	 consument.	 Maar	 in	 het	
televisiebedrijf	 gaat	 deze	 redenering	 niet	 op.	 Een	 programma	 dient	 ‘vlot’,	 ‘verteerbaar’,	 ‘flitsend’,	
‘snel’,	 ‘sensationeel’	 te	 zijn	 opdat	 het	 publiek	 in	 groten	 getale	 zou	 blijven	 kijken.	 En	 dat	 is	
noodzakelijk	 voor	 de	 producent.	 De	 productiekost	 is	 immers	 zo	 hoog,	 dat	 het	 televisiebedrijf	
verplicht	 is	 om	 programma's	 voor	 een	 groot	 publiek	 te	maken.	 Programma's	 die	 slechts	 door	 een	
kleine	minderheid	worden	bekeken	zijn	niet	interessant	voor	adverteerders	en	kosten	dus	veel	meer	
dan	ze	opbrengen.	Zo	leidt,	volgens	Bourdieu,	vrije	concurrentie	in	de	televisiesector	onvermijdelijk	
tot	homogenisering	en	een	verschraling	van	het	aanbod.	De	zenders	concurreren	elkaar	door	elkaar	
te	imiteren	(denk	aan	de	succesvolle	‘formats’	die	in	talloze	landen	worden	gekopieerd	of	met	kleine	
wijzigingen	telkens	opnieuw	herhaald).	Zoals	Marc	Hooghe	het	met	zin	voor	overdrijving	stelt:	 ‘het	
opengooien	van	de	mediamarkt	zorgt	ervoor	dat	we	nu	dertig	televisiekanalen	hebben,	maar	dat	we	
op	 alle	 dertig	 dezelfde	 platte	 programma’s	 te	 zien	 krijgen’.	 Kortom,	 volgens	 Bourdieu	 zou	 de	
economische	logica	voor	slechtere	televisie	zorgen.	
	
De	televisielogica	dringt	door	in	andere	velden	
Zoals	we	zagen	wordt	ieder	veld	gekenmerkt	door	een	eigen	logica.	Een	veld	‘werkt’	maar	als	het	tot	
op	zekere	hoogte	gedifferentieerd	is	van	andere	velden	een	relatief	autonoom	is.	Volgens	Bourdieu	
kan	men	vaststellen	dat	het	veld	van	de	televisie	zijn	wetten	opdringt	aan	andere	velden,	zoals	kunst,	
wetenschap,	politiek	en	 literatuur.	Die	velden	kunnen	daardoor	hun	opdracht	niet	meer	vervullen,	
namelijk	het	produceren	van	waardevolle	kunstwerken,	het	zoeken	naar	waarheid	of	het	dienen	van	
het	 algemeen	 belang.	 Ze	 verworden	 tot	 aanhangsels	 van	 het	 televisiebedrijf,	 waardoor	 onze	
samenleving	het	uiteindelijk	zonder	kunst,	wetenschap	of	politiek	zal	moeten	stellen.	
	
Het	 eerste	 veld	 dat	 onder	 de	 hegemonie	 van	 het	 televisieveld	 te	 lijden	 heeft,	 is	 de	
krantenjournalistiek.	Ook	de	 kranten	 gaan	 zich	 afstemmen	op	wat	 er	 op	 televisie	 gebeurt.	 In	 feite	
willen	alle	kranten	hetzelfde,	namelijk	ervoor	zorgen	dat	wat	bij	‘de	concurrentie’	te	lezen	is,	ook	in	
de	 eigen	 krant	 staat.	 Ook	 hier	 zorgt	 concurrentie	 voor	 homogenisering.	 Wanneer	 een	
krantenredactie	‘s	morgens	haar	eigen	product	vergelijkt	met	die	van	de	concurrentie	wordt	vooral	
gelet	op	nieuwsitems	die	door	de	anderen	werden	gebracht	en	door	de	eigen	krant	werden	‘gemist’.	
Dat	 de	 berichtgeving	 niet	 accuraat	 is	 of	 voorbarig	 is	 minder	 van	 belang.	 ‘Wat	 de	 concurrenten	
hebben,	 moeten	 wij	 ook	 hebben’,	 lijkt	 het	 motto	 te	 zijn.	 Kwaliteitscontrole	 wordt	 ondergeschikt	
gemaakt	aan	‘mee	zijn’.	In	de	woorden	van	Hooghe:	“Geen	enkele	lezer	zal	zeggen:	‘wat	fijn	dat	mijn	
krant	dat	bericht	niet	brengt,	want	het	 is	van	bedenkelijke	kwaliteit’?	De	lezer	denkt:	 ‘wat	vreemd,	
iedereen	in	de	trein	praat	erover,	en	in	mijn	krant	staat	er	niets	over	in.’	De	‘kijkcijferlogica’	heeft	dus	
ook	 hier	 zijn	 intrede	 gedaan.	 Voorts	 worden	 vele	 kranten	 volgens	 Bourdieu	 meer	 en	 meer,	 qua	
opmaak	en	inhoud,	afkooksels	van	het	televisiejournaal.	Ze	brengen	veel	en	grote	foto’s,	grote	titels,	
en	‘hapklare	brokjes’	tekst.	George	Ritzer	(1993)	spreekt	in	dit	verband	van	de	‘McPaper’.		
	
Ook	 in	 het	 veld	 van	 de	 wetenschap,	 de	 literatuur	 en	 de	 politiek	 ziet	 Bourdieu	 een	 tendens	 tot	
wijziging	van	de	criteria	onder	invloed	van	de	televisie.	Een	goed	wetenschapper,	filosoof,	schrijver	of	
politicus	is	iemand	die	op	televisie	komt.	Voor	heel	wat	filosofen	of	politici,	zo	sneert	Bourdieu,	staat	
‘zijn’	 gelijk	 aan	 ‘verschijnen	 op	 tv’.	 Televisiemakers	 zijn	 op	 zoek	 naar	 inslaande	 oneliners	 en	 naar	
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show,	niet	naar	echte	kennisoverdracht,	literatuur	of	politieke	argumentatie.	Volgens	Bourdieu	leidt	
de	omarming	van	wetenschappers,	schrijvers	en	politici	door	de	televisie	ertoe	dat	zij	de	specificiteit	
van	hun	eigen	werk	uit	het	oog	gaan	verliezen.		

	
In	feite	zorgt	de	televisie	voor	een	‘onzichtbare	censuur’:	wat	geen	amusementswaarde	heeft,	komt	
niet	 op	 de	 televisie.	 Dit	 laat	 zich,	 meer	 nog	 dan	 in	 het	 veld	 van	 de	 wetenschap,	 gevoelen	 in	 de	
literatuur.	 De	 boekenmarkt	 is	 een	 evenement	 geworden.	 Promotietournees	 en	 literaire	
prijsuitreikingen	 zijn	 op	 maat	 van	 de	 televisie	 gesneden.	 En	 hetzelfde	 fenomeen	 ziet	 men	 in	 de	
politiek,	waar	politici	die	de	camera	verleiden	worden	beloond	terwijl	zij	die	hun	dossiers	bestuderen	
maar	niet	telegeniek	zijn,	meedogenloos	worden	genegeerd.	
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Hoofdstuk		14		 	
SEMIOTIEK	
	

De	aanzet	van	de	Saussure	

Semiotiek	 of	 semiologie	 (Franstaligen	 gebruiken	 veelal	 de	 laatste	 term,	 in	 het	 Angelsaksisch	
taalgebied	 spreekt	 men	 van	 semiotics,	 dus	 semiotiek)	 betekent	 zoveel	 als	 wetenschap	 van	 de	
tekens.	Over	tekens,	zowel	natuurlijke	als	kunstmatige,	zowel	taal-	als	andere	tekens,	 is	erg	veel	
geschreven	door	filosofen	-	al	vanaf	de	oudheid.		Maar	het	was	de	Zwitserse	linguïst	Fernand	De	
Saussure	(1857-1913)	die	de	grondslag	heeft	gelegd	van	een	heuse	wetenschap	van	de	tekens.	In	
zijn	klassieke	werk	Cours	de	Linguistique	Générale	(1916)	formuleerde	hij	het	programma	van	die	
wetenschap	 als	 volgt:	 “Men	 kan	 zich	 een	wetenschap	 voorstellen	 die	 zich	 bezig	 houdt	met	 de	
tekens	 binnen	 een	 maatschappij,	 deze	 wetenschap	 zou	 een	 onderdeel	 vormen	 van	 de	 sociale	
psychologie	(..).	Ik	zal	die	wetenschap	semiologie	noemen	(naar	het	Griekse	semeion	-	‘teken’).		
De	semiologie	zou	 laten	zien	wat	 tekens	 tot	 tekens	maakt,	en	welke	wetmatigheden	er	aan	ten	
grondslag	liggen.	Omdat	deze	wetenschap	nog	niet	bestaat,	kan	niemand	precies	zeggen	hoe	hij	
er	uit	zou	zien,	maar	hij	heeft	bestaansrecht,	men	moet	er	een	plaats	voor	voorzien.	De	linguïstiek	
vormt	slechts	een	onderdeel	van	de	algemene	wetenschap	van	de	semiologie.	De	wetmatigheden	
die	door	de	semiologie	aan	het	licht	zullen	worden	gebracht,	zullen	ook	van	toepassing	zijn	op	de	
linguïstiek,	maar	 deze	 laatste	 vormt	maar	 een	welbepaald	 gebied	 binnen	 de	 grote	 hoeveelheid	
van	antropologische	feiten	(die	voor	semiologische	analyse	in	aanmerking	komen)”.	
	
	
De	verhouding	linguïstiek/semiotiek	
Hoewel	de	Saussure	de	linguïstiek	dus	opvatte	als	een	deel	van	de	algemenere	wetenschap	van	de	
semiologie,	haalde	hij	de	grondbegrippen	voor	die	nieuwe	wetenschap	toch	uit	de	linguïstiek.	Dat	
is	 ook	 onvermijdelijk.	 Taal	 is	 verreweg	 het	 meest	 ontwikkelde	 tekensysteem,	 en	 de	
taalwetenschap	 de	 verst	 gevorderde	 studie	 van	 een	 tekensysteem.	 Het	 	 is	 zelfs	 de	 vraag	 of	 er	
tekensystemen	kunnen	bestaan	die	volledig	zelfstandig	en	onafhankelijk	van	taal	kunnen	bestaan.	
De	 belangrijke	 Franse	 semioloog	 Roland	 Barthes	 (1915-1980)	 stelt	 dat	 dit	 onmogelijk	 is,	 en	 hij	
draait	dan	ook	het	uitgangspunt	van	de	Saussure	om:	“de	linguïstiek	vormt	geen	onderdeel	van	de	
algemenere	 leer	 der	 tekens,	 nee,	 de	 semiologie	 vormt	 een	 onderdeel	 van	 de	 linguïstiek”	
(1982:79).		
	
‘Lezen’	van	de	werkelijkheid	
In	de	praktijk	komen	semiotische	studies	door	 sociologen	 (studies	over	mode,	menu’s,	 rituelen,	
architectuur,	 reclameboodschappen,	 films,	 kunst)	 inderdaad	 vaak	 neer	 op	 het	 analyseren	 van	
sociale	 	 praktijken	 met	 behulp	 van	 een	 arsenaal	 aan	 linguïstieke	 begrippen	 (signifiant/signifié;	
denotatie/connotatie;	 metafoor	 en	 metonymie,	 intertextualiteit,	 enzovoort).	 Zoals	 de	
dramaturgische	analyse	in	de	sociologie	neerkomt		op	het	analyseren	van	sociale	praktijken	met	
begrippen	 uit	 het	 theater,	 zo	 komt	 semiotiek	 tot	 op	 zekere	 hoogte	 neer	 op	 het	 gebruik	 van	
taalkundige	begrippen	in	de	sociologie.	De	sociale	werkelijkheid	wordt	hier	m.a.w.	beschouwd	als	
een	 verzameling	 van	 tekensystemen,	 en	 zij	 moet	 dus	 ‘gelezen’	 worden.	 Gedragingen,	 kleding,	
meubels,	 gebruiksvoorwerpen,	 gevels,	 tuinen,	 om	 het	 even	 wat:	 de	 semioticus	 beschouwt	 de	
wereld	als	een	verzameling	van	tekens	die	moeten	worden	ontcijferd.		
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Wetenschappelijkheid	van	de	semiotiek?	
Deze	 ‘lectuur’	 laat	 evenwel	 heel	 wat	 interpretatievrijheid	 van	 de	 onderzoeker.	 Een	 geslaagde	
semiotische	analyse,	zoals	die	van	de	grootmeesters	Roland	Barthes	en	Umberto	Eco,	hangt	soms	
meer	af	van	de	verbeelding	en	de	inspiratie	van	de	onderzoeker	dan	van	de	betrouwbaarheid	van	
de	 semiotische	methode.	Heel	wat	 auteurs,	 ook	 semiotici,	 vinden	de	 claim	 van	de	 Saussure	op	
wetenschappelijkheid	 dan	 ook	 te	 sterk.	 Daar	 komt	 bij	 dat	 de	 variaties	 in	 semiotische	
benaderingen	zeer	groot	zijn;	zelfs	over	de	gebruikte	terminologie	bestaat	geen	eensgezindheid.	
	
	
‘Langue’	en	‘Parole’	
	
Structuuranalyse	
De	semiotische	analyse	is	structuralistisch	van	aard	(de	Saussure	wordt	trouwens	ook	beschouwd	
als	 de	 grondlegger	 van	 het	 structuralisme).	 De	 semioticus	 is	 altijd	 op	 zoek	 naar	 de	 diepere	
structuur	van	de	werking	van	tekens.	Dit	staat	centraal	in	het	denken	van	de	Saussure.	Hij	maakte	
een	onderscheid	tussen	langue	en	parole.		
	

Langue	(taal)	is	het	systeem	van	de	taal,	met	zijn	woordenschat	en	zijn	onwrikbare	algemene	
regels	van	syntaxis	en	fonetiek;	de	langue	heeft	een	collectieve	gelding,	het	individu	kan	het	
niet	in	zijn	eentje	creëren	of	veranderen.		
	
Parole	 (spraak)	 is	 de	 specifieke	manier	waarop	 het	 individu	 gebruik	maakt	 van	 de	 taal;	 de	
woord-	en	zinscombinatie	die	een	individu	maakt,	of	hij	hard	of	stil	spreekt:	dat	maakt	deel	
uit	van	zijn	spraak.	De	spraak	vormt	de	actualisering	van	de	taal	(langue).		

	
Langue	en	Parole	veronderstellen	elkaar	
De	langue	als	zodanig	treedt	nooit	rechtstreeks	aan	de	oppervlakte;	zij	is	“een	zuiver	abstracte	entiteit,	een	
norm	die	boven	individuen	uitgaat,	een	verzameling	van	essentiële	grondvormen	die	door	het	taalgebruik	
(dus	 de	 spraak)	 in	 een	 oneindig	 aantal	 variaties	 gerealiseerd	 worden”.	 (V.	 Brondal,	 geciteerd	 in	 Barthes	
1982).	Taal	en	spraak	veronderstellen	elkaar	dialectisch:	het	individu	kan	zichzelf	maar	uiten	door	gebruik	te	
maken	 van	 de	 regels	 en	 de	 woorden	 van	 de	 ‘langue’;	 en	 de	 langue	 kan	maar	 bestaan	 voor	 zover	 zij	 in	
concrete	actualisering	(parole)	wordt	toegepast.	“Er	is	geen	taal	zonder	spraak,	en	geen	spraak	los	van	de	
taal:	(..)	er	is	dus	inderdaad	sprake	van	een	echte	dialectiek”	(Barthes	1982:	83).	
	
De	 spraak	 kan	 als	 zodanig	 niet	wetenschappelijk	 bestudeerd	worden.	 Zodra	men	 dat	 probeert,	
zoekt	men	immers	algemeenheden	en	wetmatigheden,	en	is	men	in	feite	bezig	om	de	Taal	onder	
de	spraak	te	reconstrueren.	Alleen	de	Taal	kan	object	van	wetenschap	zijn.	
	
Dit	onderscheid	tussen	Langue	en	Parole,	zo	belangrijk	voor	de	linguïstiek,	ligt,	op	nog	algemeen	
vlak,	ook	aan	de	basis	van	de	semiotiek.	Hier	kan	men,	met	Roland	Barthes,	spreken	van	Code	en	
Boodschap.	Net	zoals	de	linguïst	niet	in	de	concrete	taaluitingen	zelf	geïnteresseerd	is,	maar	wel	
in	 de	 algemene	 taalregels	 die	 ervan	 ten	 grondslag	 liggen,	 zo	 is	 ook	 de	 semioticus	 niet	
geïnteresseerd	in	de	concrete	boodschappen	die	door	tekens	worden	overgebracht,	maar	wel	in	
de	algemene	regels,	de	Code(s)11,	die	eraan	ten	grondslag	liggen.		
	
	

                                                             
11 Het onderscheid tussen code en boodschap is niet enkel in de linguïstiek en de semiotiek van belang; het is verwant aan het 
belangrijke onderscheid tussen gebeurtenis en structuur zoals dat in de geschiedenis wordt gehanteerd, en eveneens met het onderscheid 
tussen proces en systeem in de antropologie. 
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Voorbeeld.	Kleding	en	eten	
Het	onderscheid	tussen	‘Taal’	en	‘Spraak’	kan	op	tal		van	gebieden	worden	gemaakt.	Bij	wijze	van	
voorbeeld	nemen	we	kleding	en	eten:	
	

De	Taal	van	de	kleding	wordt	gevormd	“door	de	 regels	waaraan	de	onderlinge	combinatie	
van	de	kledingstukken	gehoorzaamt	(boven	of	onder	elkaar,	of	over	elkaar	heen)	en	door	de	
opposities	 van	 kledingstukken,	 onderdelen	 of	 ‘details’,	 waarvan	 de	 variatie	 een	
betekenisverandering	met	 zich	 dragen”	 (een	 stropdas	 of	 een	 foulard	 dragen	 betekent	 niet	
hetzelfde).	 De	 Spraak	 van	 de	 kleding	 omvat	 dan	 de	 individuele	 bijzonderheden	 van	 de	
gedragen	 kleding:	 de	 grond	 van	 netheid	 of	 slijtage,	 persoonlijke	 eigenaardigheden,	 de	
specifieke	 combinatie	 van	 losse	 kledingstukken.	 Zoals	 een	 zinsuiting	 altijd	 moet	
beantwoorden	aan	de	algemene	regels	van	de	taal,	maar	tegelijk	altijd	(of	toch	meestal)	een	
voorbeeld	 vormt	 van	de	 specifieke	 spraak	 van	het	 individu,	 zo	 zal	 iedere	 kleding	ook	 altijd	
moeten	beantwoorden	aan	de	algemene	kledingcode,	maar	 tegelijk	de	 specifieke	voorkeur	
van	het	individu	weerspiegelen.		
	
De	Taal	van	het	eten	wordt	gevormd	door	voedseltaboes,	 regels	van	de	 samenstelling	van	
gerechten	 (welke	 ingrediënten	kan	 je	combineren,	welke	niet),	 regels	van	de	samenstelling	
van	een	menu	(welke	gerechten	kan	 je	bij	elkaar	plaatsen,	 in	welke	volgorde),	en	ook	door	
opposities	 van	 smaak	 (zoet	 /	 zuur).	 De	 ‘Spraak’	 van	 het	 eten	 omvat	 de	 persoonlijke	 (of	
gezins-)variaties	in	bereiding	en	samenstelling.	

	
	

	 AHISTORISCH	KARAKTER	VAN	SEMIOTIEK	
De	semioticus	legt	de	code	(de	Taal)	bloot.	Hij	stelt	zich	niet	de	vraag	waar	die	code	vandaan	komt	
of	hoe	ze	tot	stand	is	gekomen	-	vragen	die	vanuit	sociologisch	oogpunt	zeer	interessant	zijn.	De	
semiotische	 verklaring	 relateert	 een	 gegeven	 altijd	 aan	 een	 onderliggende	 tekencode,	 maar	
neemt	 die	 code	 zonder	 meer	 als	 gegeven	 aan.	 Dit	 is	 zelfs	 al	 problematisch	 in	 de	 linguïstiek	
(hoewel	de	taalregels,	de	code,	eerder	traag	veranderen);	maar	in	domeinen	waar	de	codes	snel	
veranderen	(zoals	kleding	of	eten)	wordt	de	semiotische	analyse	wegens	haar	ahistorisch	karakter	
wel	 erg	 beperkt	 in	 haar	 verklarende	 capaciteit.	 Het	 dragen	 van	 een	 jeansbroek	 heeft	 op	 dit	
ogenblik	 niet	meer	 de	 betekenis	 die	 het	 dertig	 jaar	 geleden	 had;	 de	 betekenis	 van	 piercing	 en	
tatoeëring	is	op	korte	tijd	danig	veranderd	-	omdat	de	onderliggende	code	bijna	continu	in	vraag	
wordt	gesteld	en	wordt	gewijzigd.	
	
	
Teken:	een	complex	begrip	
Het	begrip	teken	wordt	 in	diverse	contexten	op	heel	verschillende	manieren	gebruikt	 (denk	aan	
de	tekenleer	van	Calvijn,	de	tekenleer	in	de	geneeskunde	of	in	de	wiskunde).	Ook	in	de	semiotiek	
wordt	het	op	verschillende	wijzen	gedefinieerd.	Toch	zijn	(bijna)	alle	semiotici	het	erover	eens	dat	
het	begrip	teken	een	relatie	aangeeft	tussen	minstens	twee	elementen.		
	
Signifiant	&	signifié	
In	 de	 terminologie	 van	 de	 Saussure	 zijn	 signifié	 (betekenis)	 en	 signifiant	 (betekenaar)	 de	
componenten	 van	 het	 teken.	 Signifiant	 definieert	 hij	 als	 een	 ‘klankbeeld’	 (image	 acoustique);	
signifié	als	een	mentaal	concept.	Wie	het	woord	‘berg’	hoort,	hoort	een	bepaald	klankbeeld,	dat	
meteen	een	mentaal	concept	(de	voorstelling	‘berg’)	oproept.		
Signifiant	 en	 signifié	 horen	 bij	 elkaar	 als	 twee	 zijden	 van	 een	 papier.	 Het	 is	 niet	 mogelijk	 hen	
onafhankelijk	van	elkaar	te	beschouwen.	Het	mentaal	concept	 ‘berg’	wordt	 immers	opgeroepen	
door	het	klankbeeld	‘berg’;	en	dit	laatste	fungeert	maar	als	‘betekenaar’	voor	zover	het	refereert	
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naar	 een	 mentaal	 concept,	 een	 ‘signifié’.	 De	 relatie	 tussen	 betekenis	 (signifié)	 en	 betekenaar	
(signifiant)	 wordt	 betekening	 (signification)	 genoemd.	 Het	 begrip	 ‘teken’	 omvat	 dit	 alles:	 de	
betekenaar,	 de	 betekenis	 en	 de	 relatie	 van	 betekening	 die	 tussen	 beide	 bestaat.	 Hoewel	 de	
Saussure	de	signifiant	in	eerste	instantie	opvatte	als	een	klank-beeld	wordt	het	begrip	uitgebreid	
tot	 visuele,	 tactiek	 of	 zelfs	 olfactorische	 (geur-)beelden.	 	 Men	 spreekt	 in	 dit	 verband	 ook	 van	
‘tekendragers’	-	een	begrip	dat	soms	als	synoniem	van	‘signifiant’	wordt	gebruikt.	
	
Voorbeeld	
Het	teken	{berg}	bestaat	uit:	

- een	betekenaar:	de	letters	b,	e,	r	en	g	
	
- een	betekenis:	het	mentale	concept	‘berg’;	
	
- en	de	relatie	van	betekening	tussen	beide.	

	
	

De	Saussure	liet	in	zijn	tekenmodel	geen	plaats	voor	de	buitentalige	realiteit.	Het	teken	‘berg’	verwijst	z.i.	
niet	naar	een	realiteit	berg	maar	naar	een	mentaal	concept.	Op	die	manier	vermeed	hij	het	inderdaad	erg	
moeilijke	probleem	van	de	verhouding	taal	-	werkelijkheid.	Maar	tegelijk	bezondigde	hij	zich	aan	een	
linguïstisch,	of	meer	algemeen	een	semiotisch	reductionisme.	De	meeste	semiotici	ruimen	in	hun	
tekenmodel	wél	een	plaats	in	voor	de	‘werkelijkheid’	waarnaar	een	teken	verwijst.	Het	dualistische	
tekenmodel	van	de	Saussure	wordt	dan	uitgebreid	tot	een	drievoudig	model.	Men	noemt	dit	de	semiotische	
driehoek.		

	
	
Het	model	van	Peirce	
Het	bekendste	drieledige	model	van	 ‘teken’	 is	dit	 van	Charles	Sanders	Peirce	 (1839	 -	1914),	die	
naast	 de	 Saussure	 als	 de	 tweede	 grondlegger	 van	de	 semiotiek	 kan	worden	beschouwd.	 Peirce	
ontwikkelde	zijn	notie	van	teken	 in	de	context	van	zijn	analyse	van	kennisvorming	(zie	van	Driel	
1993:	11	o.v.).	Een	teken	kenmerkt	zich	volgens	Peirce	door	drie	eigenschappen	(naar	Vos	1991:	
41):	

	

• Het	 teken	 funcioneert	 als	 representamen:	 heeft	 een	 representatief	 karakter.	 Het	 staat	
ergens	voor,	het	verwijst	naar	iets	dat	niet	aanwezig	is.	Peirce	noemt	datgene	waarnaar	het	
representamen	verwijst	het	denotatum	of	ook	het	(dynamisch)	object;	(soms	spreekt	men	
ook	van	referent).	

• Het	teken	wordt	ook	altijd	geïnterpreteerd.	In	feite	wil	dat	zeggen	dat	zich	in	de	geest	van	
de	 waarnemer	 een	 nieuw	 teken	 heeft	 ontwikkeld.	 Iedereen	 heeft	 bij	 het	 woord	 auto	
weliswaar	een	voertuig	met	vier	wielen	voor	ogen,	maar	voor	 ieder	verschilt	toch	ook	dat	
beeld,	afhankelijk	van	de	ervaring	met	het	voorwerp.	Dit	is	de	interpretant.	Peirce	spreekt	
ook	van	het	immediate	object	(dit	is	het	object	zoals	het	zich	aan	de	geest	voordoet).	

• Het	teken	functioneert	alleen	binnen	een	systeem,	een	code.	Die	code	is	gemakkelijk,	want	
dan	hoeven	we	niets	steeds	opnieuw	de	betekenis	te	 leren.	De	samenhang	van	de	tekens	
wordt	erdoor	geregeld	en	uiteindelijk	worden	nieuwe	tekens	gevormd	door	oude	tekens	te	
combineren.	 In	de	terminologie	van	Peirce	 is	dit	de	 ‘ground’,	de	basis	 ‘op	grond	waarvan’	
het	teken	functioneert.	

	
Volgens	 Peirce	 kan	 kennis	 over	 een	 intrigerend	 verschijnsel	 nooit	 onmiddellijk,	 zonder	
bemiddeling,	worden	gevormd.	Kennis	(interpretant)	komt	tot	stand	dankzij	de	bemiddeling	van	
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een	 teken	 (door	Peirce	ook	 representamen	genoemd).	Dit	 levert	het	bekende	driehoeksschema	
op:	 kennis	 (dat	 grosso	 modo	 kan	 gelijkgesteld	 worden	 met	 betekenis	 of	 signfié)	 over	 een	
gegevens	in	de	realiteit	(door	Peirce	denotatum	of	‘dynamisch	object’	genoemd,	kortweg	object)	
wordt	gevormd	door	middel	van	een	teken	(of	representamen).	
	
Schematisch:	

	 	 	 	 kennis	(interpretant)	
	
	 	 	 	
	 	 representamen		 	 	 object	

	
Er	bestaat	geen	directe	 relatie	 tussen	object	en	kennis.	Kennisvorming	 is	dus	 te	danken	aan	de	
tekenfunctie.	Zonder	tekens	geen	kennis.	Daarom	noemt	Peirce	kennisvorming	kortweg	semiosis.	
Dat	het	daarbij	om	een	proces	gaat,	wordt	nog	eens	beklemtoond	door	het	feit	dat	pas	gevormde	
kennis	 (interpretant)	 in	 het	 verdere	 verloop	 van	 het	 kennisproces	 zélf	 gaat	 fungeren	 als	
representamen	 voor	 weer	 een	 ander	 object.	 Voor	 Peirce	 is	 het	 zelfs	 zo	 dat	 ieder	 gedachte	
fungeert	als	een	teken	van	de	gedachte	die	erop	volgt.	Zijn	notie	van	semiosis	geeft	dan	ook	in	de	
eerste	 plaats	 een	 verklaring	 van	 de	 werking	 van	 de	 geest,	 en	 die	 ziet	 hij	 -	 in	 de	 lijn	 van	 het	
pragmatisme	waarvan	hij	zelf	de	grondlegger	is	-	als	een	nooit	ophoudend	proces.	De	betrekking	
tussen	teken,	object	en	interpretant	liggen	dan	ook	niet	voor	eens	en	altijd	vast;	zij	liggen	slechts	
vast	voor	dit	moment,	maar	het	volgend	moment	kan	wat	nu	een	interpretant	is	alweer	fungeren	
als	teken	(voor	een	ander	object).	(Voor	enkele	interessante	toepassingen	van	Peirce’s	semiotiek	
zie	Van	der	Lubbe	&	Van	Zoest,	1997)	
	
Vergelijking	tussen	de	Saussure	en	Peirce	
Kortom,	volledig	in	tegenstelling	tot	de	structuralistische	semiotiek	van	de	Saussure	(voor	wie	de	
verhouding	 tussen	 signifiant	 en	 signifié	 een	 vastliggend	 structuurgegeven	 is)	 liggen	 in	 de	
semiotiek	van	Pierce	de	 termen	niet	voor	eens	en	voorgoed	vast:	 ze	 zijn	vloeiend	en	evolueren	
onophoudelijk.	Wel	 stemmen	beide	benaderingen	overeen	 in	de	mate	 ze	de	betekenis	 van	een	
teken	 meer	 opvatten	 in	 differentiële	 termen	 (de	 betekenis	 van	 een	 teken	 is	 het	 verschil	 met	
andere	tekens)	dan	in	referentiële	termen	(de	betekenis	van	een	teken	is	dat	waarnaar	het	in	‘de	
werkelijkheid’	verwijst).	Met	de	term	‘differentieel’	wordt	hier	bedoeld	dat	een	(taal)teken	maar	
als	teken	kan	functioneren	omdat	het	verschilt	van	andere	(taal)tekens.	“De	betekenisinhoud	van	
een	 klank,	wordt	bepaald	door	de	 verschillen	en	overeenkomsten	 in	de	 relaties	 van	deze	 klank	
met	andere	klanken”	(Bevers	1993:	273).	De	Saussure	ruimt	in	zijn	model	zelfs	geen	plaats	in	voor	
de	 referentiële	 dimensie	 (dus	 voor	 de	 ‘reële	wereld’);	 Peirce	 doet	 dat	wel.	Maar	 hij	 benadrukt	
toch	 dat	 de	 betekenis	 van	 een	 ‘interpretant’	 gelegen	 is	 in	 de	 interpretanten	 die	 ermee	
geassocieerd	worden.	 (Peirce	 1976:	 60).	 Zo	 is	 de	 betekenis	 van	de	 voorstelling	 ‘appel’	 niet	 een	
werkelijke	appel,	maar	wel	de	voorstelling(en)	die	erop	volgen	(bijvoorbeeld	de	appel	die	geschild	
en	gegeten	kan	worden,	of	een	computerfirma,	of	erfzonde	of	 ...).	De	betekenis	van	 ‘appel’	 ligt	
dus	 nooit	 vast	 en	 is	 nooit	 dezelfde,	 want	 ze	 verschilt	 telkens	 naargelang	 de	 voorstellingen	 die	
ermee	geassocieerd	worden.	

	
Vereenvoudigd	model	van	Peirce	
De	 precieze	 draagwijdte	 van	 de	 Peirceaanse	 semiotiek	 kan	 maar	 duidelijk	 worden	 tegen	 de	
achtergrond	van	zijn	pragmatisme.	Maar	vaak	wordt	het	triadische	model	uit	de	context	van	deze	
filosofie	gelicht	en	vereenvoudigd.		
In	de	versie	van	Nöth	(1990):	
	

	 	 	 	 															sense	
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	 	 	 	 	 					SIGN	
	
	 	 	 sign	vehicle	 	 	 referent	

	
Hier	wordt	het	proceskarakter	van	de	semiose	over	het	hoofd	gezien:	een	tekendrager	heeft	een	
specifieke	 zin	 en	 een	 specifieke	 referent	 (een	 object	 in	 de	wereld),	 en	 deze	 drie	 termen	horen	
onveranderlijk	bij	elkaar,	alsof	ze	voor	eens	en	altijd	vastliggen.	In	sommige	modellen	(vooral	van	
media-onderzoekers)	 wordt	 de	 term	 ‘interpretant’	 niet	 vervangen	 door	 ‘sense’	 maar	 door	
‘interpreter’	 of	 simpelweg	 ‘gebruiker’.	 Daarmee	 wil	 men	 toch	 engiszins	 vasthouden	 aan	 de	
basisidee	van	Peirce	dat	een	teken	maar	kan	functioneren	als	een	teken	wanneer	het	als	zodanig	
wordt	geïnterpreteerd	 (door	een	gebruiker).	De	betekenis	van	een	 teken	 ligt,	 in	deze	visie,	niet	
vast	maar	 krijgt	pas	 gestalte	 in	het	proces	 van	betekenisgeving.	Uitspraken	over	 tekens	en	hun	
betekenis	mogen	dan	ook	niet	in	het	algemeen	geformuleerd	worden,	maar	altijd	in	verband	met	
het	gebruik	dat	er	door	welbepaalde	individuen	en	sociale	groepen	van	wordt	gemaakt.	

	
Synthese	van	Eco	
De	 meest	 omvattende	 synthese	 van	 tekenmodellen	 werd	 gemaakt	 door	 Umberto	 Eco	 (1997	 :	
316).	Naar	zijn	mening	werken	de	meeste	semiotici	met	het	model	van	de	semiotische	driehoek;	
hij	vindt	de	oorsprong	daarvan	terug	bij	Aristoteles.	We	geven	zijn	synthese	van	de	literatuur	over	
tekens	bij	wijze	van	voorbeeld	(zie	volgende	blz.).	
De	 verschillen	 tussen	 deze	 begrippen	 worden	 hier	 onrecht	 aangedaan.	 Zoals	 we	 zagen	 is	 het	
Peirceaanse	 ‘interpretant’	niet	zomaar	synoniem	van	de	Saussures	 ‘signifié’;	en	dat	geldt	ook	zo	
voor	de	andere	begrippen.	Maar	de	analogie	tussen	de	verschillende	terminologieën	springt	toch	
in	het	oog.	
	 	 	 semiotische	driehoek:	vergelijking	van	terminologie	

Aristoteles:	zieleroerselen	
Ockham:	conceptus	
Locke:	nominal	essence	
Frege:	Sinn	
Peirce:	interpretant	(of	‘immediate	object’)	
Carnap:	Sense,	Intension	
Ogden	&	Richards:	Reference	
Morris:	Signification	
De	Saussure:	Signifié	
Hjelmslev:	inhoud	

	
	
	
	
	Aristoteles:	Woord	 	 	 dingen	en	feiten	
	Ockham:	Terminus	 	 	 Res	
Locke:	Name	 	 	 	 Thing	
Frege:	Zeichen	 	 	 	 Bedeutung	
Peirce:	Representamen	 	 (Dynamical)	object	
Carnap:	Sign	 	 	 	 Extension	
Ogden	&	Richards:	Symbol	 	 Referent	
Morris:	Sign-vehicle	 	 	 Denotation	
De	Saussure:	Signifiant		 	 [..]	
Hjelmslev:	Uitdrukking		 	 Substantie	of	materie	
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Conventionaliteit	van	tekens:	de	Saussure	
Een	 belangrijke	 vraag	 die	 semiotici	 verdeelt,	 is	 of	 de	 relatie	 tussen	 tekendrager,	 betekenis	 en	
object	 louter	 op	 conventie	 berust	 of	 niet.	De	 Saussure	 meent	 van	 wel.	 De	 verhouding	 tussen	
signifiant	 (bijv.	 het	 klankbeeld	 ‘berg’)	 en	 de	 signifié	 (het	 mentaal	 concept	 ‘berg’)	 is	 volkomen	
arbitrair.	Dat	 kon	ook	moeilijk	 anders,	 vond	de	 Saussure,	 omdat	 in	 verschillende	 talen	dezelfde	
mentale	concepten	met	heel	verschillende	klankbeelden	worden	opgeroepen	(berg,	mountain).		

	
Conventionaliteit	van	tekens:	Peirce	over	Index,	icoon,	symbool	
Toch	zijn	de	meeste	semiotici	het	erover	eens	dat	de	mate	van	conventionaliteit	van	tekens	kan	
verschillen.	Bekend	is	het	onderscheid	dat	Peirce	maakte	tussen	symbool,	icoon	en	index.	(De	drie	
tekenvormen	staan	in	afnemende	orde	van	conventionaliteit:)	
	

• symbool:	een	teken	dat	niet	gelijkt	 	op	het	object	maar	dat	volkomen	arbitrair	 is	en	dus	
‘per	conventie’	is	vastgelegd	(vb.	Alle	woorden	behalve	onomatopeeën;	een	verkeerslicht,	
een	 getal,	 een	 vlag	 ...).	 Symbolen	 zijn	 per	 difinitie	 abstract.	 Symbolische	 tekens	hebben	
het	 voordeel	 dat	 zij,	 dank	 zij	 hun	 abstract	 karakter,	 het	 mogelijk	 maken	 om	 de	
betekenissen	van	 iconen	of	 indexen	uit	 te	drukken	 (wat	omgekeerd	natuurlijk	niet	kan).	
De	taal	is	het	symbolensysteem	bij	uitstek.	

	
• icoon:	 een	 teken	 dat	 in	 zijn	 uiterlijke	 vorm	 gelijkt	 op	 het	 object	 (vb.	 Onomatopeeën,	

geluidseffecten	 in	 radiodramas,	 imitatieve	 gebaren	 ..).	 Belangrijk	 bij	 iconische	 tekens	 is	
dat	 er	 nauwelijks	 een	 leerproces	nodig	 is	 om	het	 te	 begrijpen.	 Zij	 zijn	 heel	 geschikt	 om	
emotionele	 boodschappen	 over	 te	 brengen;	 beelden	 spreken	 direct	 aan,	 zij	 dragen	
datgene	waarnaar	 zij	 verwijzen	met	 zich,	 zodat	 het	 soms	 lijkt	 dat	men	 de	 realiteit	 zelf	
waarneemt.	

	
• index:	een	teken	dat	rechtstreeks	verbonden	 is	met	het	object	 (vb.	Rook,	 thermometer,	

klok,	 voetafdruk,	 natte	 straten,	 klop	 op	 de	 deur,	 pijn).	 Indexicale	 tekens	 moeten	 wel	
geleerd	worden;	men	leert	ze	kennen	door	ervaring	(denk	aan	een	spoorzoeker	die	door	
zijn	ervaring	precies	kan	zeggen	welk	dier	zijn	weg	heeft	gekruist).	

	
Peirce	beschouwde	een	foto	niet	als	een	icoon,	wat	men	misschien	zou	verwachten,	maar	als	een	
index.	Men	zou	denken	dat	foto’s	iconische	tekens	zijn,	omdat	ze	gelijken	wat	ze	afbeelden	(en	in	
die	 zin	 zijn	 ze	 natuurlijk	 ook	 iconisch).	 Maar	 foto’s	 zijn	 eigenlijk	 indexicaal	 omdat	 ze,	 via	 een	
fotofysisch	 proces,	 een	 ‘lichtafdruk’	 zijn	 van	 het	 gefotografeerde	 object:	 het	 door	 het	 object	
weerkaatste	 licht	 wordt	 afgedrukt	 op	 het	 fotopapier	 -	 een	 proces	 dat	 vergelijkbaar	 is	 met	 het	
zetten	 van	 een	 voetafdruk;	 in	 beide	 gevallen	 is	 er	 sprake	 van	 een	 rechtstreekse	 fysische	
verbinding	 tussen	 teken	 en	 object.	 (Strikt	 genomen	 gaat	 deze	 redenering	 niet	 op	 voor	 digitale	
fotografie).	
	
Zoals	uit	het	voorbeeld	van	de	foto	blijkt	kan	een	teken	zowel	 icoon	als	 index	zijn.	Een	foto	kan	
trouwens	ook	 symbool	 zijn;	 denk	 aan	de	 foto	 van	de	panda,	 die	 symbool	 staat	 voor	het	World	
Wildlife	 Fund.	 Een	 landkaart	 is	 zowel	 indexicaal	 (zeker	 als	 ze	 door	 luchtfotografie	 is	 tot	 stand	
gekomen),	 iconisch	 (de	vorm	van	de	grenzen	en	de	plaatverhoudingen	op	de	kaart	 lijken	op	de	
‘echte’	grenzen	en	plaatsverhoudingen)	en	symbolisch	(de	notaties	opgenomen	in	de	legende	van	
de	kaart	zijn	conventioneel).	
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Paradigma	en	syntagma	
Tekens	 kunnen	 hun	 betekende	 functie	 maar	 uitoefenen	 omdat	 ze	 van	 andere	 tekens	
onderscheiden	 en	 ermee	 verbonden	 kunnen	 worden.	 De	 letter	 ‘a’	 kan	 maar	 als	 letterteken	
fungeren	omdat	het	onderscheiden	kan	worden	van	andere	 letters	 (bijvoorbeeld	van	de	andere	
klinkers	e,	 i,	 u)	en	omdat	het	met	andere	 letters	 gecombineerd	kan	worden.	 Zo	ook	wordt	een	
filmshot	maar	betekenisvol	indien	hij	onderscheiden	kan	worden	van	andere	shots	en	met	andere	
shots	gecombineerd	kan	worden.	
	
Het	syntagmatische	en	paradigmatische	assenstelsel	
In	navolging	van	de	Saussure	onderscheidt	men	 in	de	semiotiek	 twee	soorten	van	betrekkingen	
tussen	 tekens:	 syntagmatische	 en	 paradigmatische	 betrekkingen.	 De	 laatste	 werden	 door	 de	
Saussure	 ‘associaties’	 genoemd;	 Barthes	 noemt	 het	 ook	 ‘systematische’	 betrekkingen.	 Het	
onderscheid	tussen	syntagma	en	paradigma	is	een	sleutelnotie	in	de	semiotische	analyse.	Iedere	
semiotische	 analyse	 moet	 in	 principe	 beginnen	 met	 het	 ordenen	 van	 de	 tekens	 van	 het	
tekensysteem	dat	men	wil	onderzoeken	op	een	assentabel	waarvan	de	ene	as	de	syntagmatische	
betrekkingen	weergeeft,	 en	 de	 andere	 as	 de	 paradigmatische	 betrekkingen.	 “Het	 voornaamste	
onderdeel	 van	 de	 semiologische	 analyse,	 schrijft	 Roland	 Barthes,	 bestaat	 erin	 de	
geïnventariseerde	feiten	(tekens)	over	deze	assen	te	verdelen”	(1982:	119).	
	
Syntagma	
Een	 syntagma	 is	 de	 combinatie	 van	 tekens	 in	 (lange	of	 korte)	 tekenketens.	 Een	 syntagmatische	
verhouding	tussen	tekens	bestaat	dus	altijd	in	het	naast	(in	de	ruimte)	of	voor	of	na	elkaar	(in	de	
tijd)	 geplaatst	 zijn	 van	 tekens.	 (Een	 zin	 is	 een	 syntagmatische	 verhouding	 van	 (woord-)tekens.)	
(Een	 woord	 is	 een	 syntagmatische	 verhouding	 van	 (letter-)tekens).	 Een	 alinea	 is	 een	
syntagmatische	 verhouding	 van	 (zins-)tekens.	 Een	 film	 is	 een	 syntagmatische	 verhouding	 van	
(beeld-)tekens.	 Enzovoort.	 De	 plaats	 die	 tekens	 in	 de	 syntagmatische	 keten	 inneemt,	 bepaalt	
mede	zijn	betekenis.	De	betekenis	van	‘vis’	in	de	zin	‘De	man	eet	de	vis’	is	anders	dan	in	de	zin	‘De	
vis	eet	de	man’	-	enkel	en	alleen	omdat	de	plaats	van	het	teken	‘vis’	in	de	syntagmatische	keten	
van	de	zin	gewijzigd	werd.	
	
Paradigma	
Een	paradigma	is	een	verzameling	van	onderling	verwisselbare	maar	verschillende	tekens.	Met	de	
tekens	die	eventueel	in	de	plaats	zoden	kunnen	komen	van	een	ander	teken	in	een	welbepaalde	
syntagmatische	 keten,	 staat	 dat	 teken	 in	 een	 paradigmatische	 verhouding.	 Zo	 kan	 in	 de	
syntagmatische	(woord-)	keten	‘	p	a	k’	de	letter	‘a’	vervangen	worden	door	‘e’	of	door	‘i’,	‘u’	of	‘o’.	
De	betekenis	van	het	woord	zal	telkens	anders	zijn,	maar	de	keten	blijft	betekenisvol.	De	klinkers	
fungeren	 hier	 als	 paradigma.	 Een	 feitelijk	 teken	 is	 altijd	 een	 selectie	 uit	 een	 paradigmatische	
verzameling	 (dus	 uit	 een	 verzameling	 van	mogelijke	 tekens)	 die	 in	 een	 syntagmatisch	 verband	
worden	geplaatst.	
	
Syntagma	 en	 paradigma	 staan	 in	 nauw	 verband	 met	 elkaar,	 want	 iedere	 semiotische	 eenheid	
(ieder	 teken)	staat	zowel	 in	een	syntagmatische	als	een	paradigmatische	verhouding	 tot	andere	
tekens.	De	Saussure	gaf	als	voorbeeld	een	dorische	zuil	van	een	antieke	tempel	(de	architraaf,	de	
treden,	 de	 kapitelen)	 omdat	 al	 deze	 onderdelen	 samen	 een	 betekenisvol	 geheel	 vormen,		
namelijk	de	tempel;	maar	diezelfde	zuil	onderhoudt	ook	een	paradigmatische	relatie	met	zuilen	in	
een	 andere	 stijl	 (ionische	 of	 corinthische)	 waardoor	 de	 dorische	 zuil	 zou	 kunnen	 worden	
vervangen.	
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De	syntagmatische	analyse	
	
De	comutatieproef	
De	 semioticus	 die	 aan	 de	 analyse	 van	 een	 tekensysteem	 begint,	 staat	 voor	 de	 soms	 niet	
eenvoudige	opdracht	om	de	juiste	geledingen,	de	tekeneenheden,	in	de	syntagmatische	keten	te	
onderscheiden.	Vooral	voor	iconische	tekensystemen	is	dit	aartsmoeilijk.	Hoe	is	een	foto	geleed?	
M.a.w.	wat	zijn	de	onderdelen	waarin	men	de	foto	uiteen	kan	nemen	en	die	men	eventueel	door	
andere	onderdelen	kan	vervangen?	Zoals	Roland	Barthes	schrijft:	“het	syntagma	doet	zich,	 in	de	
vorm	van	 spraak,	 voor	als	 een	 ‘tekst	 zonder	eind’:	hoe	moet	men	 in	deze	 tekst	 zonder	eind	de	
betekenende	 eenheden	 identificeren,	 d.w.z.	 hoe	moet	men	 de	 grenzen	 bepalen	 van	 de	 tekens	
waaruit	die	tekst	 is	samengesteld?”	(1982:123).	De	test	die	men	daarvoor	moet	toepassen	 is	de	
zogenaamde	 comutatieproef.	 Die	 komt	 er	 op	 neer	 dat	 men	 een	 willekeurig	 onderdeel	 uit	 een	
syntagmatische	 keten	 verwisselt	 met	 een	 ander	 onderdeel;	 als	 dit	 een	 overeenkomstige	
betekenisverschuiving	 voor	 gevolg	 heeft	 is	 de	 proef	 geslaagd	 en	 weet	 men	 dat	 het	
syntagmafragment	 een	 betekenende	 eenheid	 is.	 Voor	 een	 foto	 is	 die	 test	 allesbehalve	
gemakkelijk.	

	
Reconstructie	van	de	Code	
Eenmaal	de	syntagmatische	eenheden	geïsoleerd,	kan	men	relatief	gemakkelijk	de	verzamelingen	
opstellen	 van	 potentieel	 onderling	 verwisselbare	 tekens	 -	 dus	 het	 paradigma	 waartoe	 het	
desbetreffende	teken	behoort.	
Vervolgens	komt	dan	het	eigenlijke	semiotische	werk:		namelijk	de	combinatie	-	en	selectieregels	
reconstrueren	 waaraan	 de	 tekens	 in	 het	 onderzochte	 systeem	 beantwoorden.	 Roland	 Barthes	
heeft	enkele	bekende	voorbeelden	gegeven	van	 	hoe	 tekens	uit	diverse	 tekensystemen	kunnen	
uitgezet	worden	op	de	syntagmatische	en	paradigmatische	assen	(1982:	120-’21):	

	
	 Paradigma	 	 Syntagma	

	
Kleding	 Groep	kledingstukken,	onderdelen	of	 Juxtapositie	binnen	eenzelfde	
	 details	die	niet	tegelijkertijd	op	eenzelf-	 dracht	van	verschillende	element-	
	 de	deel	van	het	lichaam	gedragen	kunnen	 ten:	rok	-	blouse	-	manteltje	

	 worden	en	waarvan	de	variatie	correspon-	
	 deert	met	een	verandering	in	de	betekenis		
	 van	de	kleding:	toque/mus/kapje	

	
Voedsel	 Groep	verwante	en	ongelijke	spijzen	waar	 Werkelijke	opeenvolging	van	de	
	 een	gerecht	uit	gekozen	wordt	in	functie	 gekozen	 gerechten	 bij	 de	 van	 een	

bepaalde	betekenis:	de	verschillende	 maaltijd:	het	menu	
	 soorten	voorspijs,	gebraad	of	nagerechten.	
	
	 De	 menukaart	 van	 een	 restaurant	 actualiseert	 beide	 niveaus:	 horizontale	 lezing	 van	 bijvoorbeeld	 de	

voorspijzen	correspondeert	met	het	paradigma,	verticale	lezing	van	het	menu	met	het	syntagma.	
	
Meubilering	 Groep	‘stilistische’	varianten	van	een-	 Juxtapositie	van	verschillende	
	 zelfde	meubel	(vb.	Een	bed)	 meubels	in	één	ruimte	(bed	-	
	 	 	 kast	-	tafel,	enz.)	

	
Architectuur	 Stijlvarianten	van	één	element	van	een	 Aaneenschakeling	van	de	details	
	 bouwwerk,	verschillende	vormen	 op	het	niveau	van	het	gehele		

	 (daken,	balkons,	portalen)	 bouwwerk	
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Syntagmatische	analyse	van	verhaalstructuren	
De	 syntagmatische	 analyse	 is	 het	 verst	 gevorderd	 in	 de	 zogenaamde,	 het	 onderzoek	 van	
verhaalstructuren	(in	volkscultuur,	de	media,	 literatuur,	kunst).	Het	syntagmatische	basisschema	
waarvan	verhalen	vaak	beantwoorden	is	dat	van	de	drie	fases:	evenwicht	-	verstoring	-	evenwicht.	
Hodge	en	Kress	stellen	dat	deze	gebruikelijke	narratieve	structuur	bijdraagt	tot	het	‘naturaliseren’	
van	 de	 inhoud	 van	 het	 verhaal	 zelf.	 Het	 verhaal	 is	 zo	 herkenbaar	 dat	 het	 ‘wel	 waar	 zal	 zijn’.	
Verhalen	leggen	n.a.v.	hun	vertrouwde	structuur	op	aan	wat	uniek	en	onverwacht	is	en	maken	zo	
het	onbekende	vertrouwd.	Wanneer	verhalen	eindigen	op	een	terugkeer	naar	een	voorspelbaar	
evenwicht	(‘eind	goed,	al	goed’)	spreekt	men	van	een	narratieve	sluiting.	Soms	eindigen	verhalen	
op	een	verrassende	pointe.	Dit	is	bijvoorbeeld	het	geval	bij	zogenaamde	stadsverhalen;	ook	heel	
wat	 grappen	 worden	 afgesloten	 met	 een	 pointe.	 De	 structuur	 van	 zulke	 verhalen	 maken	 de	
inhoud	ervan	niet	meer,	maar	juist	minder	geloofwaardig;	zij	dienen	meer	‘ter	vermaak’	dan	‘ter	
lering’.	
	
	
Vladimir	Propp	over	sprookjes	en	Umberto	Eco	over	James	Bond	
Het	 zoeken	naar	de	onderliggende	 structuur	 van	 inhoudelijk	 zeer	 verschillende	 verhalen	brengt	
vaak	 opvallende	 gelijkenissen	 aan	 het	 licht.	 De	 klassieke	 studie	 op	 dit	 gebied	 is	 die	 van	 de	
Russische	 Formalist	Vladimir	 Propp	 (1975/1928).	Hij	 	 legde	een	 	 honderdtal	 sprookjes	uiteen	 in	
hun	 handelingseenheden.	 Hem	 interesseerde	 niet	 de	 concrete	 inhoud	 van	 sprookjes	 maar	 de	
vorm	van	hun	opbouw.	Hij	noemde	zijn	methode	 ‘morfologische	analyse’;	men	zou	ook	kunnen	
zeggen	dat	het	om	een	syntagmatische	analyse	gaat.		
	
Hij	 ontdekte	 dat	 sprookjes	 opgebouwd	 zijn	 uit	 steeds	 terugkerende	 schema’s	 of	 reeksen	 van	
motieven.	 In	 sprookjes	 kennen	 de	 gebeurtenissen	 vaak	 eenzelfde	 verloop.	 Veel	 voorkomende	
basisschema’s	 zijn:	 <verbod	 /	 overtreding	 /	 gevolgen>,	 <gebrek	 /	 bedrog	 /	 gebrek>,	 <liefde	 /	
scheiding	 /	 geluk>.	 Door	 hun	 schematische	 verloop	 zijn	 de	 personages	 in	 sprookjes	 ook	 erg	
schematisch	 ingevuld.	 Het	 gaat	 vaak	 veeleer	 om	 karaktertypes	 (de	 boef,	 de	 wijze,	 de	 held,	 de	
prinses,	de	koning).	En	het	verloop	gebeurt	dan	structureel	zeer	voorspelbaar.	In	de	onderstaande	
kader	 zie	 je	 een	 voorbeeld	 van	 een	 narratologisch	 schema	 dat	 Propp	 vaak	 in	 sprookjes	
onderkende.	Het	gaat	om	het	basisschema:	<voorbereiding	 /	 complicatie	 /	Overdracht	 /	Strijd	 /	
Terugkeer	/	erkenning	>.	

	
	 Voorbeeld	van	een	narratologisch	basisschema	volgens	Propp	(Vos,	1991:	80-81)	

VOORBEREIDING	
1.	Een	familielid	verlaat	het	huis	
2.	Een	verbod	of	een	regel	wordt	het	familielid	(die	nu	geïdentificeerd	wordt	als	de	held)	opgelegd.	
3.	Het	verbod	wordt	overtreden.	
4.	De	boef	doet	een	verkenning.	
5.	De	boef	leert	zijn	slachtoffer	(de	held)	kennen.	
6.	De	boef	probeert	het	slachtoffer	iets	afhandig	te	maken.	
7.	Het	slachtoffer	helpt	ongewild	de	boef.	
	
COMPLICATIE	
8.	De	boef	doet	een	familielid	kwaad.	
8a.	Een	lid	van	de	familie	heeft	een	gebrek	of	verlangt	naar	iets.	
9.	Dat	verlangen	of	gebrek	stuurt	de	held	op	zijn	missie.	
10.	De	held	maakt	plannen	tegen	de	boef.	
	
OVERDRACHT	
11.	De	held	verlaat	het	huis.	



 184 

12.	De	held	wordt	aangevallen	en	getest	en	ontvangt	een	magische	gave	of	helper	(‘agent’)	van	de	donor	(wijze).	
13.	De	held	reageert	op	de	handelingen	van	zijn	donor.	
14.	De	held	gebruikt	zijn	magische	agent.	
15.	De	held	bereikt	de	locatie	van	zijn	missie.	
	
STRIJD	
16.	De	held	en	de	boef	geraken	verwikkeld	in	een	direct	gevecht.	
17.	De	held	verliest	bijna	het	gevecht	en	raakt	‘beschadigd’.	
18.	De	boef	wordt	(toch)	verslagen.	
19.	Het	oorspronkelijk	verlangen	of	gebrek	wordt	vervuld	of	opgeheven.	
	
TERUGKEER	
20.	De	held	keert	terug.	
21.	De	held	wordt	achtervolgd.	
22.	De	held	wordt	van	die	achtervolging	gered.	
23.	De	held	komt	thuis	maar	wordt	niet	herkend.	
24.	Een	valse	held	maakt	valse	aanspraken.	
25.	De	held	moet	een	aartsmoeilijke	taak	vervullen.	
26.	De	taak	wordt	volbracht.	
	
ERKENNING	
27.	De	held	wordt	erkend.	
28	De	valse	held/boef	wordt	ontmaskerd.	
29.	De	valse	held	raakt	zijn	positie	kwijt.	
30	De	boef	wordt	gestraft.	
31.	De	held	trouwt	zijn	prinses	en	wordt	koning:	ze	leefden	nog	lang	en	gelukkig.	

	
Umberto	Eco	heeft	op	een	soortgelijke	manier	de	oudere	James	Bond-films	geanalyseerd.	Ook	zij	
beantwoorden	aan	een	basisschema.	De	basiskarakters	zijn	hier	de	held	 (Bond),	de	minister,	de	
kwaardaardige	 tegenstander	 (met	 handlanger),	 de	 verleidelijke	 slechte	 vrouw,	 de	 verleidelijke	
goede	vrouw.	
	
	 Basisschema	Bond	films	volgens	U.	Eco	

1. Bond	wordt	bij	M	geroepen	en	krijgt	taak;	
2. de	‘slechterik’	verschijnt	aan	Bond;	
3. een	eerste	botsing	tussen	Bond	en	zijn	tegenstander;	
4. de	‘vrouw’	verschijnt	aan	Bond;	
5. Bond	verleidt	haar;	
6. de	slechterik	neemt	Bond	gevangen;	
7. de	slechterik	foltert	Bond;	
8. Bond	overwint	de	slechterik;	
9. de	herstellende	Bond	is	in	gezelschap	van	vrouw,	die	hij	vervolgens	verliest	

	
In	 dit	 basisschema	 is	 de	 structuur	 van	 de	 ‘story’	 niet	 noodzakelijk	 dat	 van	 de	 ‘plot’.	 	 Dit	
onderscheid	is	analoog	aan	dat	tussen	betekenaar	en	betekenis:	de	‘plot’	is	het	verhaal	zoals	het	
wordt	gelezen	of	bekeken,	van	het	eerste	tot	het	laatste	woord	of	beeld;	de	‘story’	is	het	verhaal	
in	chronologische	orde	-	de	causale	volgorde	van	de	gebeurtenissen	(Chandler,	1997).	
	
	
De	paradigmatische	analyse	
	
Afwezige	betekenaars	
De	 paradigmatische	 analyse	 is	 misschien	 nog	 belangrijker	 dan	 de	 syntagmatische	 analyse;	 zij		
komt	erop	neer	dat	de	betekenis	van	een	betekenaar	niet	enkel	(en	zelfs	niet	in	de	eerste	plaats)	
bepaald	 wordt	 door	 het	 object	 waarnaar	 de	 betekenaar	 verwijst,	 maar	 wel	 door	 de	 ‘afwezige	
betekenaars’	 die	 weliswaar	 niet	 op	 de	 syntagmatische	 as	 voorkomen	 maar	 wel	 op	 de	
paradigmatische	 as	 -	 zoals	 John	 Fiske	 het	 kort	 en	 bondig	 uitdrukt:	 ‘de	 betekenis	 van	 wat	 niet	
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geselecteerd	 is’.	De	betekenis	van	“jij”	 in	een	gesproken	zin	wordt	mede	bepaald	door	het	niet	
geselecteerde	“U”.	Doordat	men	niet	“U”	gebruikt	(maar	wel	“jij”)	geeft	men	iets	te	kennen.	Het	
zet	de	toon	van	een	informeel	gesprek.	Het	gebruik	van	‘jij’	 is	een	soort	van	uitnodiging	waarop	
de	ander	al	dan	niet	kan	ingaan.			
Een	 semiotische	 ontcijfering	 van	 een	 communicatie	 kan	 maar	 slagen	 als	 de	 semioticus	 de	
verzwegen,	dus	niet	geselecteerde,	tekens	aan	het	licht	brengt.	Wat	niet	wordt	gezegd,	is	in	deze	
analyse	minstens	zo	belangrijk	als	wat	wel	wordt	gezegd.	Een	semioticus	let	bij	de	analyse	van	een	
reclameclip	 niet	 enkel	 nauwkeurig	 van	 wat	 er	 te	 zien	 is,	 maar	 ook	 op	 de	 niet-geselecteerde	
elementen	 die	 tot	 hetzelfde	 paradigma	 behoren.	 Als	 een	 man	 getoond	 wordt,	 bedenkt	 de	
semioticus	dat	de	vrouw	de	verzwegen	categorie	is;	als	er	een	oudere	te	zien	is,	ontleent	dat	zijn	
betekenis	mede	aan	het	feit	dat	het	geen	jongere	is	enzovoort.	
	
Binaire	oppositie	
Sommige	semiotici	zijn	van	mening	dat	paradigma’s	in	laatste	instantie	neerkomen	op	polaire,	of	
binaire,	opposities.	Zij	zien	het	‘binarisme’	als	een	universeel	verschijnsel.	Er	kan	geen	twijfel	over	
bestaan	 dat	 binaire	 opposities	 belangrijk	 zijn.	 Uit	 de	 lijst	 die	 Chandler	 opsomt,	 blijkt	 dat	 het	
inderdaad	om	fundamentele	categorieën	gaat.		
	

natuur	/	cultuur;	dier	/	mens;	geest	/	lichaam;	kunst	/	wetenschap;	man	/	vrouw;	oud	/	jong;	wij	/	zij;	goed/slecht;	

bewust/onbewust;	globaal	/	lokaal;	held/slechterik;	rijk	/	arm;	oud	/	nieuw;	woord	/	daden;	orde	/	chaos;	vrijheid	/	

beperking;	Westen	/	Oosten;	dominant	/	ondergeschikt;	individu	/	maatschappij;	binnen	/	buiten;	innerlijk	/	uiterlijk;	
spreker	/	schrijver;	privaat	/	publiek;	ouder	/	kind;	technologie	/	natuur;	insider	/	outsider;	voor/na;	
schijn/werkelijkheid;	vorm/inhoud;	medium/boodschap;	schrijven/lezen;	spreker/luisteraar;	actief/passief;	zwak/sterk;	

rede/emotie;	theorie/praktijk;	natuurlijk/kunstmatig;	gesloten/open;	statistisch/dynamisch;	negatief/positief;	
objectief/subjectief;	verlies/winst;	aanwezig/afwezig;	stad/platteland;	inclusie/exclusie;	producent/consument:	
zwart/blank;	homo/hetero;	feit/fictie;	vriend/vijand;	zelf/ander	...	

	
Umberto	Eco	heeft	de	Bond-films	geanalyseerd	in	termen	van	een	selectie	van	tegenstellingen	die	
beurtelings	 geactiveerd	werden.	 Bond	 versus	 slechterik.	Westen	 versus	 Oosten.	 Angelsaksische	
wereld	 versus	 andere	 landen.	 GB	 versus	 USA.	 Toeval	 versus	 planning.	 Goed	 versus	 slecht.	
Perversiteit	 versus	 onschuld,	 enzovoort.	 De	meeste	 van	 de	 opposities	 in	 de	 Bond	 films	maken	
overigens	deel	uit	van	een	ruimere	ideologische	context.	

	
3.2.4.3.	Greimas’	semiotisch	vierkant	
De	structuralistische	semioticus	Algirdas	Greimas	gebruikte	voor	zijn	paradigmatische	analyse	een	
begrippenschema	(ontleend	aan	de	scholastiek),	het	zogenaamd	semiotisch	vierkant	(zie	figuur).	
Op	die	manier	wordt	duidelijk	dat	de	betekenismogelijkheden	in	een	semiotisch	systeem	ruimer	
zijn	dan	het	strikte	 ‘A	of	niet-A’	van	de	binaire	 logica	toelaat.	Met	behulp	van	dit	schema	wordt	
het	 aannemelijk	 hoe	 een	 binaire	 oppositie	 toch	 aanleiding	 kan	 geven	 tot	 paradigmatische	
verzamelingen	die	uit	meer	dan	 twee	elementen	bestaan.	Het	 schema	verklaart	de	veelheid	en	
verscheidenheid	in	een	wereld	gestructureerd	volgens	binaire	opposities.	
	 	 	
	 LEVEN		 oppositie	 DOOD	

	 	 	 	

	 			complementair	 	 					complementair	
	 	 contradictie	 					

	 niet-DOOD	 	 niet-LEVEN	
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De	 betekenis	 van	 een	 teken	 (in	 het	 voorbeeld:	 het	 woordteken	 'leven')	 wordt	 maar	 ten	 volle	
duidelijk,	 aldus	Greimas,	 door	het	 te	plaatsen	binnen	dit	 semiotisch	 vierkant,	 dat	 de	 verborgen	
betekenissen	aan	het	licht	brengt.	
	
Volgens	 de	 Russische	 semioticus	 Roman	 Jacobson	 zijn	 de	 twee	 polen	 van	 een	 paradigmatische	
oppositie	 niet	 evenwaardig.	 Vaak	 gaat	 het	 om	 de	 tegenstelling	 tussen	 en	 ‘gemerkte’	 en	 een	
‘ongemerkte’	 betekenaar.	 De	 ongemerkte	 betekenaar	 verwijst	 in	 niets	 naar	 zijn	 tegendeel;	 het	
lijkt	een	volkomen	‘neutrale’	term	te	zijn.	De	betekenaar	‘zanger’	is	ongemerkt:	uit	de	betekenaar	
valt	niet	meteen	 zijn	 tegenstelling	af	 te	 leiden.	De	betekenaar	 ‘zangeres’	 is	 gemerkt;	deze	 term	
geeft	 zich	 in	 zijn	 vorm	bloot	 als	 de	 (vrouwelijke)	 tegenstelling	 van	 zanger.	De	 ‘normale’	 term	 is	
zanger;	 deze	 term	 omvat	 de	 hele	 categorie	 van	 zangers,	 welke	 ook	 hun	 specifieke	 (geslachts-
)kenmerken	zijn.	De	gemerkte	vorm	‘zangeres’	is	de	uitzondering,	deze	term	slaat	op	een	beperkt	
aantal	 gevallen.	 Ongemerkte	 termen	 zijn	 cultureel	 dominant;	 zij	 vormen	 de	 naturalisering	 van	
dominante	culturele	waarden	(Chandler	1997).	

	
						Semiotiek	van	populaire	beelden*		

Beelden	 uit	 de	 populaire	 cultuur	 lenen	 zich	 zeer	 goed	 voor	 een	 semiotische	 analyse.	 Bijna	 alle	
hebben	een	min	of	meer	verborgen	boodschap,	en	zijn	opgebouwd	volgens	een	Code.		

	
Populaire	beelden	als	cliché	
De	 herkenbaarheid	 van	 populaire	 beelden	 is	 gebaat	 bij	 het	 herhaald	 toepassen	 van	 eenzelfde	
motief.	Variatie	is	gewenst,	maar	dan	op	het	thema	van	een	onveranderd	basisgegeven:	het	cliché	
of	stereotype.	Anders	dan	door	sommige	cultuursociologen	wordt	beweerd	(o.m.	door	Zijderveld	
1984),	 zijn	 clichés	 volgens	 Barthes	 geen	 stukjes	 afgesleten	 betekenis,	 maar	 vormen	 ze	 juist	
samenballingen	van	betekenis.		
Waarop	 rust	 de	 betekenis	 van	 clichés?	 Niet	 op	 de	 representatie	 van	 een	 object.	 Clichés	
verhinderen	 juist	elk	uitzicht	op	de	werkelijkheid.	De	functie	van	clichés	 (evenals	van	mythes)	 is	
niet	 de	 werkelijkheid	 te	 representeren,	 maar	 er	 een	 betekenis	 aan	 te	 geven.	 Het	 cliché	 werkt	
associatief.	 Het	 produceert	 betekenis	 doordat	 het	 bij	 de	 ontvanger	 zoveel	 connotaties	 oproept	
waar	deze	mee	vertrouwd	is.		
	
Voorbeeld:	de	trouwfoto	in	het	park	
De	foto’s	die	paartjes	laten	maken	op	hun	huwelijksdag:	in	mooie	kleren	in	het	park,	liefst	op	een	
bruggetje	en	met	een	mooi	 kasteeltje	op	de	achtergrond,	 vormen	een	betekenisgeladen	 cliché.	
Met	het	werkelijke	leven	heeft	zo’n	beeld	weinig	van	doen.	In	dat	park	zullen	de	twee	misschien	
nooit	meer	komen	en	die	kleren	 trekken	zij	na	de	 trouwdag	ook	niet	meer	aan.	Maar	als	 teken	
geven	 zulke	 foto’s,	 stereotiep	 als	 ze	 zijn,	 juist	 heel	 wat	 informatie	 prijs	 en	 staan	 ze	 bol	 van	
betekenis:	

• De	 contrasterende	 kleuren	 van	 de	 kleding	 (donker	 voor	 de	 man,	 licht	 voor	 de	 vrouw)	
accentueren	het	sekseverschil.	

• Het	park	refereert	intertekstueel	aan	het	oude	motief	van	de	liefdestuin,	waar	de	minnaars	
ongestoord	samen	zijn	en	de	bloempjes	der	liefde	mogen	plukken.	

• Het	kasteel	staat	model	voor	het	huis	dat	het	paar	gaat	betrekken.	
• Het	bruggetje	staat	voor	de	traditionele	overgang	naar	een	nieuwe	levensfase.	
• De	man	die	de	vrouw	in	de	armen	draagt	drukt	als	diagram	uit	wie	de	baas	is	(en	wie	wie	

onderhoudt)	
                                                             
*  Deze paragraaf is geparafraseerd uit Gelderblom (1993: 303 e.v). 
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Voorts	 zijn	 er	 nultekens	 (dat	 zijn	 ‘betekenisvol	 afwezig	 betekenaars’):	 je	 ziet	 geen	
familieleden,	 buren	 of	 collega’s.	 Het	 huwelijk	wordt	 voorgesteld	 als	 een	 twee-eenheid	 in	
een	paradijs,	zonder	lastige	derde.	Ruzie	bestaat	niet.	

	
Mythes	
Een	speciaal	 soort	cliché	 is	de	 ‘mythe’.	 In	de	mythe	worden	niet-natuurlijke	zaken	als	natuurlijk	
gepresenteerd.	‘Natuurlijk’	hier	in	de	dubbele	betekenis	van	vanzelfsprekend	en	‘van	de	natuur’.	
Roland	 Barthes	 schreef	 daar	 het	 amusante	 boek	Mythologies	 over.	 Bij	 het	 vervangen	 van	 een	
begrip	 uit	 de	 niet-natuurlijke	 wereld,	 de	 cultuur,	 door	 één	 uit	 de	 natuur,	 worden	 tijdelijke	
belangen,	bijvoorbeeld	sociaaleconomische,	voorgesteld	als	door	God	gegeven	en	in	de	schepping	
verankerd.	 Dan	 wordt	 het	 voorgestelde	 onaantastbaar.	 Bovendien	 roept	 ‘natuur’	 eerbied	 op.	
Telkens	 als	 toevallige,	 historische	 gegroeide	 omstandigheden	 als	 iets	 ‘natuurlijks’	 worden	
voorgesteld,	is	er	er	sprake	van	een	mythe,	in	de	betekenis	die	Barthes	daaraan	geeft.	
Neem	 de	 mythe	 van	 het	 ‘biologische	 wasproduct’.	 Wasmiddelen	 zijn	 chemische	 stoffen.	 Maar	
‘chemisch’	 wordt	 geassocieerd	 met	 gevaar,	 vervuilende	 industrie	 en	 dood.	 Daarom	 heten	
wasmiddelen	 nu	 ‘biologisch’.	 Dat	 woord	 wordt	 met	 ‘leven’	 geassocieerd	 (biologen	 gelden	 als	
bewakers	van	het	milieu).	Het	roept	genegenheid	op	bij	de	gebruiker.	
In	de	marge	moet	worden	opgemerkt	dat	het	concept	van	'mythe'	zowel	dat	in	de	semiotiek,	en	
dan	zeker	bij	Barthes,	wordt	gebruikt,	een	nogal	gereduceerde	visie	op	mythes	weergeven.		
	
Kritiek	op	de	semiotische	benadering	
	
De	semiotische	analyse	kan	in	sommige	gevallen	bruikbare	 inzichten	opleveren,	zolang	het	gaat:
	 1)	om	een	verzameling	van	 tekens	die	een	goed	gedefinieerd	corpus	vormen	dat	 ruim	
genoeg	 is	 zodat	 ‘men	 redelijkerwijs	 mag	 verwachten	 dat	 de	 bestanddelen	 ervan	 een	 volledig	
systeem	van	overeenkomsten	en	verschillen	zullen	verzadigen”;		
	 	 2)	om	een	corpus	dat	zo	homogeen	mogelijk	is	en	liefst	ook	in	
temporeel	 opzicht	 (het	 moet	 liefst	 gaan	 om	 een	 momentopname	 van	 een	 systeem)	 (Barthes	
1982:	149-150).	
	

	 Hoe	minder	aan	deze	voorwaarden	voldaan	 is,	hoe	minder	succesvol	de	semiotische	analyse	zal	
zijn.	Maar	 zelfs	wanneer	het	 corpus	van	onderzochte	 tekens	perfect	 is	 samengesteld,	blijven	er	
heel	wat	kritieken	mogelijk:	

• de	semiotische	analyse	is	vaak	heel	erg	subjectief;	
• het	jargon	is	vaak	overdadig,	en	levert	niet	altijd	meer	inzicht	op;	
• semiotische	 analyse	 vaak	 al	 te	 formalistisch;	 de	 nadruk	 ligt	 uitsluitend	 op	 de	 vorm	 van	

betekenissystemen,	terwijl	de	concrete	processen	van	tekengebruik	en	betekenisproductie	
over	het	hoofd	worden	gezien;	

• het	 formeel	 systeem	wordt	een	bestaan-an-sich	 toegeschreven;	de	 semioticus	gaat	eraan	
voorbij	dat	dit	systeem		op	de	een	of	andere	manier	sociaal	is	voortgebracht,	hij	negeert	de	
sociale	verhoudingen	waarbinnen	het	tekensysteem	tot	stand	is	gekomen;	hij	duidt	sociale	
verhoudingen	in	termen	van	de	code,	maar	vergeet	dat	die	code	deze	sociale	verhoudingen	
ook	weerspiegelt.	
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Hoofdstuk		15		 	
‘CULTURAL	STUDIES’		

	
Inleiding	
Hoewel	 de	 benaming	 ‘Cultural	 Studies’	 soms	 in	 een	 zeer	 algemene	 en	 onbepaalde	 zin	 wordt	
gebruikt,	zou	men	hem	beter	reserveren	voor	een	specifieke	onderzoeksstroming	die	ontstaan	is	
in	 Groot-Brittannië.	 Deze	 ‘cultural	 studies’-benadering	 bestaat	 niet	 uit	 één	 duidelijk	 omlijnde	
methode.	Wel	 is	 er	een	 interdisciplinaire	 traditie	 in	het	onderzoek	naar	media,	popular	 culture,	
rituelen,	achtergrondovertuigingen	en	aanverwante	thema’s.		
Het	belangrijkste	kenmerk	van	de	cultural	studies	benadering	 is	dat	zij	de	werking	van	de	media	
situeert	 binnen	 een	 breed	 maatschappelijk	 verband.	 Heel	 wat	 mediawetenschappers	 en	
cultuursociologen,	 vooral	 in	 Engeland	 en	 Australië,	 werken	 in	 deze	 traditie	 of	 zijn	 erdoor	
beïnvloed.	Centraal	in	deze	benadering	staat	de	analyse	van	codes	en	praktijken.	In	die	zin	kunnen	
we	de	Cultural	Studies	zowat	situeren	tussen	de	semiotiek	(die	enkel	oog	had	voor	de	code)	en	de	
sociale	velden-analyse	(die	meer	oog	heeft	voor	praktijken);	de	cultural	studies	mikken	op	beide.		
In	 het	 begin	 van	 de	 jaren	 zeventig	 ontstond	 in	 Engeland	 bij	 twee	 onderzoekscentra	 (Centre	 for	
Contemporary	Cultural	Studies	 te	Birmingham	en	het	Centre	for	Mass	Communications	Research	
te	 Leicester)	 een	 onderzoekstraditie	 die	 probeerde	 de	 massamedia	 binnen	 hun	 bredere	
maatschappelijke	 context	 te	 analyseren.	 Zij	 waren	 erg	 geïnteresseerd	 in	 het	 nieuwe	 culturele	
domein	dat	ontstond.	Tot	dan	toe	werd	cultuur	ofwel	gereduceerd	tot	de	‘hogere	cultuur’	(vooral	
in	de	 faculteit	 Letteren)	of	werd	het	opgevat	 in	de	 lijn	van	de	antropologie	en	de	 sociologie	als	
‘het	 geheel	 van	 overgeërfde	 manieren	 van	 handelen	 en	 denken’.	 Maar	 deze	 twee	
cultuuropvattingen	waren	niet	zo	geschikt	om	het	groeiende	domein	van	de	populaire	cultuur	te	
vatten	 –	 d.w.z.	 de	 cultuur	 van	 de	 cultuurindustrie	 en	 de	 media,	 evenals	 de	 vaak	 eigenzinnige	
omgang	van	het	publiek	met	deze	cultuurproducten.	Er	was	blijkbaar	een	andere	cultuuropvatting	
nodig	(zie	Michael	J.	Denning,	2004)	
In	de	beginperiode	waren	de	leidinggevende	figuren	Raymond	Williams	en	Stuart	Hall.	Zij	werkten	
interdisciplinair:	met	methoden	uit	het	empirisch	communicatieonderzoek	(al	hadden	ze	heel	wat	
kritiek	 op	 de	 klassieke	 effecten-studies).	 In	 theoretisch	 opzicht	 steunden	 zij	 vooral	 op	 het	
neomarxisme	van		Althusser	en	Gramsci	(bijvoorbeeld	Stuart	Hall),	en	zij	ontleenden	ook	heel	wat	
aan	de	semiotiek	(het	werk	van	John	Fiske	is	daar	een	goed	voorbeeld	van).	

	
Uitgangspunten	
De	onderstaande	karakterisering	(uit	Vos	1991:	97	e.v.)	geeft	slechts	een	indruk	van	de	oriëntatie	
van	het	cultural	studies-onderzoek	 in	de	 lijn	van	Leicester	en	Birmingham.	 In	werkelijkheid	 is	de	
traditie	heel	wat	diverser.	Toch	kan	men	enkele	grote	lijnen	ontwaren:	
	

• De	 meeste	 onderzoekers	 delen	 het	 uitgangspunt	 dat	 de	 media	 binnen	 bepaalde	
hiërarchisch	 georganiseerde	 economische,	 politieke	 en	 culturele	 verhoudingen	
functioneren,	 waarbij	 één	 dominante	 klasse	 overheerst.	 Die	 klasse	 bepaalt	 vanuit	 haar	
elite-positie	 wat	 de	 dominante	 cultuur	 is.	 De	 media	 zijn	 daarbij	 op	 te	 vatten	 als	 de	
(onwillekeurige)	werktuigen	die	de	dominante	cultuur	uitdragen.	

	
• Het	 uitdragen	 van	 de	 dominante	 cultuur	 staat	 echter	 nog	 niet	 gelijk	 aan	 een	 totale	

manipulatie	 van	 het	 publiek,	 zoals	 dat	 wel	 bij	 oudere	marxistisch	 georiënteerde	 denkers	
(Adorno,	 Horkheimer,	 Marcuse,	 Löwenthal)	 	 het	 geval	 was.	 Heel	 belangrijk	 is	 dat	 het	
publiek	een	heterogeen	geheel	 van	etnische	en	andere	 subculturen	vormt.	Binnen	 iedere	
subcultuur	worden	weer	eigen	codes	en	conventies	gehanteerd.	Met	behulp	van	die	codes	
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wordt	 de	 boodschap	 van	 de	 media	 gedecodeerd,	 en	 dat	 kan	 binnen	 verschillende	
subculturen	heel	verschillende	resultaten	opleveren.		

	
• Bovenstaande	 uitgangspunten	 maken	 al	 duidelijk	 waarom	 communicatie	 hier	 minder	 als	

een	overdracht	van	informatie	van	zender	naar	ontvanger	wordt	opgevat	en	meer	als	een	
sociale	praktijk.	Het	gaat	erom	wat	actoren	met	de	media	doen.	Welke	rol	vervullen	zij	voor	
individuen	 en	 groepen	 bij	 het	 opbouwen	 of	 wijzigen	 van	 hun	 groepsidentiteit	 of	 hun	
machtspositie?	 Hoe	 worden	 ze	 aangewend	 in	 sociale	 conflicten?	 Hoe	 dienen	 ze	 om	
interpretaties	van	de	realiteit	aan	te	vechten	of	ingang	te	doen	vinden?		

	
Er	zitten	dus	twee	kanten	aan	de	cultural	studies	analyse.	Aan	de	ene	kant	wordt	gekeken	naar	de	
manier	waarop	de	heersende	klasse	haar	(‘dominante’)		betekenissen	verspreid	via	de	media.	En	
aan	de	andere	kant	wordt	gekeken	in	hoeverre	die	betekenissen	ook	werkelijk	door	de	ontvanger	
worden	overgenomen,	 dan	wel	 in	 gewijzigde	 vorm	worden	 geassimileerd.	Het	 gaat	 daarbij	 niet	
zozeer	om	de	rechtstreekse	beïnvloeding	van	attituden	en	dergelijke	(zoals	in	de	opvatting	van	de	
media	 als	 een	 injectienaald)	 maar	 veeleer	 om	 een	 wijziging	 van	 achtergrondkennis,	
interpretatiekaders	 en	 ‘definities	 van	 de	 situatie’.	 Onderzocht	 wordt	 welke	 betekenissen	 en	
connotaties	media-inhouden	voor	de	ontvangers	hebben,	en	wat	ze	er	 in	hun	dagelijks	 leven	en	
hun	sociale	omgang	(binnen	de	subculturele	groepjes	en	in	hun	verhouding	tot	andere	groepen)	
mee	 aanvangen.	 Daar	 ligt,	 op	 een	 veel	 subtieler	 niveau	 dan	 de	 vroegere	 effectenonderzoekers	
konden	vermoeden,	de	ware	betekenis	van	de	media.	
	
Deze	 neomarxistisch	 geïnspireerde	 benadering	 heeft	 ook	 heel	 wat	 ontleend	 aan	 de	 semiotiek.	
Centraal	 staat	 de	 notie	 van	 ‘code’,	 dus	 van	 een	 geheel	 van	 regels	 met	 behulp	 waarvan	
gecommuniceerde	 tekens	 worden	 geïnterpreteerd.	 Doel	 van	 het	 onderzoek	 is,	 net	 als	 in	 de	
semiotiek,	het	reconstrueren	van	codes	die	in	de	media	worden	gehanteerd.	Maar	er	is	een	groot	
verschil.	 Terwijl	 semiotici	 zich	 meestal	 niet	 uitlaten	 over	 de	 historische	 oorsprong	 en	
klassengebondenheid	 van	 codes,	wordt	 in	 de	 cultural	 studies	 benadering	dit	 punt	 juist	 centraal	
gesteld.	 Een	 code,	 aldus	 Stuart	 Hall,	 is	 altijd	 binnen	 een	 context	 van	 klassenverhoudingen	 en	
etnische	 verhoudingen	 tot	 stand	 gekomen.	 De	 code	 weerspiegelt	 machtsongelijkheid	 en	
bekrachtigt	 sociale	 uitsluiting.	 Zij	 weerspiegelt	 het	 ‘dominante	 betekenissysteem’,	 zeg	 de	
betekenissen	die	door	dominante	sociale	groepen	aan	de	gehele	samenleving	worden	opgelegd.	
In	de	Cultural	Studies	benadering	wordt	een	code	niet	zomaar	gereconstrueerd.	Die	reconstructie	
heeft	een	doel:	het	ontmaskeren	van	sluipende	vormen	van	sociale	en	culturele	ongelijkheid.	
	
	
Dominante	code	
Een	onderzoek	van	Hartmann	en	Husband	uit	1969	illustreert	uitstekend	de	opvatting	dat	de	in	de	
media	 gehanteerde	 code	 vaak	 de	 opvattingen	 van	 de	 dominante	 groep	 weerspiegelt.	 De	
onderzoekers	gingen	na	hoe	in	de	Engelse	pers	bericht	werd	over	rassenrelaties,	en	wat	daarvan	
het	effect	was	 in	de	beeldvorming	over	 ‘rassen’	bij	kinderen.	Zij	stelden	vast	dat	schoolkinderen	
die	weinig	met	etnische	minderheden	 in	contact	kwamen	deze	groepen	vaak	als	een	bedreiging	
ervaarden.	Daarentegen	 zagen	 schoolkinderen	die	een	 frequenter	 contact	hadden	met	etnische	
minderheden	deze	groepen	veel	minder	als	een	bedreiging.	Hartmann	en	Husband	schreven	deze	
verschillen	 in	 opvattingen	 over	 etnische	 minderheidsgroepen	 toe	 aan	 de	 berichtgeving	 in	 de	
media.	Schoolkinderen	die	weinig	contact	hadden	met	etnische	groepen	konden	zelf	geen	beeld	
van	deze	groepen	vormen	op	basis	van	hun	eigen	ervaringen.	Zij	waren	aangewezen	op	het	beeld	
dat	via	de	media	werd	verspreid.	En	dat	zat,	in	de	onderzochte	periode,	boordevol	vooroordelen	
en	 stereotypen.	 Dit	was	 evenwel	 niet	 (enkel)	 het	 gevolg	 van	 vooroordelen	 van	 de	 kant	 van	 de	
programmamakers	en	journalisten.	De	onderzoekers	ontwaarden	een	nefaste	spiraal	in	de	relatie	
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media	 -	 publiek.	 Journalisten	 konden	 bijna	 niet	 anders	 dan	 hun	 berichten	 over	 etnische	
minderheidsgroepen	doorspekken	met	populaire	 vooroordelen	die	nog	afkomstig	waren	uit	het	
koloniale	verleden	en	die	algemeen	als	vanzelfsprekend	werden	beschouwd.	Dat	was	immers	de	
enige	code	die	het	publiek	begreep.		
	
Culturele	hegemonie	
Dit	onderzoek	 illustreert	wat	Gramsci	omschrijft	als	culturele	hegemonie.	Dat	wil	 zeggen	dat	de	
opvattingen	 en	 waarden	 van	 de	 dominante	 klassen	 worden	 overgenomen	 door	 andere	
bevolkingsgroepen	omdat	zij	niet	over	alternatieve	inzichten	beschikken.	Op	die	manier	werden	in	
de	 berichtgeving	 de	 etnische	 minderheidsgroepen	 almaar	 opnieuw	 bevooroordeeld	 benaderd.	
Deze	 stereotiepen	 weerspiegelden	 de	 ongelijke	 koloniale	 verhoudingen	 en	 bleven	 ze	 alsmaar	
opnieuw	herhalen.	Zij	vormden	de	code	die	de	communicatie	over	minderheidsgroepen	ordent.	
De	code	is	in	feite	een	‘onuitgesproken	common	sense’	(Gramsci)	die	door	een	groot	deel	van	de	
samenleving	wordt	gedragen.	Zij	gaat	functioneren	als	een	ideologie	in	de	marxistische	zin,	dus	als	
een	geheel	van	denkbeelden	die	de	ware	(klasse)belangen	van	de	ondergeschikte	klasse	negeert.	
Zoals	 Stuart	 Hall	 (1991:	 88)	 het	 formuleert:	 "door	 binnen	 hun	 vertelsysteem	 te	 verwijzen	 naar	
‘wat	reeds	bekend	is’,	verzekeren	ideologische	vertogen	zich	niet	alleen	van	een	plaats	binnen	de	
gemeenschappelijke	 voorraad	 van	 kennis,	 maar	 reproduceren	 zij	 deze	 ook	 op	 een	 selectieve	
wijze”.	

	
Preferred	reading	en	subculturele	inbedding	
Het	is	eenzijdig	en	misleidend	om	te	denken	dat	de	visie	op	de	wereld	die	door	de	media	wordt	
verspreid	zomaar	door	het	hele	publiek	op	dezelfde	manier	wordt	overgenomen.	Doorvoor	zijn	de	
publieksgroepen	 te	 verschillend	 en	 zijn	 kijkers	 en	 lezers	 veel	 te	 eigenzinnig.	 Wat	 de	 media	
meegeven,	 is	 slechts	 een	 ‘preferred	 reading’	 (Stuart	 Hall).	 Deze	 visie	 geeft	 een	
voorkeurinterpretatie	aan	en	heeft	een	‘geleidende	werking’	op	het	publiek.	De	vraag	is	hoe	met	
deze	preferred	reading	wordt	omgesprongen	binnen	verschillende	subculturen.	Soms,	zoals	in	het	
voorbeeld	 van	 de	 schoolkinderen	 uit	 het	 onderzoek	 van	 Hartman	 en	 Husband,	 wordt	 de	
‘voorkeurvisie’	 inderdaad	 overgenomen.	 In	 zulke	 gevallen	 kan	 men	 inderdaad	 zeggen	 dat	 de	
media	een	directe	 invloed	uitoefenen	op	de	opvattingen	van	het	publiek.	Maar	dat	 is	zeker	niet	
alijd	 zo.	Door	de	verschillen	 in	 subculturen	 zullen	de	preferred	 readings	vaak	heel	 verschillende	
worden	 ‘vertaald’	 in	 de	 termen	 van	 de	 eigen	 subcultuur.	 Sommige	 subculturen	 zullen	 een	
‘oppositionele	lezing’	geven	aan	de	mediaboodschappen.	Zij	accepteren	de	preferred	reading	niet	
en	 gaan	 betekenissen	 verdraaien	 en	 vervangen	 door	 andere.	 Andere	 subculturen	 gaan	minder	
radicaal	 te	werk	 en	 zullen	 een	 ‘onderhandelingspositie’	 innemen:	 ze	 accepteren	 enkele	 van	 de	
gesuggereerde	preferred	readings,	maar	niet	allemaal.		
	
Wie	 met	 de	 ‘alternatieve	 lezingen’	 van	 subculturen	 rekening	 houdt,	 zal	 de	 analyse	 van	
mediaboodschappen	 altijd	 kaderen	 binnen	 de	 maatschappelijke	 context	 waarin	 de	 boodschap	
worden	gecommuniceerd.	Zulke	analyse	zal	de	 ‘ideologische’	dimensie	van	de	code	proberen	te	
achterhalen	 en	 tegelijk	 nagaan	 hoe	 de	 ontvangers	 de	 boodschap	 interpreteren	 en	 welke	
(alternatieve)	betekenis	ze	eraan	geven.		
	
Dallas	en	de	ironische	kijkhouding	
In	 Nederland	 heeft	 Ien	 Ang	 (1982)	 onderzoek	 verricht	 naar	 de	 manieren	 waarop	 door	
verschillende	publieksgroepen	werd	omgesprongen	met	het	in	de	jaren	tachtig	immens	populaire	
tv-feuilleton	 Dallas.	 Zij	 keek	 dus	 niet	 slechts	 naar	 de	 ideologische	 common	 sense	 die	 in	 dit	
feuilleton	 terug	 te	 vinden	was,	maar	ook	naar	de	wijze	waarop	 kijkers,	 vanuit	 hun	 subculturele	
achtergrond,	 dat	 feuilleton	 inpasten	 in	 hùn	 leefwereld.	 Zo	 constateerde	 zij	 dat	 het	 plezier	 van	
Dallas-kijken	niet	zomaar	een	compensatie	was	voor	de	kleurloosheid	en	uitzichtloosheid	van	een	
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lower	 class	 bestaan.	 Dallas	 werd	 telkens	 verschillend	 ingepast	 in	 de	 eigen	 betekeniswereld.	
Sommige	 kijkers	 hielden	 van	 het	 programma	 op	 een	 ongecompliceerde	 manier.	 	 Sommigen	
verafschuwden	het,	omdat	het	kitsch	was.	En	nog	anderen	genoten	ervan	omdat	het	kitsch	was.	
Die	derde	categorie	van	kijkers	trof	 je	vaak	aan	onder	de	goed	geschoolde	middenklasse	kijkers.	
Hoe	dat	te	verklaren?	
In	de	jaren	’80	van	de	vorige	eeuw	bestond	er	nog	veel	meer	dan	nu	een	scheiding	tussen	hogere	
en	 lagere	 cultuur.	 Kijkers	 die	 de	 hogere	 cultuur	 nastreefden,	 werden	 niet	 geacht	 te	 kunnen	
genieten	 van	 populaire	 cultuur.	 Iemand	 met	 een	 goede	 smaak	 keen	 neer	 op	 een	 artistiek	
waardeloze	televisieprul	als	Dallas.	Toch	bleek	dat	ook	heel	wat	geschoolde	middenklassers,	die	
zweerden	bij	hogere	cultuur	standaarden,	regelmatig	keken	naar	Dallas	–	en	er	ook	van	genoten.	
Hun	 appreciatie	 was	 evenwel	 complex.	 Ze	 namen	 een	 ironische	 kijkhouding	 aan.	 Ze	 maakten	
grapjes	 over	 het	 plot	 en	 de	 personages,	 spotten	met	 de	 naïeve	 kijker,	 en	 hielden	 vast	 aan	 een	
negatief	oordeel	over	het	programma.	Maar	 tegelijk	 vonden	ze	het	programma	 leuk	omdat	 het	
zo’n	dankbaar	voorwerp	voor	spot	en	 ironie	was.	 	“De	 ironie”,	schrijft	 Ien	Ang	(1982,	32)	“	gaat	
een	volledig	eigen	leven	leiden	en	wordt	tot	de	manier	bij	uitstek	waarop	men	van	Dallas	houdt”.	
Het	 ironiseren	 van	 het	 programma	 was	 dus	 een	 strategie	 van	 kijkers	 die	 prat	 gingen	 op	 hun	
‘goede	smaak’	om	toch	 te	kijken	en	 te	genieten	van	 iets	wat	 zij	 volgens	hun	eigen	standaarden	
rommel	 moesten	 vinden.	 Gillian	 Swanson	 (geciteerd	 in	 Ang,	 p.	 30),	 die	 een	 structuralistische	
analyse	van	het	programma	maakte,	was	zelfs	van	mening	dat	de	ironie	in	de	vertelstructuur	van	
het	 programma	 zelf	 vervat	 zat.	 Ook	 de	 ondertiteling	 was	 vaak	 doelbewust	 ironiserend	 om	 de	
‘betere	kijker’	toe	te	laten	met	een	knipoog	naar	het	programma	te	kijken.	
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Hoofdstuk		16	
KRITISCHE	THEORIE	
	

De	 cultuuranalyse	 van	 de	 verschillende	 leden	 van	 het	 Frankfurtse	 Institut	 für	 Sozialforschung	
verschilden	soms	wat	in	detailpunten	(vooral	Benjamin	nam	een	wat	aparte	positie	in),	maar	er	lag	
toch	een	gemeenschappelijke	visie	op	cultuur	aan	ten	grondslag12.	Het	Institut	wees	de	traditie	van	
de	 Geisteswissenschaften	 in	 Duitsland	 af.	 Die	 denktraditie	 had	 de	 neiging	 de	 intellectuele	
geschiedenis	 in	 een	 maatschappelijk	 vacuüm	 te	 behandelen.	 De	 leden	 van	 het	 Institut	 für	
Sozialforschung	zagen	het	evenwel	juist	als	de	belangrijkste	taak	de	ontwikkeling	van	het	denken	in	
verband	 te	 brengen	met	maatschappelijke	 ontwikkelingen.	 Cultuur,	 hier	 opgevat	 in	 de	 betekenis	
van	 kunst,	 letteren	 en	 aanverwante	 'hogere	 cultuurvormen',	 werd	 niet	 beschouwd	 als	 een	 apart	
gebied	 in	de	maatschappij,	 het	weerspiegelde	de	maatschappelijke	 tendensen.	 'Wij	 interpreteren	
(kunst)	 als	 een	 soort	 codetaal	 voor	 processen	 die	 in	 de	 maatschappij	 plaatsvinden	 en	 die	 door	
middel	 van	 een	 kritische	 analyse	 ontcijferd	 moeten	 worden',	 aldus	 luidde	 het	 in	 een	 officieel	
document	 van	 het	 Institut.	 Meer	 in	 het	 bijzonder	 werd	 cultuur	 beschouwd	 als	 een	 gevoelige	
antenne	 voor	 de	 onvolkomenheden	 van	 de	 maatschappij.	 De	 kunst	 bracht	 op	 haar	 manier	 de	
tekortkomingen	van	de	maatschappij	aan	het	licht.	Maar	ze	bood	ook	een	voorafspiegeling	van	een	
andere	maatschappij.		
Hier	 week	 de	 kunstsociologie	 van	 de	 Frankfurter	 Schule	 aanzienlijk	 af	 van	 haar	 meer	 orthodoxe	
marxistische	voorgangers.	Culturele	verschijnselen	werden	niet,	zoals	in	het	marxisme,	gereduceerd	
tot	een	puur	ideologische	weerspiegeling	van	klassenbelangen.	Kunst	was	niet	alleen	de	uitdrukking	
en	de	weerspiegeling	van	bestaande	maatschappelijke	 tendensen.	Echte	kunst	 -	en	hier	week	het	
Institut	 het	 duidelijkst	 af	 van	 de	 leninistische	 kritiek	 en	 ook	 van	 Lukàcs	 -	 fungeerde	 ook	 als	 het	
laatste	 toevluchtsoord	van	het	menselijk	verlangen	naar	een	 'andere	maatschappij',	die	achter	de	
huidige	lag.	'Sinds	kunst	autonoom	werd,	schreef	Horkheimer,	heeft	zij	het	Utopia,	dat	uit	de	religie	
verdwenen	was,	 bewaard'.	 De	 opvatting	 van	 Kant	 dat	 kunst	 belangeloos	was	 en	 het	 rijk	 van	 het	
schone	 zuiver	 en	 onvermengd	 was,	 klopte	 dus	 niet.	 Ware	 kunst	 was	 een	 uitdrukking	 van	 de	
gerechtvaardigde	belangstelling	van	de	mens	voor	zijn	toekomstig	geluk.	Om	een	zin	van	Stendhal,	
die	het	instituut	graag	citeerde,	te	gebruiken:	kunst	gaf	'une	promesse	de	bonheur'.	De	aanspraken	
van	de	kunst	de	maatschappij	te	overstijgen	waren	dus	in	één	opzicht	vals,	aangezien	zij	altijd	met	
handen	 en	 voeten	 gebonden	 was	 aan	 de	 maatschappelijke	 omstandigheden	 waaronder	 ze	
voortgebracht	werd.	Maar	 in	een	ander	opzicht	waren	deze	aanspraken	waar,	aangezien	de	kunst	
fungeerde	 als	 een	 prisma	 waarin	 glimpen	 van	 een	 gelukkige	 toekomst	 werden	 opgevangen	 en	
versterkt	weergegeven.	
Kunst	 had	 derhalve	 een	 kritisch	 gehalte.	 Totdat	 de	 maatschappelijke	 tegenstellingen	 in	 de	
werkelijkheid	 verzoend	 waren,	 moest	 de	 utopische	 harmonie	 van	 kunst	 altijd	 een	 element	 van	
protest	behouden.	 'Kunst,	 schreef	Adorno,	was	altijd	en	 is,	 een	protestwapen	van	het	menselijke	
tegen	de	druk	van	overheersende	instituties,	religieuze	en	andere,	net	zozeer	als	zij	hun	objectieve	
werkelijkheid	weerspiegelt'.	
De	 grote	 kritiek	 van	 de	 Frankfurter	 Schule	 op	 de	 hedendaagse	 kunstproductie	 was	 dat	 de	
protestkern,	de	negatieve	dimensie	van	de	kunst,	in	de	massacultuur	verdwenen	was,	opgeslokt	en	
ingepalmd	door	'het	bestaande'.	Kunst	was	geperverteerd	geworden,	haar	doel	was	veranderd.	Zij	
bezong	 nu	 het	 eeuwig	 onveranderlijke.	 De	 'promesse	 de	 bonheur',	 de	 visie	 op	 de	 andere	
maatschappij	werd	verdrongen	door	wat	zij	een	'bevestigende	cultuur'	noemden.	De	kritiek	op	deze	
bevestigende	massacultuur	werd	in	alle	scherpte	geformuleerd	door	Adorno	en	Horkheimer	in	het	
                                                             
12 cf. M. JAY, De dialectische verbeelding. Ambo: Baarn, 1977. 
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hoofdstuk	 over	 'Cultuurindustrie'	 in	 het	 door	 hen	 samen	 geschreven	 boek	 'De	 Dialectiek	 van	 de	
Verlichting'13.	

	

Kritiek	op	de	Cultuurindustrie	

Uitgangspunt	van	hun	analyse	was	het	fetisjeringsproces	in	het	kapitalisme.	Producten	werden	tot	
waar,	 ze	 bestonden	 uit	 niets	 anders	 meer	 dan	 hun	 ruilwaarde.	 De	 intrinsieke	 waarde,	 de	
gebruikswaarde	 die	 de	 dingen	 uniciteit	 verleende,	 werd	 uitgeschakeld	 naarmate	 de	 verbanden	
tussen	de	dingen	in	de	kapitalistische	economie	enkel	nog	ruilverbanden	waren.	Wat	iets	op	zichzelf	
waard	 was,	 in	 hoeverre	 het	 op	 zichzelf	 iets	 voor	 ons	 betekende,	 deed	 niet	 ter	 zake.	 Enkel	 de	
mogelijke	 ruiltransacties	 die	 ermee	 konden	 worden	 verricht	 worden,	 telden	 nog.	 De	 producten	
werden	op	die	manier,	net	als	 fetisjen,	opgeladen	met	een	soort	magische	kracht.	 Ieder	ding	kon	
immers	 in	 de	 ruil	 naar	 goeddunken	 in	 een	 ander	 product	 worden	 omgezet.	 Het	 product	 verloor	
daardoor	zijn	eigenwaarde.	Slechts	als	een	middel	tot	andere	dingen	had	het	nog	waarde.		
Het	kernpunt	van	de	analyse	van	de	massacultuur	was	dat	niet	enkel	 industrieproducten	op	deze	
manier	 ‘gefetisjiseerd’	werden.	Ook	de	kunstproducten	werden	aangetast,	ook	 zij	werden	aan	de	
wetten	van	het	kapitalisme	blootgesteld,	ook	zij	werden	van	hun	gebruikswaarde	ontdaan.	Dit	was	
des	 te	 erger,	 omdat	 hiermee	 de	 kiem	 van	 andere	 maatschappelijke	 verhoudingen	 die	 deze	
producten	 normalerwijze	 bevatten,	 mee	 verloren	 ging.	 Alleen	 de	 schijn	 dat	 er	 nog	 kunst	
geproduceerd	 werd	 bleef	 over.	 Maar	 het	 was	 een	 ontmande	 kunst,	 een	 kunst	 waaraan	 het	
protestpotentieel	onttrokken	was,	een	kunst	die	de	bestaande	werkelijkheid	klakkeloos	bevestigde.	

"Alles	 heeft	 maar	 waarde	 voor	 zover	 men	 het	 kan	 inruilen,	 niet	 voor	 zover	 het	 zelf	 iets	 is.	 De	
gebruikswaarde	 van	 de	 kunst,	 haar	 Zijn,	 geldt	 als	 fetisj,	 en	 de	 fetisj,	 de	 achting	 die	 de	 kunst	
maatschappelijk	geniet,	die	zij	abusievelijk	voor	het	niveau	van	de	kunstwerken	houden,	wordt	tot	
haar	 enige	 gebruikswaarde,	 de	 enige	 kwaliteit	 waarvan	 zij	 genieten.	 (De	 kunst	 wordt)	 een	
warensoort,	 toebereid,	 in	 kaart	 gebracht,	 aan	 de	 industriële	 productie	 aangepast,	 koopbaar	 en	
fungibel."	

Wat	 de	 in	 het	 tijdperk	 van	 de	 cultuurindustrie	 geproduceerde	 kunst	miste	was	 haar	 protestkern,	
haar	 rol	 als	 toevluchtsoord.	 Adorno	 noemde	 dit,	 in	 navolging	 van	 Benjamin	 het	 'aura'	 van	 het	
kunstwerk,	al	gaf	hij	er	een	andere	betekenis	aan.	Voor	Benjamin	was	de	auratische	uitstraling	van	
een	kunstwerk	niets	anders	dan	de	reminiscentie	aan	de	oorspronkelijke	en	eerste	gebruikswaarde	
van	kunstwerken,	namelijk	hun	rituele,	religieuze	functie.	Dat	kunstwerken	hun	aura	kwijt	speelden,	
was	dus	helemaal	niet	erg;	het	betekende	slechts	dat	de	kunst	zich	volledig	geëmancipeerd	had	uit	
haar	 religieuze	oorsprong.	Adorno	vatte	 ‘aura’	anders	op,	namelijk	als	de	uitstraling	die	van	 ieder	
geschapen	werkstuk	uitging.	Het	aura	was	een	nimbus	die	rond	het	kunstwerk	hing,	een	glans	die	
herinnerde	 aan	 het	moment	 van	 zijn	 totstandkoming,	 aan	 het	mysterieuze	moment	 waarop	 het	
kunstwerk	 uit	 de	 ontelbare	mogelijke	 vormen	 die	 het	 kon	 aannemen,	 die	 ene,	 unieke	 gedaante	
aannam	die	het	definitief	had	aangenomen.	Hoe	meer	het	kunstwerk	herinnerde	aan	de	potentie	
van	 zijn	 scheppingsmoment,	 hoe	 meer	 aura	 het	 'bezat'.	 Het	 kunstwerk	 verscheen	 voor	 de	
toeschouwer	als	een	unieke	gedaante	die	'het	mogelijke'	had	aangenomen,	niet	zozeer	als	een	'feit'.	
Vooral	 dit	 laatste	 telde.	 Het	 aura	 van	 het	 kunstwerk	 liet	 in	 de	wereld	 het	 licht	 schijnen	 van	 een	
andere	wereld,	een	wereld	van	het	mogelijke.		
Dit	was	echter	ondenkbaar	in	een	kapitalistische	maatschappij.	Wanneer	dingen,	zelfs	kunstwerken,	
behandeld	werden	als	verruilbare,verrekenbare	waren	legden	ze	niet	 langer	getuigenis	af	van	hun	
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schepping,	 het	moment	waarop	 ze	 hun	 bijzondere	 gedaante	 hadden	 aangenomen.	 Het	 aura	was	
dan	ook	verloren	gegaan	in	het	hedendaagse	kunstbedrijf.	Dat	bedrijf	werd	terecht	cultuurindustrie	
genoemd,	omdat	het	precies	de	kenmerken	vertoonde	van	de	kapitalistische	productievorm.	Niet	
het	 product	 (kunstwerk)	 op	 zich	 deed	 ter	 zake,	 maar	 zijn	 plaats	 in	 het	 netwerk	 van	
ruilverhoudingen,	waaraan	het	zijn	'waarde'	ontleende.		
Adorno	onderzocht	dit	alles	vooral	aan	de	evolutie	van	de	muziek.	Onder	het	kapitalisme	was	de	
fetisjisering	 van	 de	 muziek	 bijna	 totaal.	 Op	 het	 niveau	 van	 de	 productie	 bleek	 dit	 uit	 de	
buitensporige	 aandacht	 voor	 arrangementen	 in	 plaats	 van	 composities,	 uit	 het	 veelvuldig	
introduceren	van	kleureffecten	en	uit	het	nostalgisch	terugkomen	van	vroegere	muzikale	stijlen	om	
hun	sentimentele	waarde.	Op	het	niveau	van	de	receptie	van	de	muziek,	bleek	de	fetisjisering	uit	de	
nadruk	op	de	 'sterren',	 in	 zowel	 klassieke	 (bv.	 Toscanini)	 als	 populaire	muziek;	uit	 de	 cultus	 rond	
instrumenten	als	Stradivarius-	en	Amativiolen;	uit	het	belang	dat	er	aan	gehecht	werd	op	het	'juiste'	
concert	te	zijn,	niet	zozeer	naar	de	muziek	zelf	te	gaan	luisteren.	
De	belangrijkste	 kenmerken	 van	de	 fetisjisering	 van	 cultuurproducten	waren	 volgens	Horkheimer	
en	Adorno	 dat	 hierdoor	 de	 aanpassing,	 de	 herhaling	 en	 de	 volgzaamheid	 van	 de	 subjecten	 in	 de	
hand	 werd	 gewerkt	 en	 de	 bestaande	 maatschappelijke	 verhoudingen	 in	 hun	 bestaan	 werden	
bevestigd.	Van	echte	cultuurproductie	kon	ondertussen	nog	nauwelijks	sprake	zijn.	

Aanpassing	
De	cultuurindustrie	hielp	de	subjecten	zich	snel	en	gemakkelijk	aan	het	bestaande	maatschappelijke	
systeem	aan	te	passen.	Dit	gebeurde	op	twee	manieren:	cultuurmedia	als	radio	en	tv	voorzagen	in	
de	 behoefte	 tot	 informatie,	 die	 het	 de	 subjecten	 moest	 vergemakkelijken	 hun	 gedragingen	
probleemloos	 aan	 te	 passen	 aan	 het	 geregelde	 leven	 (verkeersinformatie,	 weerberichten,	
informatie	over	schoolmenu’s,	enzovoort).	Daarenboven	voorzag	de	cultuur	in	strictere	zin	(muziek)	
in	de	behoefte	tot	esthetisering	van	de	alledaagse	industriële	omgeving.		
Deze	idee	werd	uitgewerkt	door	de	literatuurcriticus	en	cultuurfilosoof	George	Steiner	(geen	lid	van	
het	Instituut	maar	in	zijn	esthetica	erg	beïnvloed	door	Adorno).	De	beat-	en	de	rock	&	roll-muziek,	
schreef	 Steiner,	 was	 de	 verklanking	 van	wat	 de	 gemiddelde	 arbeider	 en	 burger	 in	 de	 industriële	
omgeving	aan	gedreun,	geklop	en	motorengehuil	te	horen	kreeg.	Door	deze	klanken	te	esthetiseren	
(de	kloppende	machine	werd	omgezet	in	ritmische	drums	en	bas,	het	gehuil	van	remmen	en	sirenes	
in	gitaren)	werd	de	omgeving	opnieuw	herkenbaar.	Men	zou	zelfs	 zeggen	 leefbaar,	ware	het	niet	
dat	de	enige	 functie	 van	deze	muziek	was	dat	het	 individu	 zich	 zonder	morren	aanpaste	 aan	 zijn	
industriële	omgeving.	
	
De	aanpassing	had	niet	alleen	betrekking	op	de	tijd	dat	het	subject	 in	het	economisch	bestel	was	
ingeschakeld,	zij	greep	ook	in	de	vrije	tijd	om	zich	heen.		

"De	mechanismen	die	de	mens	in	zijn	vrije	tijd	besturen	zijn	dezelfde	als	die,	welke	hem	besturen	
wanneer	 hij	 werkt",	 aldus	 Horkheimer.	 Vrije	 tijd	 was	 voortzetting	 van	 de	 arbeid	 met	 andere	
middelen.	 "Amusement	 is	 de	 prolongatie	 van	 de	 arbeid	 onder	 het	 laatkapitalisme."	 De	
mechanisering	had	zo'n	macht	over	de	mens	gekregen	in	zijn	vrije	tijd	en	over	zijn	geluk,	"zij	bepaalt	
zo	 grondig	 de	 fabricage	 van	 de	 amuseerwaren,	 dat	 hij	 niets	 anders	 meer	 kan	 ervaren	 dat	 het	
nabeelden	van	het	arbeidsproces	zelf.	De	zogeheten	inhoud	is	louter	verbleekte	voorgrond;	wat	als	
indruk	achterblijft,	is	de	geautomatiseerde	opeenvolging	van	genormeerde	verrichtingen".	

	



 195 

Blind	voortbestaan	van	het	systeem	
De	 cultuurindustrie	 zorgde	 voor	 de	 ceremoniële	 bezegeling	 van	het	 blinde	 'vooruit	 gaan'	 van	het	
maatschappelijk	systeem,	van	haar	onontkoombare	loop.	"Verdergaan	en	doorgaan	worden	op	zich	
tot	 rechtvaardiging	 voor	 het	 blinde	 voortbestaan	 van	 het	 systeem,	 ja	 voor	 zijn	
onveranderlijkheid."(165)	 De	 cultuurindustrie	 spiegelde	 ons	 de	 wereld	 voor	 als	 noodlottig,	
onveranderlijk	gegeven.	In	de	reclame	deed	ze	dit	schijnheilig	optimistisch,	in	andere	uitingen	door	
en	door	cynisch,	maar	de	ideologie	bleef	dezelfde.		

"De	nieuwe	 ideologie	heeft	de	wereld	als	zodanig	 tot	onderwerp.	Zij	maakt	gebruik	van	de	cultus	
van	het	feit	door	zich	ertoe	te	beperken,	het	slechte	bestaan	door	een	zo	exact	mogelijk	uitbeelding	
ervan	 naar	 het	 rijk	 van	 de	 feiten	 te	 verheffen.	 Door	 zo'n	 transpositie	wordt	 het	 bestaan	 zelf	 het	
surrogaat	voor	zin	en	recht.	Mooi	is	wat	de	camera	telkens	ook	maar	reproduceert."	(164)		

De	wereld	was	onontkoombaar	wat	het	geval	was,	en	ook	de	cultuurindustrie	bevatte	geen	kiemen	
van	een	andere	wereld.	Zij	ontkende	meestal	de	harde	kanten	van	de	werkelijkheid	niet	 -	daarop	
was	 haar	 ideologisch	 inwerking	 niet	 gericht	 -	 maar	 zij	 bevestigde	 deze	 simpelweg.	 De	
cultuurindustrie	bood	als	paradijs	dezelfde	alledaagse	werkelijkheid	opnieuw	aan,	aldus	Adorno	en	
Horkheimer	(158).	

"Verre	van	het	 lijden	onder	het	omhulsel	van	geïmproviseerde	kameraadschap	eenvoudigweg	toe	
te	dekken,	maakt	de	cultuurindustrie	het	tot	haar	trotse	firmamerk,	dat	lijden	manhaftig	in	de	ogen	
te	blikken	en	in	ternauwernood	beheerste	gemoedsrust	toe	te	geven	dat	het	er	is.	Het	pathos	van	
beheerstheid	rechtvaardigt	de	wereld,	die	die	beheerstheid	noodzakelijk	maakt.	Zo	is	het	leven,	zo	
hard,	maar	daarom	ook	zo	wonderbaar,	zo	gezond."(167-168)	

Zo	kreeg	het	bestaande	maatschappelijk	bestel	de	eeuwige	zegen	van	de	cultuurindustrie,	het	werd	
er	 door	 verheerlijkt.	 Het	 bestaande	was	 zoals	 het	was,	 en	 het	 kreeg	mythische	 proporties	 in	 zijn	
pure	 feitelijkheid.	 In	 de	 19de	 eeuw	 werd	 dit	 aangekondigd	 door	 de	 belachelijke	 positivistische	
‘eredienst	 van	 het	 feit’	 van	 Comte,	 maar	 ondertussen	 werd	 het	 onophoudelijk	 herhaald	 in	 de	
dagelijkse	eerbetuigingen	voor	'de	harde	feiten'.	

"Het	naaddicht	 gesloten	bestaan	 -	 en	de	 ideologie	 is	 niets	 anders	dan	de	 verdubbeling	daarvan	 -	
werkt	 des	 te	 grootser,	 heerlijker	 en	 overweldigender,	 naarmate	 het	 van	 noodzakelijk	 lijden	
grondiger	is	doortrokken.	Het	krijgt	een	noodlotsaspect."(168)	
	
	
Herhaling	
De	cultuurindustrie	volgde	nauwgezet	het	patroon	van	herhaling.		

"Gezond	 is	 dat	 wat	 zich	 herhaalt,	 de	 kringloop	 in	 natuur	 en	 industrie.	 Eeuwig	 grijnzen	 dezelfde	
baby's	vanuit	magazines,	eeuwig	stampt	de	jazzmachine.	Bij	alle	vooruitgang	in	uitbeeldingtechniek,	
in	 regels	 en	 specialisering,	 bij	 alle	 trappelende	 bedrijvigheid	 blijft	 het	 brood	 waarmee	 de	
cultuurindustrie	 de	mensen	 spijst,	 de	 steen	 van	 de	 stereotypie.	 Ze	 teert	 op	 de	 kringloop,	 op	 de	
overigens	 gegronde	 verwondering	 over	 het	 feit	 dat	 moeders	 ondanks	 alles	 nog	 steeds	 kinderen	
baren,	 dat	 de	 raderen	 nog	 altijd	 niet	 stilstaan.	 Daarmee	 wordt	 de	 onveranderlijkheid	 van	 de	
verhoudingen	gestaafd."		

Dat	 haar	 zogenaamde	 vernieuwingen	 alleen	maar	 uit	 verbeteringen	 van	 de	massale	 reproductie	
bestond,	was	niet	toevallig	maar	drukte	het	wezen	uit	van	dit	bedrijf.	"Terecht	 is	de	interesse	van	
talloze	 consumenten	 gericht	 op	 de	 techniek,	 niet	 op	 de	 star	 herhaalde,	 uitgeholde	 en	 reeds	 half	
afgedankte	 inhouden".	 Adorno	 onderzocht	 deze	 herhalingsdwang	 aan	 de	 hand	 van	 populaire	
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muziek:	 deze	 composities	 waren	 zo	 gemaakt	 dat	 de	 luisteraar	 na	 enkele	 tellen	 al	 de	 volgende	
sequensen	kon	 invullen,	omdat	ze	alleen	maar	herhalen.	Op	haar	manier	droeg	dergelijke	muziek	
dus	bij	tot	een	domme,	breukloze	bevestiging	van	het	bestaande.	

Volgzaamheid	
Volgens	 Adorno	 had	 de	 cultuurindustrie	 een	 regressie	 veroorzaakt	 naar	 een	 infantiele	 toestand,	
waarin	 de	 luisteraar	 volgzaam	 was	 en	 bang	 voor	 al	 het	 nieuwe,	 een	 toestand	 van	 passieve	
afhankelijkheid.	Net	als	kinderen	die	alleen	maar	willen	eten	wat	ze	in	het	verleden	lekker	vonden,	
stond	de	luisteraar,	van	wie	het	gehoor	door	regressie	gekenmerkt	was,	alleen	nog	maar	open	voor	
wat	hij	tevoren	gehoord	had.	Net	als	kinderen,	die	reageren	op	felle	kleuren,	werd	hij	gefascineerd	
door	kleurige	toestanden,	die	de	indruk	van	opwinding	en	individualiteit	gaven.	
Standaardisering	 en	 pseudo-individualiteit	 waren	 volgens	 Adorno	 de	 eigenschappen	 die	 de	
luisteraar	 aan	 de	 muziek	 deden	 vastplakken:	 gemakkelijk	 herkenbare	 deuntjes,	 meestal	
ondersteund	door	wilde	ritmes,	zodat	de	luisteraar	zonder	moeite	te	doen	toch	de	schijn	kreeg	dat	
hij	zich	kon	uitleven,	dat	hij	zijn	individualiteit	vorm	kon	geven.	In	feite	werd	de	passiviteit,	het	zich	
geen	moeite	hoeven	te	getroosten,	in	de	hand	gewerkt.		

Individualiteit	was	illusoir	"en	wordt	slechts	in	zoverre	geduld	als	zijn	reserveloze	identiteit	met	het	
algemene	 boven	 alle	 twijfel	 verheven	 is.	 Van	 de	 genormeerde	 improvisatie	 in	 de	 jazz	 tot	 aan	 de	
originele	 filmpersoonlijkheid,	 bij	 wie	 de	 haarlok	 over	 haar	 oor	 moet	 hangen	 wil	 men	 haar	 als	
zodanig	 herkennen,	 heerst	 pseudo-individualiteit.	 Het	 individuele	 wordt	 gereduceerd	 tot	 de	
capaciteit	van	het	algemene	om	op	het	toevallige	zo	volledig	mogelijk	zijn	stempel	te	drukken,	dat	
het	voor	hetzelfde	kan	doorgaan."	

Onderwerping	
In	 feite	 droeg	 de	 cultuurindustrie	 er	 vooral	 toe	 bij	 de	 subjecten	 te	 onderwerpen	 aan	 het	
maatschappelijk	 bestel.	 Meedoen	 aan	 de	 nooit	 ophoudende	 productiekringloop	 zonder	 droom,	
zonder	verzet,	dat	was	waartoe	de	cultuurindustrie	de	subjecten	voorbereidde.	Dit	maakte	volgens	
Adorno	dat	de	hedendaagse	burgers	gebukt	gaan	onder	masochisme.	

"De	houding	waartoe	iedereen	gedwongen	is	om	zijn	morele	geschiktheid	voor	deze	maatschappij	
steeds	 opnieuw	 te	 bewijzen,	 herinnert	 aan	 die	 jongens	 die	 bij	 de	 opname	 in	 de	 stam	 stereotiep	
glimlachend	en	zich	in	de	kring	voortbewegend	de	slagen	van	de	priester	incasseren.	De	wijze	van	
bestaan	onder	het	 laatkapitalisme	 is	een	voortdurende	 initiatierite.	 Iedereen	moet	 laten	zien,	dat	
hij	zich	zonder	reserve	met	de	macht	identificeert	door	welke	hij	geslagen	wordt."	

"Iedereen	kan	zijn	zoals	de	almachtige	maatschappij	 is,	 iedereen	kan	gelukkig	worden,	als	hij	 zich	
maar	met	huid	en	haar	uitlevert	en	de	aanspraak	op	geluk	laat	varen.	 In	zijn	zwakheid	herkent	de	
maatschappij	haar	eigen	sterkte	en	staat	hem	 iets	daarvan	af.	Zijn	weerloosheid	kwalificeert	hem	
tot	betrouwbaar	recruut...	Het	individu	is	afgeschaft.".	

Taalbederf	
Niet	alleen	produceerde	de	cultuurindustrie	 zelf	niets	waardevols,	 zij	 vernietigde	daarenboven	de	
bodem	van	de	werkelijke	 cultuurproductie:	 de	 taal.	 In	 het	 taalgebruik	 dat	 in	 dienst	 stond	 van	de	
informatie,	het	amusement	en	de	reclame	werd	de	laatste	band	tussen	gesedimenteerde	ervaring	
en	 taal	 doorgesneden,	 welke	 band	 in	 de	 negentiende	 eeuw	 in	 het	 dialect	 nog	 zijn	 verzoenende	
werking	 uitoefende.	 Het	 munten	 van	 woorden	 in	 de	 'informatica',	 de	 reclame	 en	 amusement	
maakte	de	reclame	verwant	aan	het	totalitaire	parool.		

"Die	laag	in	de	ervaring,	welke	de	woorden	tot	de	woorden	der	mensen	maakte	die	deze	woorden	
in	de	mond	namen,	is	afgegraven;	en	in	de	prompte	toe-eigening	neemt	de	taal	de	kilheid	aan	die	
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haar	 tot	 dusverre	 slechts	 op	 aanplakzuilen	 en	 in	 de	 advertentieafdeling	 van	 de	 krant	 kenmerkte.	
Talloze	mensen	gebruiken	woorden	en	zinswendingen	die	ze	ofwel	absoluut	niet	meer	snappen,	of	
alleen	 nog	 overeenkomstig	 de	 behavioristische	 functie	 ervan	 benutten,	 alsof	 het	
camouflagemiddelen	 zijn	 die	 zich	 uiteindelijk	 des	 te	 dwangmatiger	 aan	 de	 betreffende	 objecten	
hechten	naarmate	hun	zinnigheid	als	taaluiting	minder	bevattelijk	is."	

Zo	 wordt	 uiteindelijk	 de	 taal	 verdinglijkt,	 zij	 wordt	 niets	 meer	 dan	 een	 instrument	 waarmee	 de	
waren	kunnen	worden	aangeduid,	maar	waaruit	iedere	verder	betekenis	is	weggevlucht.	
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DDEEL	EEL	33 		 PERSPECTIEVEN	OP	MODPERSPECTIEVEN	OP	MODERNISERINGERNISERING 		
	
	
	
MAX	WEBERS	RATIONALISATIETHEORIE	

o Discussiethema:	 protestantismethese	 in	 het	 perspectief	 van	 de	 algemene	
rationalisatietheorie	

	
NORBERT	ELIAS’	CIVILISATIETHEORIE	

o Discussiethema:	civilisatie,	decivilisatie	of	dyscivilisatie?	
	
MICHEL	FOUCAULTS	DISCIPLINERINGSTHESE	

o Discussiethema:	seksuele	bevrijding?	
	
J.	HABERMAS	–	DE	TRANSFORMATIE		DER	OPENBAARHEID		

o Discussiethema:	kolonisering	der	leefwereld?	
	
S.	EISENSTADT	–	MULTIPELE	MODERNITEITEN	

o Discussiethema:	de	weg(en)	der	modernisering?	
	
Z.	BAUMAN	–	EEN	POSTMODERNE	KIJK	OP	MODERNITEIT	

o Discussiethema:	is	de	Holocaust	modern?			
	
	


