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1. Inleiding  

Maatschappijwetenschappen is een vak dat gekozen kan worden in het profiel Economie en 

Maatschappij, het profiel Cultuur en Maatschappij of het vrije deel. 

In het nieuwe examenprogramma is het uitgangspunt de concept-contextbenadering. 

De kennisbasis is geordend naar vier hoofdconcepten (vorming, verhouding, binding en 

verandering), met uitwerkingen ervan in kernconcepten. 

 

2 Examenstof van het centraal examen en het schoolexamen  

 
Voor het examenjaar 2019 geldt voor havo:  

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B, C, D, E1 en E2 in combinatie met 

domein A. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A Vaardigheden  
Domein B Vorming (binnen een specifieke context)  
Domein C Verhouding (binnen een specifieke context)  
Domein D Binding (binnen een specifieke context)  
Domein E Verandering (binnen een specifieke context)  

 

Domein A Vaardigheden  
 
Subdomein A1: Informatievaardigheden  
1. De kandidaat kan:  
1.1 benodigde informatie verwerven en selecteren uit bronnen  
De kandidaat kan op basis van vakinhoudelijke kennis gericht informatie c.q. gegevens 
selecteren uit een of meerdere informatiebronnen.  
De kandidaat kan de aard van informatiebronnen onderscheiden door bronnen met elkaar te 
vergelijken en deze te typeren naar schrijver, identiteit van de schrijver, doel van het 
geschrevene en mate van objectiviteit. De mate van objectiviteit en subjectiviteit kan hij 
herkennen in onderwerpkeuze, woordgebruik en beeldkeuze.  
Tevens kan de kandidaat de betrouwbaarheid en representativiteit van informatiebronnen 
vaststellen door na te gaan waar deze vandaan komen (denk bv. aan wie is de schrijver?, 
met welk doel zijn zij geschreven?, wat is de identiteit van de schrijver?), op welke wijze zij 
zijn verzameld (denk bv. aan selectiecriteria, referentiekader) en hoe zij zijn weergegeven 
(denk bv. aan journalistieke principes toepassen als hoor en wederhoor, scheiding feiten en 
commentaar, streven naar objectiviteit, juiste weergave van feiten, citaten, checken van 
bronnen). Het begrip betrouwbaarheid heeft betrekking op de vraag of de bron gegevens kan 
opleveren die als feitelijk juist kunnen worden beschouwd.  

 
1.2 informatie verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken  
De kandidaat kan hoofd- en kernconcepten van maatschappijwetenschappen herkennen in 
gegeven informatiebronnen en beredeneerde conclusies trekken op basis van hoofd- en 
kernconcepten.  
Hij kan elementaire statistische informatie uit grafieken en tabellen interpreteren.  
Hij kan een beredeneerd standpunt innemen en dit standpunt relateren aan verworven 
informatie.  

 
1.3 de resultaten van een leeractiviteit beschrijven en presenteren  
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Subdomein A2: Concept contextbenadering  
De kandidaat kan:  
2.1 Alle denkvaardigheden (zie hieronder) toepassen op de hoofdconcepten 
(vorming, verhouding, binding en verandering) en kernconcepten 
(socialisatie/acculturatie, identiteit, cultuur, sociale gelijkheid/ ongelijkheid, 
sociale cohesie, sociale institutie, groepsvorming, rationalisering, 
individualisering, institutionalisering, politieke socialisatie, ideologie, 
macht/gezag, conflict/samenwerking, politieke institutie, 
representatie/representativiteit, democratisering, staatsvorming, globalisering). 
 
2.2 Alle denkvaardigheden toepassen op contexten daarbij gebruikmakend van 

hoofd- en kernconcepten. Het betreft zowel de in de domeinen beschreven 

contexten als andere contexten.  

2.3 Verbanden leggen tussen en binnen de in de domeinen beschreven 

contexten met behulp van de hoofd- en kernconcepten.  

2.4 Verbanden leggen tussen en binnen andere contexten met behulp van 

hoofd- en kernconcepten.  

In de Inleiding van elk domein staat in een overzicht beschreven welke hoofd- en 

kernconcepten uit andere domeinen in deze domeinbeschrijving voorkomen. Dit is niet 

uitputtend, er kunnen nog vele andere verbanden gelegd worden afhankelijk van de gekozen 

context.  

Subdomein A3: Onderzoeksvaardigheden  

3.1 De kandidaat kan gegeven onderzoeksresultaten beoordelen op 

betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit.  
De kandidaat kan een oordeel geven over een onderzoek: over de betrouwbaarheid 

(herhaling van het onderzoek levert dezelfde meetresultaten op), validiteit (de onderzoeker 

meet wat hij wil meten) en representativiteit (steekproef is een dwarsdoorsnede van de totale 

onderzoekspopulatie); daarbij kan hij de onderzoeksresultaten interpreteren en evalueren op 

basis van de gehanteerde meetmethoden.  

Dat geldt ook voor informatie over onderzoeksresultaten die in de media verschijnt.  

3.2 De kandidaat kan een eenvoudig enigszins gestructureerd onderzoek 

opzetten en uitvoeren over een concreet maatschappelijk verschijnsel. De 

uitvoering van een eenvoudig enigszins gestructureerd onderzoek kan 

uiteraard alleen in het schoolexamen worden getoetst.  

In het centraal examen kunnen wel de volgende vaardigheden getoetst worden.  

De kandidaat kan over een maatschappelijk verschijnsel een 

onderzoeksvraag/hypothese/stelling formuleren die onderzoekbaar is. Een hypothese is een 

toetsbare veronderstelling over de werkelijkheid.  

Hij kan variabelen onderscheiden (afhankelijke en onafhankelijke variabelen) en deze 

operationaliseren (in indicatoren bijvoorbeeld van hoofd- en kernconcepten). Tevens kan hij 

hoofd- en kernconcepten selecteren en opnemen in de vraagstelling of hypothese.  

De kandidaat kan het verschil beschrijven tussen correlatie en causaliteit. Hij kan beoordelen 

of beweringen over een causaal verband tussen twee maatschappelijke verschijnselen juist 

zijn en kan daarbij uitleggen welke invloed andere, interveniërende variabelen hebben op het 

mogelijke verband.  
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Denkvaardigheden in de Gereviseerde Taxonomie van Bloom 
Categorieën 
&  
Denkvaardig-
heden 

Andere 
nuttige 
handelings- 
werkwoor-
den 

Voorbeelden:  
De kandidaat kan….  

1. Memoriseren (Remember) - Relevante kennis ophalen uit het lange 
termijn geheugen 
1.1. Herkennen  
Recognizing  
1.2. Herinneren  
Recalling 

Benoemen  
Weergeven  
Beschrijven  
Ophalen 

 hoofdconcepten en kernconcepten herkennen 
in bronmateriaal;  

 contextkennis uit de syllabus herkennen in 
bronmateriaal;  

 definities of elementen in hoofd- en 
kernconcepten noemen;  

 contextkennis uit de syllabus reproduceren;  
 noemen welke kernconcepten in de syllabus  

bij elk hoofdconcept zijn ingedeeld;  
 herkennen wat voor type sociaalwetenschap-

pelijk onderzoek in een bron gepresenteerd  
wordt.  

2. Begrijpen(Understand) – Betekenis geven aan zowel mondelinge  
als schriftelijke informatie  
2.1. 
Interpreteren  
Interpreting  
2.2. 
Voorbeelden 
geven  
Exemplifying  
2.3. 
Classificeren  
Classifying  
2.4. 
Samenvatten  
Summarizing  

Verhelderen  
Parafraseren 
Weergeven 
Vertalen  
Illustreren  
Categoriseren  
Samenvatten  
Abstraheren 
Generaliseren  
Concluderen  
Voorspellen  
Contrasteren 

 bronmateriaal in eigen woorden vertalen naar 
kern- en hoofdconcepten en dit toelichten;  

 eigen voorbeelden geven van gedragingen, 
opvattingen, emoties, (kenmerken van) 
maatschappelijke verschijnselen en  
ontwikkelingen die met kern- en hoofdconcepten te 
te maken hebben;  

 indicatoren formuleren die met kern- en 
hoofdconcepten te maken hebben;  

 informatie in bronmateriaal classificeren naar 
kern- en hoofdconcepten;  

 onderzoeksgegevens classificeren naar 
onafhankelijke – en afhankelijke variabelen 
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2.5. Afleiden  
Inferring  
2.6. Vergelijken  
Comparing  
2.7. Verklaren  
Explaining 

 informatie in bronmateriaal classificeren als 
voorbeelden van categorieën die in contexten in de 
syllabus beschreven staan;  

 bronmateriaal samenvatten in termen van  
kern- en hoofdconcepten;  

 contexten met elkaar vergelijken door  
verschillen en overeenkomsten te benoemen in 
gedragingen, opvattingen, emoties, (kenmerken 
van) maatschappelijke verschijnselen en 
ontwikkelingen die met kern- en hoofdconcepten te 
maken hebben;  

 informatie in bronmateriaal verklaren door 
oorzaak-gevolg verbanden en correlaties te 
benoemen bij gedragingen, opvattingen,  
emoties, (kenmerken van) maatschappelijke 
verschijnselen en ontwikkelingen die met kern-  
en hoofdconcepten te maken hebben; 

3. Toepassen (Apply) – Een procedure uitvoeren of gebruiken in een 
gegeven situatie 
3.1. Uitvoeren  
Executing  
3.2. 
Implementeren  
Implementing 

Gebruiken In het examenprogramma zijn procedurele 
vaardigheden opgenomen bij andere 
denkvaardigheden dan toepassen. 

4. Analyseren (Analyze) - Informatie opsplitsen in afzonderlijke 
onderdelen en bepalen hoe de onderdelen zich verhouden tot elkaar  
en tot een overkoepelende structuur of doel  
4.1. 
Differentiëren  
Differentiating  
4.2. 
Organiseren  
Organizing  
4.3. Attribueren  
Attributing 

Onderscheide
n Selecteren  
Samenhang 
vinden 
Integreren 
Hoofdlijnen 
aangeven  
Ontleden  
Structureren  
Deconstrueren 
Perspectief 
bepalen 

 in bronmateriaal relevante informatie over 
gedragingen, opvattingen, emoties, (kenmerken 
van) maatschappelijke verschijnselen en 
ontwikkelingen die met kern- en hoofdconcepten 
samenhangen, onderscheiden van irrelevante 
informatie;  

 in bronmateriaal samenhang vinden binnen 
contexten tussen gedragingen, opvattingen, 
emoties, (kenmerken van) maatschappelijke 
verschijnselen en ontwikkelingen die met kern-  
en hoofdconcepten te maken hebben en tussen 
contexten;  

 in bronmateriaal bepalen vanuit welke  
ideologie en/of theorie wordt geredeneerd;  

5. Evalueren (Evaluate) – Het vellen van oordelen op basis van criteria 
en normen  
5.1. Controleren  
Checking  
5.2. Bekritiseren  
Critiquing 

Coördineren  
Opsporen  
Testen  
Oordelen  
Beoordelen  
Concluderen  
Conclusie 
trekken  

 redeneringen met betrekking tot kern- en 
hoofdconcepten en contextkennis beoordelen  
op juistheid en interne consistentie en dat  
oordeel onderbouwen met argumenten;  

 redeneringen met betrekking tot kern- en 
hoofdconcepten en contextkennis bekritiseren  
aan de hand van externe criteria;  

 onderbouwde conclusies trekken uit  
aangeboden informatie over hoofd- en 
kernconcepten (bijvoorbeeld afkomstig uit 
verschillende wetenschappelijke onderzoeken);  

 een onderbouwd oordeel uit spreken over de 
betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit  
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van onderzoek, o.a. over in de media 
gepresenteerde resultaten van onderzoek met 
betrekking tot hoofd- en kernconcepten;  

 bepalen welke onderzoekstechniek het beste 
gebruikt kan worden bij een bepaalde 
onderzoeksvraag over hoofd – en/of  
kernconcepten en dat oordeel onderbouwen met 
argumenten.  

6. Creëren (Create) - Elementen samenvoegen tot een  
samenhangend en functioneel geheel; delen herschikken tot een  
nieuwe structuur of patroon  
6.1. Genereren  
Generating  
6.2. Plannen  
Planning  
6.3. Produceren  
Producing 

Hypotheses 
opstellen  
Ontwerpen  
Opzet 
formuleren 
Construeren  
Maken  
Schrijven 

 hypotheses opstellen met gebruikmaking van 
hoofd- en/of kernconcepten;  

 het schrijven van een ingezonden brief met 
gebruikmaking van zelf te selecteren hoofd- en 
kernconcepten;  

 een onderzoeksopzet formuleren waarin 
hypotheses gerelateerd aan kern- en/of 
hoofdconcepten, empirisch getoetst worden 
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Domein B: Vorming 

Vorming  Het hoofdconcept vorming verwijst naar 
het proces van verwerving van een 
bepaalde identiteit.  
 

Inleiding Vorming is het hoofdconcept dat met een aantal kernconcepten centraal staat in 
Domein B en toegepast wordt binnen de context samenlevingsvormen. Het hoofdconcept 
vorming biedt leerlingen het gereedschap om inzicht te krijgen in “het proces van verwerving 
van een bepaalde identiteit”.  
Vorming is een socialisatieproces dat een mensenleven lang voortduurt waarin mensen 
worden wie ze zijn, waarin ze een identiteit ontwikkelen. Iemand leert in wisselwerking met 
zijn sociale omgeving de betekenis van zijn eigen kenmerken en gedragingen en die van 
anderen. Tevens ontwikkelen mensen zich tijdens de socialisatie tot leden van een 
samenleving. Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn: Hoe 
ontwikkelen mensen een eigen identiteit? Wat bepaalt de identiteit van mensen? Hoe 
worden mensen gevormd tot leden van een samenleving?  
Hoofd- en kernconcepten die aan bod komen bij Domein B: 

 

Hoofdconcept kernconcepten  
 

vorming socialisatie/acculturatie identiteit cultuur 
politieke socialisatie ideologie 

binding sociale cohesie cultuur sociale institutie  

verhouding sociale ongelijkheid macht/gezag 
conflict/samenwerking 

verandering individualisering democratisering 
rationalisering 
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Kernconcepten  
socialisatie  Het proces van overdracht en verwerving 

van de cultuur van de groep(en) en de 
samenleving waar mensen toe behoren. 
Het proces bestaat uit opvoeding, 
opleiding en andere vormen van omgang 
met anderen.  

 
acculturatie  

 
Het aanleren en verwerven van een 
andere cultuur of elementen daaruit, dan 
die waarin iemand is opgegroeid.  

 
identiteit  

 
Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, 
dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt en 
dat hij als kenmerkend en blijvend 
beschouwt voor zijn eigen persoon en 
dat is afgeleid van zijn perceptie over de 
groep(en) waar hij wel of juist ook niet 
deel van uitmaakt.  

 
cultuur  Het geheel van voorstellingen, 

uitdrukkingsvormen, opvattingen, 
waarden en normen die mensen als lid 
van een groep of samenleving hebben 
verworven.  

 
politieke socialisatie  Het proces van overdracht en verwerving 

van de politieke cultuur van de groep(en) 
en samenleving waar mensen toe 
behoren. Het proces bestaat uit 
opvoeding, opleiding en andere vormen 
van omgang met anderen.  

 
ideologie  

 
Een samenhangend geheel van 
beginselen en denkbeelden, meestal 
uitmondend in ideeën over de meest 
wenselijke maatschappelijke en politieke 
verhoudingen.  
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Domein C: Verhouding 

Verhouding Het hoofdconcept verhouding verwijst 
naar de wijze waarop mensen zich van 
elkaar onderscheiden en tot elkaar 
verhouden en de manier waarop 
samenlevingen in sociale zin vorm geven 
aan deze verschillen. Het verwijst ook 
naar onderlinge betrekkingen tussen 
staten.  

 

Inleiding  
Verhouding is het hoofdconcept dat met een aantal kernconcepten centraal staat in Domein 
C en toegepast wordt binnen de context Maatschappelijke verschillen. Het hoofdconcept 
Verhouding biedt leerlingen gereedschap om inzicht te krijgen in “de wijze waarop mensen 
zich van elkaar onderscheiden en tot elkaar verhouden en de manier waarop samenlevingen 
in sociale zin vormgeven aan deze verschillen”.  
Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn:  
Hoe worden schaarse en hooggewaardeerde zaken in een samenleving verdeeld? Wie 
verdelen deze schaarse en hooggewaardeerde zaken en op grond waarvan? Wat zijn de 
gevolgen van deze verdeling voor de maatschappelijke en politieke verhoudingen?  
Hoofd- en kernconcepten die aan bod komen bij Domein C zijn: 

 

Hoofdconcept kernconcepten  

verhouding sociale gelijkheid/ sociale ongelijkheid  
macht/gezag conflict/samenwerking  

vorming identiteit cultuur socialisatie  
ideologie  

binding sociale cohesie cultuur 

verandering globalisering 
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Kernconcepten 

 
sociale gelijkheid/ sociale 
ongelijkheid  

 
Een situatie waarin verschillen tussen 
mensen in al dan niet aangeboren 
kenmerken, consequenties hebben voor 
hun maatschappelijke positie en leiden 
tot een ongelijke verdeling van schaarse 
en hooggewaardeerde zaken, van 
waardering en behandeling.  

 
macht  

 
Het vermogen om hulpbronnen in te 
zetten om bepaalde doelstellingen te 
bereiken en de handelingsmogelijkheden 
van anderen te beperken of te vergroten.  

 
gezag  

 
Macht die als legitiem beschouwd wordt.  

 
conflict  

 
Een situatie waarin individuen, groepen 
en/of staten elkaar tegenwerken om de 
eigen doelen te bereiken.  

 
samenwerking  

 
Het proces waarin individuen, groepen 
en/of staten relaties vormen om hun 
handelen op elkaar af te stemmen voor 
een gemeenschappelijk doel.  
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Domein D: Binding 

 
Binding  

 
Het hoofdconcept binding verwijst naar 
de relatie en onderlinge afhankelijkheden 
tussen mensen in een gezin of familie, 
tussen leden van een groep, in de 
maatschappij en op het niveau van de 
staat.  

 

Inleiding  
Binding is het hoofdconcept dat met een aantal kernconcepten centraal staat in Domein D en 
toegepast wordt binnen de context veiligheid. Het hoofdconcept Binding biedt leerlingen het 
gereedschap om zicht te krijgen op de verschillende wijzen waarop mensen zich aan elkaar 
binden: “de relatie en onderlinge afhankelijkheden tussen mensen in gezin of familie, tussen 
leden van een groep, in de maatschappij en op het niveau van de staat”. Overal waar 
mensen zijn, zijn sociale bindingen aanwezig. Ze bepalen het menselijk bestaan en ze 
komen het meest duidelijk tot uiting in het geheel van interacties, netwerken en regels dat 
onder het begrip samenleving valt.  
Enkele belangrijk vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn:  
Hoe zijn mensen in een samenleving met elkaar verbonden? Wat zorgt voor orde en 
samenhang in een samenleving? Wat zijn mogelijke gevolgen als de sociale cohesie in een 
samenleving verandert?  
Hoofd- en kernconcepten die aan bod komen bij domein D zijn: 

 

Hoofdconcept kernconcepten 

binding sociale cohesie sociale institutie 
groepvorming cultuur  
politieke institutie representatie 
representativiteit 

vorming socialisatie  
ideologie 

verhouding sociale ongelijkheid  
macht/gezag conflict 

verandering  individualisering  
globalisering 
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Kernconcepten 

sociale cohesie  Het aantal en de kwaliteit van de 
bindingen die mensen in een ruimer 
sociaal kader met elkaar hebben, het 
gevoel een groep te zijn, lid te zijn van 
een gemeenschap, de mate van 
verantwoordelijkheid voor elkaars 
welzijn, en de mate waarin anderen daar 
ook een beroep op kunnen doen.  

 
sociale institutie  

 
Complex van min of meer 
geformaliseerde regels die het gedrag 
van mensen en hun onderlinge relaties 
reguleren.  

 

groepsvorming  Het tot stand komen van bindingen 
tussen meer dan twee mensen, doordat 
ze elkaar beïnvloeden en 
gemeenschappelijke waarden en 
normen ontwikkelen.  

 
cultuur  

 
Het geheel van voorstellingen, 
uitdrukkingsvormen, opvattingen, 
waarden en normen die mensen als lid 
van een groep of samenleving hebben 
verworven.  

 
politieke institutie  

 
Complex van min of meer 
geformaliseerde regels die het gedrag 
van mensen en hun onderlinge relaties 
rond politieke machtsuitoefening en 
politieke besluitvorming reguleren.  

 
representatie  

 
De vertegenwoordiging van een groep in 
(politieke) organisaties door één of 
enkele betrokkenen die namens de 
groep optreden.  

 
 
representativiteit  

 
De mate waarin de (politieke) besluiten, 
de standpunten of 
achtergrondkenmerken van 
vertegenwoordigers overeenkomen met 
die van de groep die vertegenwoordigd 
wordt.  
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Domein E: Verandering 

 
Verandering  

 
Het hoofdconcept verandering verwijst 
naar richting en tempo van 
ontwikkelingen in de samenleving en de 
(on)mogelijkheden deze te beïnvloeden.  

 

Inleiding  
Verandering is het hoofdconcept dat met een aantal kernconcepten centraal staat in 
Domein E en toegepast wordt in een specifieke context. Het hoofdconcept Verandering biedt 
leerlingen de mogelijkheid om zicht te krijgen op “de richting en tempo van ontwikkelingen in 
de samenleving en de mogelijkheden en onmogelijkheden deze te beïnvloeden”.  
Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn: Welke 
veranderingsprocessen doen zich voor in onze samenleving?  
Waardoor verandert een samenleving? Hoe gaan mensen om met veranderingen in een 
samenleving? Welke invloed hebben veranderingen op andere maatschappelijke 
vraagstukken?  
Hoofd- en kernconcepten die aan bod komen bij domein E zijn: 

 

Hoofdconcept kernconcepten 

verandering rationalisering individualisering 
institutionalisering globalisering 
democratisering staatsvorming  

vorming ideologie 

verhouding sociale ongelijkheid 

binding sociale institutie representatie 

 
  



 
14 

 
 

Kernconcepten 

rationalisering  Het proces van het ordenen en 
systematiseren van de werkelijkheid met 
de bedoeling haar voorspelbaar en 
beheersbaar te maken en van het 
doelgericht inzetten van middelen om zo 
efficiënt en effectief mogelijke resultaten 
te bereiken.  

 
individualisering  

 
Het proces waarbij individuen in 
toenemende mate hun zelfstandigheid 
op verschillende gebieden kunnen 
vergroten.  

 
institutionalisering  

 
Het proces waarbij een complex van 
waarden en min of meer geformaliseerde 
regels vastgelegd wordt in standaard 
gedragspatronen, die het gedrag van 
mensen en hun onderlinge relaties 
reguleren.  

 
globalisering  

 
Het proces van uitbreiding en 
intensivering van contacten en 
afhankelijkheden over zeer grote 
afstanden en over landsgrenzen heen.  

 
democratisering  

 
Het proces van verandering van de 
machts- en gezagsverhoudingen door 
een grotere inspraak en 
medezeggenschap van degenen met 
minder macht.  

 
staatsvorming  

 
De institutionalisering van politieke 
macht tot een staat.  
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De mensenmaatschappij 
 
Inhoud: inleiding 15 

  voeding 17 

  beschutting 18 

  bescherming 18 

  affectie 19 

  kennis 

  sturing 20 

  noodzakelijke voorwaarden voor het bestaan van een samenleving 20  

 

Inleiding 
Mensen zijn altijd met elkaar ‘maatschappij’. Wij zijn door- en door sociaal. Wij zijn steeds 

met elkaar verbonden – we zijn op elkaar gericht, door elkaar gevormd en van elkaar 

afhankelijk. 

Mensen zijn op elkaar gericht. Ze letten op elkaar, oriënteren zich op elkaar, stemmen hun 

gedrag op elkaar af. Het sociologische begrip dat hiervoor staat is interactie: het reageren 

van mensen op elkaar, zodat het handelen van de een de directe aanleiding is voor het 

handelen van de ander. 

Mensen zijn door elkaar gevormd. De gewoonten, denkwijzen en gevoelens van individuele 

mensen zijn sterk bepaald door eerdere sociale ervaringen, door wat ze van anderen geleerd 

hebben. Dit wordt uitgedrukt in het begrip cultuur: het aangeleerde gedragsrepertoire dat 

mensen behorend tot een bepaalde groep of samenleving gemeen hebben. 

Mensen zijn van elkaar afhankelijk. Alleen al voor hun fysieke voortbestaan zijn mensen op 

elkaar aangewezen, kunnen ze elk voor zich niet zonder andere mensen leven. We 

gebruiken hiervoor de term interdependentie: onderlinge afhankelijkheid. 

 

Sociaal handelen is handelen dat gericht is op het gedrag van andere mensen. Wij kunnen 

het gedrag van een individu alleen begrijpen in relatie tot het gedrag van andere individuen. 

Neem bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Er bewegen zich 22 spelers op het veld, die 

voortdurend op elkaar reageren. Het gedrag van één van de spelers is een functie van, 

onlosmakelijk verbonden met het gedrag van de 21 anderen. Denken we die 21 anderen 

weg, dan wordt het gedrag van de ene overgebleven speler meteen totaal onbegrijpelijk. Of 

we nu een voetbalmatch, een gesprek, een schoolles, een kerkdienst of een feestelijke 

bijeenkomst nemen: de gedragingen van de deelnemers zijn met elkaar vervlochten, 

verknoopt. 

Deze onderlinge verwevenheid houdt in dat het interactieproces als geheel door geen der 

individuen volledig beheerst kan worden en voor elk van hen een tot op zekere hoogte 

onvoorspelbaar karakter heeft. De uitslag van de match staat niet bij voorbaat vast. En 

naarmate het aantal deelnemers groter is, is de beheersbaarheid van het proces als geheel 

voor elk van de deelnemers afzonderlijk geringer. Daarom proberen wij de 

onvoorspelbaarheid van interacties te verkleinen door formulering, invoering en handhaving 

van gedragsregels of normen.  
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Mensen zijn in alle opzichten aangewezen op andere mensen. We zijn uit mensen 

voortgekomen en we zijn afhankelijk van anderen om in leven te blijven. Alles wat we zelf 

niet kunnen maken en toch nodig hebben, moet van andere mensen komen. Wat we niet zelf 

weten, moeten we van andere mensen leren. Mensen kunnen niet zonder elkaar. ‘Alleen op 

de wereld’ bestaat niet. We leven dan ook samen in grote en kleine samenlevingsverbanden: 

gezinnen en families, dorpen, buurten, verenigingen en bedrijven, kerkgenootschappen, 

vakbonden en partijen, vriendengroepen en schoolklassen. Het meest omvattende 

samenlevingsverband wordt kortweg samenleving genoemd. 

 

 
 
‘Alleen op de wereld bestaat niet’. Niemand kan helemaal en altijd voor zichzelf zorgen. Als 

van mensen wordt gezegd dat ze ‘onafhankelijk’ zijn dan betekent dat niet dat ze anderen 

niet nodig hebben, maar dat ze alles wat andere mensen voor hen doen, met geld of een 

andere tegenprestatie kunnen vergoeden. Niemand is onafhankelijk, niemand kan voor 

zichzelf zorgen, mensen kunnen hoogstens zorgen dat anderen voor hen zorgen. Wij zitten 

met onderlinge afhankelijkheden aan elkaar gekoppeld.  
Samenlevingsverbanden bestaan uit mensen die door onderlinge afhankelijkheden 

verbonden zijn. Met andere woorden: samenlevingen bestaan uit interdependente mensen. 
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Waar hebben wij die medemensen dan voor nodig? Of anders gesteld: wat zijn de 

noodzakelijke bestaansvoorwaarden voor mensen? Natuurlijk fysieke bestaansvoorwaarden 

als voldoende zuurstof, water, een geschikte omgevingstemperatuur, etc. Ons gaat het om 

sociale bestaansvoorwaarden: 

1. alle mensen hebben dagelijks voedsel nodig 

2. we hebben beschutting nodig 

3. we hebben bescherming nodig 

4. we hebben affectie van anderen nodig 

5. we kunnen niet zonder kennis over de wereld om ons heen 

6. we kunnen niet zonder sturing: we moeten ons kunnen beheersen. 

 

Voeding 

Als we al een tuintje hebben, dan staan daar bloemen, struiken en een trampoline in. Maar 

zeker geen aardappelen of graan. Een moestuintje daar gelaten. In moderne samenlevingen 

zijn steeds minder mensen voedsel gaan produceren, niet voor eigen gebruik, maar voor 

steeds meer andere mensen, die zelf geen voedsel voortbrengen, maar andere bezigheden 

hebben. Ook de variëteit van het voedselaanbod is toegenomen en dus kunnen mensen een 

keuze maken en een eigen smaak en stijl ontwikkelen. Zo ontstaat er meer variatie tussen 

de mensen binnen een samenleving en kunnen mensen zich door hun etenswijze van elkaar 

onderscheiden.  
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Beschutting 
We moeten ons beschutten tegen hitte en kou, tegen storm en regen en tegen ongedierte.  

Dus dragen we kleren en wonen we in huizen. Vroeger maakten we zelf de kleding (met 

name de vrouwen) en bouwden we met hulp van buren huizen en schuren. Dat heette dienst 

en wederdienst, of wederzijdse hulp. 

Nu is er een batterij aan volk nodig voor je huis; architect, aannemer, metselaar, loodgieter, 

elektricien, stukadoor, kortom een leger aan vaklieden die daar hun beroep van hebben 

gemaakt. En ze ontvangen daarvoor loon. Zo werkt de geldeconomie. De noodzakelijke 

arbeid is over allerlei specialisten verspreid: een maatschappelijke arbeidsdeling. De 

arbeidsdeling en de geldeconomie maken het mogelijk om dingen te gebruiken zonder ze 

zelf te produceren en maken het noodzakelijk om iets te produceren, niet voor je eigen 

gebruik maar voor het geld, waarmee je dan weer andermans producten kunt kopen. 

Daardoor breidt het afhankelijkheidsnetwerk zich steeds verder uit: even ver als het geld 

gaat. 

 

 
 

Bescherming 

Mensen worden in hun bestaan bedreigd, niet alleen door voedseltekort, door koude en 

noodweer, maar ook door microben, roofdieren en andere mensen. Vroeger waren het 

beren, leeuwen en tijgers. Nu komen de gevaren van twee kanten; van microben die ziekten 

kunnen verwekken en van andere mensen die het op andermans bezit en persoon hebben 

gemunt. Wij zijn nu afhankelijk van artsen. En van soldaten, politiemensen, enz. 
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Affectie 
Wij kunnen het ook niet stellen zonder de genegenheid en de achting van medemensen. Wij 

zien onszelf ‘door de ogen van anderen’, zoals wij denken dat anderen ons zien. Zo vormen 

wij een identiteit of zelfbeeld. Wij trekken ons iets aan van mensen die voor ons belangrijk 

zijn. Een mens is dus ook van anderen afhankelijk voor zoiets persoonlijks als een zelfgevoel 

of zelfbeeld. We zijn gevoelig voor onze goede naam, reputatie of populariteit, eer en 

schande, trots en schaamte. ‘Ze vinden allemaal’, ‘iedereen in de klas’, ‘de hele buurt’, ‘alle 

collega’s’. We hebben allemaal sociale gevoelens. 

 

 
 

Kennis 
Mensen kunnen zich alleen staande houden in de samenleving als ze de benodigde kennis 

opdoen. We hebben leren praten. In haast alle landen gaat de grote meerderheid van de 

kinderen een aantal jaren naar de basisschool. Daar leren ze ongeveer hetzelfde. We 

hebben dus veel basiskennis gemeen. Later gaan ze naar verschillende scholen en leggen 

ze zich toe op uiteenlopende kennisgebieden. Zo ontstaan er grote verschillen in kennis 

tussen mensen in één land. De opleiding bepaalt grotendeels welke loopbaan je later zult 

volgen, welk beroep je gaat uitoefenen en dus wat je gaat verdienen, waar je komt te wonen, 

hoe je je vrije tijd gaat besteden, wat voor smaak je gaat ontwikkelen en zelfs welke 

meningen je erop na zult houden. 

De samenlevingsverbanden waarbinnen iemand leeft, bepalen wat noodzakelijke kennis is 

en wat niet. Zo hoeven wij de giftige vruchten in het bos niet te kunnen onderscheiden van 

de voedzame, maar voor bewoners van het regenwoud is dat onmisbare overlevingskennis. 

Wij daarentegen moeten met allerlei muntjes en biljetten het aangekochte fruit kunnen 

afrekenen bij de groenteboer. En ook dat moet allemaal geleerd worden van andere mensen. 

Net als bij beschutting zijn wij afhankelijk geworden van specialisten als elektriciens en 

vliegtuigingenieurs. Dat heet een maatschappelijke kennisdeling en die maakt het mogelijk 

om van alles te ondernemen en te gebruiken zonder er veel vanaf te weten. Alles wordt 

steeds specialistischer en het lijkt erop dat er een kenniskloof in onze samenleving is 

ontstaan tussen mensen die veel weten en mensen die er niet zoveel van snappen. 

 



 
20 

 
 

 
 

Sturing 
Wij moeten heel veel afleren en heel veel aanleren. Onze ontlasting ophouden tot het goede 

moment op de goede plaats. Niet de hele dag koekjes pakken, maar wachten tot etenstijd en 

vervolgens wel ons bord leegeten. Op school mogen we niet in slaap vallen en dus moeten 

we op tijd naar bed en op tijd er weer uit. Onze aangeboren eerste natuur wordt gevormd tot 

een sociale, tweede natuur. Wij moeten in staat zijn onszelf te sturen. En daartoe hebben wij 

de aanwijzingen en de aandrang van anderen nodig. Die zelfsturing is een vorm van 

zelfdwang om van alles na te laten of juist wel te doen, op het goede moment en op de juiste 

plaats, op de correcte manier. Je gaat niet in je korte broek naar een crematie bijvoorbeeld. 

Mensen leren zichzelf te sturen door de dwang die anderen op hen uitoefenen, hun ouders in 

de eerste plaats. Dat is de externe dwang. Maar de omgeving prest mensen ook om zichzelf 

te dwingen: ‘ze moeten het zelf willen’, ‘het is je eigen verantwoordelijkheid’. Dat is een 

externe dwang tot zelfdwang. Uiteindelijk leren mensen om zichzelf meestentijds in de hand 

te houden, ook zonder de voortdurende druk van anderen. Dat is de zelfdwang.  

 

 
 

Noodzakelijke voorwaarden voor het voortbestaan van een samenleving 

Er is een nauwe samenhang tussen de zojuist behandelde sociale bestaansvoorwaarden 

voor de mensen die met elkaar een samenleving vormen en de bestaansvoorwaarden voor 

die samenleving als geheel. Maar die voorwaarden zijn niet dezelfde. De samenleving eet 

niet en draagt geen jas, maar om in de noden van de mens van voeding en beschutting te 

kunnen voorzien is het noodzakelijk dat in die samenleving de vereiste goederen 

geproduceerd en gedistribueerd worden. De eerste noodzakelijke voorwaarde voor het 

voortbestaan van een samenleving is dus: productie en distributie. 
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De tweede noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van een samenleving is dat 

volgende generaties in ongeveer dezelfde netwerken en cultuur worden opgenomen zodat 

die samenleving zich dus voortzet: reproductie. Dat houdt in dat kinderen worden verwekt, 

grootgebracht, opgevoed en onderwezen en op hun plaats in de volwassen wereld worden 

voorbereid. 

 
 
Zoals afzonderlijke mensen bescherming behoeven, zo heeft ook de samenleving als geheel 

beveiliging nodig tegen vijanden van buiten, tegen andere samenlevingen dus: externe 

beveiliging. Maar het is ook noodzakelijk voor het voortbestaan van een samenleving dat de 

mensen die er deel van uitmaken tegen elkaar beschermd worden: de interne beveiliging. 

 

 
 
Net zo noodzakelijk is een zekere affectieve binding tussen de leden van een samenleving, 

een wij-gevoel, een identiteit, ofwel een zeker onderling vertrouwen en enige solidariteit. 
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En ten slotte kan een samenleving alleen voortbestaan als de leden beschikken over 

denkwijzen waarmee zij hun weg in hun sociale en fysieke omgeving kunnen vinden, en die 

ook aan elkaar overdragen: oriëntatie.  

De noodzakelijke voorwaarden voor het voortbestaan van samenlevingen houden dus 

rechtstreeks verband met de overlevingsvoorwaarden van afzonderlijke mensen, maar die 

twee reeksen voorwaarden zijn niet precies dezelfde. Want een samenleving is niet zomaar 

‘heel veel mensen’, en ook niet een soort ‘uitvergrote mens’. Een samenleving is een 

samenstel van mensen in bepaalde afhankelijkheidspatronen. Die samenleving bestaat 

voort, ook als er mensen sterven of vertrekken. Maar een samenleving kan niet voortbestaan 

als de afhankelijkheidspatronen uiteenvallen of als daar niet telkens nieuwe mensen in 

worden opgenomen. Dat is het verschil. 

 

 
 
En dat verschil is niet zo simpel te duiden. Bij het vak maatschappijwetenschappen gaan we 

proberen wat orde in de chaos te scheppen. Hiervoor gebruiken we inzichten uit de sociale 

en politieke wetenschappen. We kunnen niet volledig zijn, maar we gaan een poging doen. 

En daarbij helpen de hoofdconcepten vorming, verhouding, binding en verandering. 

 

Deze tekst is grotendeels gebaseerd op de boeken: De mensenmaatschappij van Abram de 

Swaan, Allemaal andersdenkenden van Geert Hofstede, Samenlevingen van Nico Wilterdink & 

Bart van Heerikhuizen en Sociologie en de moderne samenleving van Jacques van Hoof & Joris 

van Ruysseveldt. 

 

Maar eerst beginnen we met een casus:  
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De Amsterdamse brommerkoeriers 
De Amsterdamse brommerkoeriers zijn jongens van achttien tot tweeëntwintig jaar (een enkeling is 
ouder) die ervan houden in volle vaart op de Honda MT 50cc door het verkeer te racen. De Mt 
volgde jaren geleden de Peugeot 103 op.  

 
Hij is wendbaar, licht, snel en fel. De meeste koeriers beginnen op hun zestiende als pizzakoerier 
en rollen vanzelf in het wereldje. Het is gevaarlijk en simpel werk en je hebt er, behalve een flinke 
dosis lef, behendigheid en doodsverachting, al je concentratie voor nodig. ‘s Morgens om negen uur 
stap je meteen uit bed op je brommer, om één uur neem je drie kwartier pauze en dan ga je door tot 
zes uur. Een koerier rijdt gemiddeld honderdzestig, honderdzeventig kilometer per dag. Ongelukken 
horen erbij zeggen ze: ‘Elke koerier stapt ’s ochtends op de brommer in de hoop dat het goed gaat. 
Maar soms gaat het niet goed en dan worden die gasten van de ambulance gebeld. Dat zijn echt 
gabbers. Ze zeiken nooit. Ze spalken gewoon je arm of been”. “Plankgas is eigenlijk iets te hard in 
de stad in het drukke Amsterdamse verkeer”, erkent de oudste en meest ervaren koerier. “Je hebt 
elke dag wel een bijna-ongeluk en tenminste één keer in de maand een noodstop met slippende 
banden. Toch breken er maar weinig hun botten en zijn er in twintig jaar maar twee doden gevallen. 
Ik hou het er maar op dat we allemaal schijtmazzel hebben in het verkeer”. Sommigen zijn 
superbehendig. “Deze man hier”, zegt hij over een koerier die net komt aanrijden op het plein, 
“maakt een wheely van hier tot het Concertgebouw, dat is rijden op je achterwiel met het voorwiel in 
de lucht. Niemand houdt het zo lang vol als de wheely-king. Hij draagt alleen maar een t-shirtje, dat 
is een teken van zelfvertrouwen”. 
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Tussen de ritjes door, in de pauze en aan het einde van de werkdag rusten ze even uit op het 
Museumplein, waar altijd wel een paar sfeergroupies hun plek warmhouden. Ze komen er bijna 
allemaal, behalve de koeriers van de Swift, want ‘die zijn netjes’. “Eigenlijk stonden we bij het 
Rijksmuseum, maar toen de half-pipe kwam zijn we bij de skaters gaan staan”. Goede vrienden zijn 
ze niet van elkaar, de koeriers en de skaters, ook geen vijanden trouwens. Soms wisselen ze 
weleens een woordje, maar niet te vaak en niet te veel. Wat moet je ook zeggen? Zij zijn skaters en 
wij koeriers. 
“Elke vrijdagavond is het feest. Gekkenboel soms. Stickies, house, een biertje, een pilletje, beetje 
kijken, beetje praten, niks bijzonders”. Het is een vriendenclub – een gang zeggen sommigen. 
Meestal overleggen ze op vrijdag wat ze in het weekeinde gaan doen. Een houseparty, een feest bij 
iemand thuis, een nightmare in de funfactory in Zaandam, beetje chillen en McNuggets eten in de 
Kennemerduinen. Veel ex-koeriers komen nog elke dag op het Museumplein, verslingerd aan de 
lome, quasi-Afrikaanse dorpspleinsfeer die er ’s ochtends hangt. “Muswabi”. “Muswaike busu”. 
Niemand weet wat die woorden betekenen, waar ze vandaan komen of hoe je ze schrijft. (‘zie 
maar’), maar de koeriers zeggen het om de haverklap tegen elkaar. Als ze iets grappig of niet 
grappig vinden, lekker of vies, slap of sterk, mooi of lelijk, bij wijze van groet, van vloek, van 
compliment of schouderophalen. Over de verbouwing van het Museumplein maken ze zich 
ondertussen geen zorgen. “We binden ons gewoon met kettingen aan de bomen vast. Er moet een 
plek voor ons blijven hier”. 
Horzels zijn het in de ogen van de burger. Tuig. De media hebben er, zeggen ze, flink aan 
meegeholpen om ze een slechte naam te bezorgen en daarom blijven ze liever anoniem. “De 
koeriers zijn vogelvrij verklaard en daarom houden we ons gesloten. Dus liever geen namen. 
Vanwege de vijandigheid van de bevolking hebben sommige koeriers een stuk hout bij zich om van 
zich af te slaan als dat nodig is. “Er zitten agressieve koeriers bij, die beuken je helemaal weg als je 
ze voor de wielen rijdt”. 
Het brommer koerieren begon rond 1972 als Amsterdamse variant op de Amerikaanse en Engelse 
koerier. Het was een vrij beroep, er was grote werkloosheid, dus je kon zo aan de slag. “De basis 
was de reclamewereld. Amsterdam was en is de reclamestad, vandaar dat het koerieren in andere 
steden nooit zo’n vlucht heeft genomen”. Hoewel er in de loop der jaren tal van andere 
bedrijfstakken zijn bijgekomen, is de hectische, immer in tijdnood verkerende reclamewereld nog 
altijd de grootste afnemer. Vóór de komst van de koeriers werd het last minute-werk nog gedaan 
door jongste bediendes, maar die waren te netjes, te traag en te duur. Bovendien kun je ze niet in 
de gaten houden als ze eenmaal de deur uit zijn, terwijl de koeriers onderweg voortdurend per 
mobilofoon geklokt worden door de planning. “De komst van de supersnelle koeriers betekende bij 
veel bedrijven dan ook het einde van de jongste bediende”. Op hun beurt worden de koeriers nu in 
hun voortbestaan bedreigd door een nog snellere concurrent: ISDN (Integrated Services Digital 
Network), een nieuwe digitale infrastructuur die het mogelijk maakt grafisch en fotografisch werk 
zonder noemenswaardig verlies van kwaliteit per computer naar de andere kant van de stad te 
versturen, in plaats van per koerier. “Een paar zullen er wel overblijven, maar als groep, als gang, is 
het binnenkort waarschijnlijk met ze gedaan. De fax overleefden ze. De fietskoerier, de autokoerier, 
de verbouwing van het plein – ook dat zouden ze nog wel overleefd hebben. Maar ISDN overleven 
ze niet. De tijd van de brommerkoerier is voorbij”. 
Peter Bekkers in De Volkskrant van 26 augustus 1995 
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De Amsterdamse brommerkoeriers zijn jongens tussen 18 en 22 jaar die spoedpost of 

reclamedrukwerk bezorgen. Zij vormen een duidelijk herkenbare microwereld die toch allerlei 

banden met de macrowereld heeft en ook niet los van deze bredere samenlevingsverbanden 

kan bestaan. Zo is haar bestaan en voortbestaan nauw verbonden met macrosociale 

ontwikkelingen, zoals een ver doorgevoerde mate van arbeidsdeling, veranderingen in de 

moderne economie en de ontwikkeling van moderne transport- en communicatietechnologie. 

Ze zijn ontstaan (en niet bedacht) omdat bedrijven in de moderne stedelijke economie hun 

producten snel aan klanten willen leveren (just-in-time-levering binnen het uur), omdat in 

technologisch opzicht bromfietsen zich bij uitstek lenen tot spoedleveringen in het drukke en 

oververzadigde stadsverkeer, en omdat een aantal jongeren bereid waren tegen een 

bepaalde vergoeding deze economische taak voor hun rekening te nemen. 

 

 
 

Ze hebben zich al heel snel na hun ontstaan ontwikkeld tot een hecht samenlevingsverband 

waarvan de bestaansreden ver buiten de werksfeer uitstrekt. Je kunt je afvragen hoe in hun 

groep orde en samenhang tot stand komt. Is er sprake van een soort collectief bewustzijn in 

deze groep, waarmee de individuele leden zichzelf identificeren? Is er in hun wereldje en in 

hun verhouding tot de buitenwereld sprake van sociale ongelijkheid? 

 

Sociale cohesie en structuur 
Uit de beschrijving van het samenleven van de brommerkoeriers wordt duidelijk dat in dit 

gezelschap van werkende jongeren, niettegenstaande het feit dat zij in hun eentje hun werk 

verrichten, hechte banden bestaan. Ze vormen een ‘apart’ wereldje waarin de onderlinge 

relaties via tamelijk vaste patronen verlopen en waar eigen regels (weliswaar ongeschreven) 

van toepassing zijn. Zo weten we wie er wel en wie niet bijhoren. De groep bestaat uit 

brommerkoeriers, enkele ex-koeriers en de vrouwelijke aanhang. Maar de koeriers van Swift 

horen er duidelijk niet bij, want zij zijn te netjes, en ook de skaters staan erbuiten, alhoewel 

ze een stukje territorium met de brommerkoeriers delen. 
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De hechtheid van de onderlinge banden blijkt uit het bestaan van gewoonten die zich 

kennelijk in de loop der tijd hebben ontwikkeld en die nu voor nieuwkomers als een gegeven 

gelden waaraan ze zich moeten conformeren. Het werk is uiteraard van groot belang: de 

koeriers helpen elkaar, bijvoorbeeld door het doorspelen van tips over sluipwegen, 

opgebroken straten en politiecontroles, of door het helpen opvoeren van de brommer. Maar 

de contacten reiken verder dan het werk alleen. Ze zien elkaar ’s avonds en in het 

weekeinde voor gezamenlijke activiteiten. De sterke onderlinge band wordt verder gevoed 

door de als zeer negatief ervaren houding van de buitenwereld. Met de overige 

weggebruikers ‘verkeren ze in staat van oorlog’ en de politie wordt als vijand gezien 

(snelheidsbekeuringen, controles op opgevoerde brommers). Een uitzondering wordt 

gemaakt voor die ‘gasten van de ambulance’. Die doen gewoon hun werk en zuren niet als 

er weer eens een koerier van straat geraapt moet worden. 

 

Zoals gezegd verlopen de relaties tussen de brommerkoeriers volgens betrekkelijk vaste en 

duurzame patronen. Deze relaties bezitten een sociale structuur: de betrekkelijk duurzame 

en geordende relaties tussen de onderdelen van een samenlevingsverband (personen, 

groepen, organisaties, partijen, instituties), waardoor deze als het ware aan elkaar gebonden 

zijn tot één samenlevingsverband. Vaak wordt gezegd dat een sociale structuur is 

opgebouwd uit sociale posities en rollen. Een sociale positie is de plaats die iemand inneemt 

in het veld van sociale interacties. Iemand is bijvoorbeeld buschauffeur, echtgenoot en lid 

van een voetbalclub. Bij elk van die sociale posities horen bepaalde gedragswijzen, 

kenmerken of kwaliteiten die de samenleving aan de drager van een positie toekent. Een 

buschauffeur wordt geacht dingen te doen zoals klantvriendelijk zijn, het tijdschema 

respecteren, efficiënt werken, en andere dingen te laten, zoals onveilig rijden, 

verkeerssignalen negeren of te laat te arriveren aan de bushalte. Hiervoor wordt hij geacht 

de nodige eigenschappen en bekwaamheden te bezitten en zelfs een bepaald type persoon 

te zijn. Deze verwachtingen en voorschriften die bij een bepaalde positie horen, noemen we 

de sociale rol.  

Maar waarom zouden mensen zich aan die verwachtingen en regels conformeren? Waarom 

houden menden zich aan de regels? Het antwoord ligt in een combinatie van internalisering 

en sociale controle. Internalisering is het proces waarbij mensen zich regels eigen maken, 

zodat ze na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als voorschriften die van buiten 
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afkomen, maar als zelfgekozen richtlijnen voor het gedrag. Sociale controle slaat op de 

verschillende manieren die mensen gebruiken om elkaar aan regels te houden. Dat kan spot 

of informele afkeuring zijn, maar ook het arsenaal van straffen en dwangmaatregelen die 

officiële instanties in stelling kunnen brengen als wettelijke voorschriften worden overtreden. 

Er is altijd wel een stok achter de deur. 

 

De sociale structuur van het wereldje van de brommerkoeriers is eenvoudig. Er zijn in feite 

maar drie posities aan te geven: die van brommerkoerier, die van ex-koerier en die van 

groupie. De orde en samenhang van het samenlevingsverband van de brommerkoeriers 

berust in eerste instantie op een gevoel van lotsverbondenheid, een soort 

saamhorigheidsbesef dat ook tot uiting komt in het voor buitenstaanders enigszins bizarre 

taalgebruik en andere gewoonten die de koeriers onderling ontwikkeld hebben. Ze delen met 

elkaar een aantal waarden en normen, wat voor een hechte onderlinge band zorgt. Maar in 

de relaties tussen de brommerkoeriers zit ook een element van wederzijdse afhankelijkheid 

dat de interne cohesie bevordert: dankzij de hulp en de informatie die hij van anderen krijgt, 

kan de brommerkoerier zijn taak beter en sneller vervullen. De leden van dit 

samenlevingsverband hebben er dus ook persoonlijk belang bij. Bovendien zijn de 

onderlinge relaties ook een bron van emotionele steun tegenover de boze buitenwereld. De 

vijandigheid van de andere, omringende samenlevingsverbanden leidt er als het ware toe dat 

de rangen gesloten worden. Saamhorigheidsbesef en onderlinge afhankelijkheid zijn sterke 

argumenten voor samenleven. 

 

 
 

Identiteit en cultuur 
Identiteit is de wijze waarop een groep zichzelf ziet (of althans wenst te zien) en waarop 

anderen die groep als uniek onderscheiden. Identiteit heeft dus twee kanten. Er is het 

zelfbeeld van de groep, het beeld dat de groepsleden van zichzelf koesteren. En er is het 

beeld dat buitenstaanders op de groep projecteren en dat vaak nogal stereotiepe trekjes 

vertoont. Het een kan niet los van het andere worden gezien. Kijken we naar het wereldje 

van onze brommerkoeriers, dan valt in de eerste plaats het sterk ontwikkelde gevoel van wij 

en zij op: wij – de brommerkoeriers tegenover de andere gebruikers van de stedelijke ruimte. 

Dat wijst erop dat de koeriers een eigen identiteit koesteren waarmee ze zich van andere 

groepen onderscheiden. Die wordt nog versterkt door de negatieve beeldvorming die in de 

buitenwereld ten opzichte van de brommerkoeriers leeft. De eigenheid van de groep heeft 

ook veel te maken met het gevoel van eigenwaarde. De brommerkoeriers staan in de 
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samenleving in laag aanzien; de ontwikkeling van een sterk zelfbeeld is mede een reactie 

daarop. 

De brommerkoerier hecht sterk aan persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid, maar 

identificeert zich uitdrukkelijk met de groep als geheel. Omgekeerd worden ze door de 

buitenwereld ook nadrukkelijk met de groep als geheel geïdentificeerd: ze worden minder als 

een onderscheiden persoon, dan als ‘lid van …’ gezien. Het resultaat is dat het persoonlijke 

zelfbesef van de brommerkoeriers, hun persoonlijke identiteit, nauw met het collectieve 

zelfbeeld is verbonden. Zelfs in zulke persoonlijke zaken als de manier waarop wij onszelf 

zien en ervaren, werkt de invloed van de groepen waartoe we behoren door. De sterke 

overlap tussen persoonlijke en collectieve identiteit uit zich onder meer in wat we een 

gedeelde leefstijl noemen: een eigen taalgebruik, eigen vrijetijdsgewoonten (stickies, house, 

biertje, pilletje, enz.), eigen muzikale smaak, enzovoort. De koeriers hebben een eigen 

subcultuur tot stand gebracht die op een aantal punten te onderscheiden is van de ‘cultuur 

van de buitenwereld’. 

 
 
Cultuur is het geheel van veronderstellingen, opvattingen, waarden, normen én de materiele 

uitdrukking ervan die in de samenleving of in een groep gedeeld en overgeleverd wordt. De 

kern van de cultuur wordt gevormd door basisveronderstellingen over de menselijke natuur 

en het universum, het zijn veronderstellingen over wat is. Indiaanse en Afrikaanse volkeren 

hebben heel andere basisveronderstellingen over de hen omringende wereld dan wij in 

westerse samenlevingen. Waarden en normen zijn geënt op deze basisveronderstellingen 

en geven aan een groep of de samenleving in zijn geheel mee wat zou moeten zijn. 

Waarden geven de keuze aan die een groep of de samenleving heeft gemaakt met 

betrekking tot de doeleinden of gedragspatronen die zij nastrevenswaardig vinden. Een 

waarde dient op deze wijze als criterium om een keuze te maken tussen verschillende 

gedragsalternatieven. Zo impliceert bijvoorbeeld een waarde als vaderlandsliefde dat de 

burgers van een staat het persoonlijk belang en soms het persoonlijk welbevinden, opofferen 

aan het staatsbelang. Normen vertalen deze waarden in concrete gedragsregels en 

voorschriften, vaak in de vorm van geboden en verboden. Soms zijn deze normen letterlijk 

neergeschreven, wat bijvoorbeeld het geval is met rechtsregels, maar dit hoeft niet altijd het 

geval te zijn. 

Daarnaast zijn er ook materiele uitingen of producten van cultuur. Het eerste contact met een 

cultuur bestaat niet uit een confrontatie met de kenmerkende waarden en normen, maar uit 

een confrontatie met de concrete producten van die cultuur: taal, luiers, voeding, kunst, 

gebouwen, monumenten, enz. Deze materiele voortbrengselen zeggen veel over de 

waarden en normen die daarachter schuilgaan. Zo hebben opgravingen naar vroeger 

bestaansvormen ons al veel geleerd over de waarden en normen binnen die 

samenlevingsverbanden. Bijvoorbeeld hoe men met de dood en de doden omging. 
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Sociale ongelijkheid en macht 
Kent de wereld van de brommerkoeriers sociale ongelijkheid? Op het eerste gezicht lijken zij 

op voet van gelijkheid met elkaar om te gaan. We moeten daarom dieper ingaan op wat 

precies onder sociale ongelijkheid verstaan wordt. Sociale ongelijkheid heeft te maken met 

verschillen tussen individuen en groepen, maar da wel met een bijzonder soort verschillen. 

Het gaat om verschillen die tot gevolg hebben dat mensen ten opzichte van elkaar in 

gunstiger of juist in minder gunstige levensomstandigheden verkeren. Zulke verschillen zijn 

in eerste instantie het resultaat van de ongelijke verdeling van zaken die in de samenleving 

als waardevol beschouwd worden. In het algemeen gaat het daarbij om: inkomen (of ruimer: 

middelen van bestaan), sociaal prestige (aanzien, de achting die mensen in de ogen van 

anderen genieten) en macht (het vermogen om de gang van zaken op bepaalde terreinen 

van het sociale leven te beïnvloeden). Daarnaast is ook de verdeling van rechten en plichten 

van belang, en ook die is vaak asymmetrisch, zoals we ons realiseren wanneer we 

bijvoorbeeld aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen denken. Op grond van 

verschillen rangschikken mensen elkaar als ‘hoger’ en ‘lager’ en behandelen ze elkaar 

overeenkomstig. Sociale ongelijkheid heeft dus een objectieve kant (ongelijke 

levensomstandigheden) en een meer subjectieve kant (voorstellingen van een sociale 

hiërarchie). Dat brengt ons op de volgende definitie. Sociale ongelijkheid verwijst naar: 

- de ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken in de samenleving, 

zoals kennis, inkomen, vermogen, opleidingskansen, gezag en privileges; 

- de ongelijke waardering en behandeling van personen op grond van hun 

maatschappelijke positie en leefstijl. 

 

Onze brommerkoeriers lijken in hoge mate een groep van gelijken, jongens van dezelfde 

leeftijd die onder dezelfde omstandigheden hetzelfde gevaarlijke en simpele werk verrichten. 

Maar er valt meer over te zeggen dan op het eerste gezicht lijkt. Hun onderlinge 

overeenkomst hangt nauw samen met het feit dat ze in de samenleving als geheel een laag 

aanzien genieten. ‘Tuig’. Ze maken deel uit van een formele hiërarchische organisatie (het 

spoedorderbedrijf), waarin ze tot de laagste functiecategorie behoren. Ze hebben te maken 

met ‘bazen’ die hen kennelijk nog aardig onder druk kunnen zetten en controleren via de 

mobilofoon. Ze hebben weinig speelruimte om te onderhandelen over prestatie-eisen en 

loon. Omdat ze een laag opleidingsniveau bezitten (ze werken vanaf hun zestiende) en 



 
30 

 
 

vermoedelijk grotendeels uit zogenoemde lagere milieus afkomstig zijn, hebben ze een 

zwakke positie op de arbeidsmarkt. Veel zullen ze dan ook niet verdienen, terwijl hun 

mogelijkheden om vooruit te komen heel beperkt zijn. Voegen we daar nog aan toe het 

simpele, lastige en risicovolle werk dat ze verrichten, dan hoeft het nauwelijks verbazing te 

wekken dat hun sociaal prestige in de samenleving gering is. 

 

Maar hoe staat het met de ongelijkheid onderling? Een aspect van ongelijkheid dat ook in 

zulke kleine, homogene groepen vrijwel altijd een rol speelt, is het sociaal prestige dat de 

groepsleden elkaar toekennen. Ook onder de koeriers lijkt er een prestigehiërarchie te 

bestaan, getuige de bewondering voor de wheely king, de jongen die het presteert om van 

het Rijksmuseum tot het Concertgebouw op zijn achterwiel te rijden. Een prestigehiërarchie 

dus, die gebaseerd is op behendigheid in iets wat in het wereldje van de koeriers essentieel 

is: stuurkunst. Misschien is zijn aanzien daardoor zo groot dat hij als een soort informeel 

leider optreedt (bijvoorbeeld bij het plannen van de weekendactiviteiten) en bepaalde 

privileges kan claimen (de gunsten van de mooiste groupie). 

 

 
 

Of misschien zijn er anderen die aanspraak maken op zo’n rol of privilege omdat zij de 

externe contacten voor de stickies en pilletjes hebben. Of het best kunnen sleutelen om de 

brommers op te voeren. Ook in kleine, hechte groepen bestaat leiderschap en daarmee 

verbonden ongelijke verdeling van (informele) rechten en verplichtingen. Tenslotte moet er 

nog gewezen worden op het bestaan van een vorm van ongelijkheid die zo vanzelfsprekend 

is dat ze haast over het hoofd zou worden gezien: die tussen jongens en meisjes. Het zijn de 

jongens die door de stad crossen en de meisjes worden aangeduid als ‘sfeer-groupies’. 

Blijkbaar bestaat er ook in het wereldje van de koeriers een taaie rolverdeling die de basis 

vormt van bepaalde ongelijkheidsverhoudingen tussen de leden op grond van hun geslacht. 

Daarmee wordt opnieuw de samenhang tussen de ongelijkheid binnen de samenleving als 

geheel en het microwereldje van de koeriers geïllustreerd. 

 

Relatieve autonomie en sociale verandering 

Hoewel de groep van brommerkoeriers nog maar betrekkelijk kort bestaat, bezit zij nu wel 

een heel eigen karakter. Uit de spontane contacten tussen de eerste brommerkoeriers is een 

aparte leefwereld ontstaan met eigen rollen en posities, regels, taalgebruik, praktijken, 

gewoonten, opvattingen, waarden, normen, rituelen. De leefwereld is een eigen bestaan 

gaan leiden, los van de intenties en motivaties van de pioniers. Voor nieuwkomers is het 

wereldje tot op grote hoogte een gegeven dat niet zomaar aangepast kan worden aan de 
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eigen wensen en verwachtingen. En dus zeggen de groepsleden ‘Muswabi’ en ‘Muswaike 

busu’ zonder te weten wat die woorden betekenen of waar ze vandaan komen, gewoon 

omdat iedereen dat doet. Sociale verschijnselen bezitten een relatieve autonomie. Ze 

worden steeds door mensen op gang gebracht en door menselijk gedrag in stand gehouden, 

maar ze leiden tot op zekere hoogte een eigen bestaan, onafhankelijk van de bedoelingen 

en wilsbeschikkingen van individuen; ze oefenen zelfs een zekere dwang op hen uit. Wat 

voor de koeriers geldt, geldt ook voor andere samenlevingsverbanden. Ook de moderne 

samenleving is door menselijk handelen tot stand gebracht, maar is niet op de intenties en 

motivaties van de individuele leden terug te voeren. We noemen dat een blind proces. 

 

Het wereldje van de brommerkoeriers lijkt zich op het eerste gezicht te kenmerken door een 

grote mate van stabiliteit en continuïteit: de onderlinge verhoudingen, de relatie tot de 

buitenwereld, de interne structuur, de eigen subcultuur, al deze elementen kennen een 

redelijk standvastig, stabiel karakter. 

Maar ook zij krijgen te maken met sociale verandering. Zoals de opkomst van de 

brommerkoeriers heeft geleid tot het verdwijnen van de jongste bedienden (‘te traag en te 

duur’), wordt nu het voortbestaan van de brommerkoeriers zelf bedreigd, in het bijzonder als 

gevolg van technologische ontwikkelingen. Internet maakt ze overbodig. Misschien slagen zij 

erin zich aan te passen en als groep verder te bestaan door een andere functie in de 

grootstedelijke economie te vervullen, bijvoorbeeld Ũbertaxi of dealer. 

 

 
 

Die aanpassing kan verregaande gevolgen hebben voor hun concrete leefwereld. Een 

wijziging in het werkpatroon kan hun leefstijl in het gedrang brengen, bijvoorbeeld omdat ze 

nu avondwerk moeten verrichten. Misschien gaan ze door de overstap naar illegale of 

semilegale activiteiten wel meer verdienen, maar ze moeten ook voortdurend 

achteromkijken. De onderlinge verhoudingen, de verhoudingen naar de buitenwereld toe en 

de kenmerkende waarden, normen, voorstellingen, leefstijlen, gebruiken en tradities kunnen 

als gevolg daarvan wijzigingen ondergaan. In dat geval treedt sociale verandering op: 

veranderingen in de structuur en de cultuur van het betreffende samenlevingsverband. 

 

Deze verhandeling over een relatief kleine groep geeft ons een idee waar het bij 

maatschappijwetenschappen om gaat en welke begrippen we tegen zullen komen. 

 

Maar eerst vaardigheden. Zie katern MAW 2019 vaardigheden 
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Domein B: Vorming 
 

Leerstofomschrijving: 

Het proces van socialisatie en acculturatie  
Socialisatie is “het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) 
en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding 
en andere vormen van omgang met anderen”.  
Culturen zijn tijd- en plaatsgebonden. Ze zijn dynamisch van karakter omdat ze veranderen 
o.a. onder invloed van gewijzigde omstandigheden zoals veranderingen in de politieke of 
economische situatie. Deze nieuwe omstandigheden en veranderingen worden weer 
onderdeel van de socialisatieprocessen. Door de omgang met de groepen (socialisatoren) 
waartoe men behoort, vindt er een voortdurende beïnvloeding en cultuuroverdracht plaats. 
Mensen in diverse levensfasen verwerven kennis, vaardigheden, waarden, normen, 
opvattingen en gedragspatronen in de groepen waartoe men behoort. Door het overnemen 
en het zich eigen maken van al deze zaken vindt-vanuit de maatschappij gezien- de 
cultuuroverdracht plaats. Soms gebeurt dit door bewuste en bedoelde processen, maar vaak 
ook gebeurt dit op een heel vanzelfsprekende, onbedoelde en onbewuste manier. Voor een 
groot gedeelte is socialisatie een proces van aanpassing van het individu aan de cultuur van 
de samenleving. Maar het is geen ‘blinde’ aanpassing. Vanuit het individu gezien is 
socialisatie ook een proces van cultuurverwerving waarin iemand tegelijkertijd zijn eigen 
persoonlijkheid ontwikkelt. Het individu kan zelf voor een deel eigen keuzes maken uit het 
aanbod van cultuurelementen dat hij op zijn weg tegenkomt. Omdat socialisatie niet alleen 
een proces van overdracht van een bepaalde cultuur is, maar ook een proces van 
cultuurverwerving waarin een individu zelf stelling neemt ten aanzien van de cultuur, draagt 
socialisatie op haar beurt ook bij tot cultuurverandering. Op den duur internaliseren mensen 
de waarden, normen, opvattingen en gedragingen. Ze worden zo vanzelfsprekend dat 
mensen die als “tweede natuur” gaan ervaren. Via socialisatie krijgen mensen ook 
stereotypen en vooroordelen overgedragen en maken zij zich die eigen. Stereotypen zijn 
vaststaande beelden, generalisaties en veronderstellingen over een groep mensen; 
vooroordelen zijn meningen over een groep mensen, niet gebaseerd op feiten. Beide 
begrippen worden meestal in negatieve zin gebruikt, maar kunnen ook neutraal gebruikt 
worden.  
 
Socialisatieprocessen verschillen naar het milieu waarin iemand opgroeit. De ene groep 
heeft meer economisch, sociaal en cultureel kapitaal dan de andere groep. Economisch 
kapitaal is financieel bezit of een hoog inkomen, sociaal kapitaal zijn de connecties, 
netwerken, de mate van respect die een groep geniet en cultureel kapitaal zijn culturele 
competenties, waaronder kennis, houdingen, opvattingen en smaak die kenmerkend zijn 
voor hoge sociale posities. De maatschappelijke positie van mensen wordt ook bepaald door 
(een combinatie van) kenmerken als het land of de regio waar iemand woont of vandaan 
komt, de taalgroep, de generatie, de opleiding of sekse waartoe iemand behoort.  
Sociale verschillen werken door in het socialisatieproces. Zo leren kinderen van 

hooggeschoolden gemiddeld langer door dan kinderen van laaggeschoolden. Het verschil in 

opleiding en in keuze van opleidingen wordt (deels) ‘sociaal overgeërfd’, overgebracht door 

de invloed van belangrijke anderen in de nabije sociale omgeving (zoals ouders en 

leeftijdgenoten). In een socialisatieproces kunnen ook tegenstrijdige waarden worden 

overgedragen, bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur zowel het gehoorzamen als het 

kritisch nadenken.  
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee specifieke vormen van socialisatie. De ene vorm 
is enculturatie: het aanleren en verwerven van de (sub)cultuur van de samenleving waarin 
men geboren wordt. De andere vorm is acculturatie: “het aanleren en verwerven van een 
andere cultuur of elementen daaruit, dan die waarin iemand is opgegroeid”. Bij acculturatie 
gaat het om individuen die reeds in een andere cultuur zijn gevormd, zoals buitenlanders die 
zich in Nederland vestigen en volwassenen die een geheel nieuwe levensbeschouwing 
overnemen.  
Functies van socialisatie zijn:  

 De continuering van de cultuur van de samenleving. Mensen verwerven zich opvattingen, 
waarden en normen die hen maken tot lid van een maatschappij met een bepaalde cultuur 
waarmee zij zich onderscheiden van de leden van andere maatschappijen en culturen;  

 De verandering van de cultuur van de samenleving en van groepen daarbinnen. Cultuur is 
geen statisch verschijnsel. Door overname van elders worden, evenals door ontdekkingen en 
uitvindingen binnen de eigen cultuur, steeds nieuwe dingen aan de cultuur toegevoegd;  

 Identificatie (binding) met de eigen groep en cultuur door het overbrengen en overnemen 
van cultuurgebonden waarden en normen;  

 Identiteitsontwikkeling van het individu gedurende de gehele levensloop;  

 Het reguleren van gedrag van mensen waardoor het gedrag (van anderen) beter 
voorspelbaar wordt en het samenleven overzichtelijker.  

 
Nature/nurture invloeden  
De jarenlange discussie over de vraag of eigenschappen van individuen meer door nurture 

(opvoeding en omgevingsfactoren) dan door nature (biologische of erfelijke factoren) 

bepaald worden, is nog niet beslecht. Wel gaat men ervan uit dat beide van belang zijn.  

Veranderingen in het belang van socialisatoren 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog verandert de functie en het relatieve belang van 
verschillende socialisatoren in Nederland. Er vindt een verschuiving plaats van een grote rol 
voor kerk en vereniging naar een grote rol voor onderwijs, peergroup en media.  
De betekenis van onderwijs als socialisator neemt toe doordat scholing steeds belangrijker 
wordt en kinderen steeds vroeger en langer buiten de directe sfeer van het gezin in een 
regime van educatie en socialisatie worden geplaatst. Van scholen wordt in toenemende 
mate verwacht dat zij aandacht besteden aan opvoedingstaken zoals de opvoeding in 
waarden en normen en de sociale vorming van de leerlingen.  
Vanaf de jaren vijftig wordt de invloed van de peergroup als socialisator groter en krijgen 
jongeren meer en andere mogelijkheden om een eigen identiteit te ontwikkelen. Door de 
enorme toename van het gebruik van media winnen deze aan betekenis als socialisator. 
Door het lezen van kranten, bladen, het luisteren naar radio, het bekijken van tv, film, het 
gebruik van internet en sociale media worden mensen geconfronteerd met de waarden en 
normen van een cultuur. De informatie die gegeven wordt door de media betreft niet alleen 
feiten, maar bevat ook een interpretatie van gebeurtenissen en heeft daarmee een 
socialiserende werking. Ook de (soms verborgen) waarden, normen, rolmodellen en 
rolpatronen, vooroordelen en stereotypen worden door de media doorgegeven. Framing is 
de manier waarop een onderwerp wordt gebracht, hoe het wordt ingekleed en uitgelegd. Het 
frame dat journalisten presenteren is hun perceptie van het onderwerp en kan beïnvloeden 
vanuit welk perspectief het publiek het onderwerp gaat bekijken. In verschillende 
onderzoeken zijn hypothesen ontwikkeld over de mate waarin massamedia invloed hebben 
op mensen. De cultivatiehypothese gaat in op de socialiserende werking van de media en 
stelt dat de groep mensen die veel naar bepaalde soorten programma’s kijkt, daardoor meer 
beïnvloed wordt in het beeld dat zij van de werkelijkheid heeft dan de groep die dit niet doet. 
De opinieleidershypothese gaat in op de invloed die opinieleiders/idolen direct of indirect 
hebben op mediagebruikers.  
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De mediaframing hypothese gaat in op de bepaalde manier waarop media een onderwerp 
belichten (frame), waardoor de wijze waarop de ontvangers van die boodschap over het 
onderwerp gaan nadenken en praten wordt gestuurd.  
Andere hypothesen richten de aandacht op de beperkte invloed van de media zoals de 
selectiviteitshypothese. Hierin wordt benadrukt dat mensen keuzes maken uit het media-
aanbod zowel door selectieve blootstelling, selectieve perceptie als selectief onthouden. 
Uiteraard speelt selectiviteit ook bij andere socialisatoren dan de media.  
De invloed van media op de mening en het gedrag van mensen is vaak onderwerp van 
maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke discussies, bijvoorbeeld over de invloed 
van beelden waarin geweld voorkomt, de beeldvorming over minderheden en de 
beïnvloeding van de publieke opinie.  

 
De vorming van de identiteit  
Identiteit is “het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt 
en dat hij als kenmerkend en blijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid 
van zijn perceptie over de groep(en) waar hij wel of juist niet deel van uitmaakt”. Mensen 
streven continu naar een positieve identiteit voor zichzelf. In het dagelijks taalgebruik klinkt 
bij identiteit de opvatting door dat de mens zichzelf tot op zekere hoogte maakt en vormt 
naar een zelf geconstrueerd ideaalbeeld. Het zelfbeeld van een opgroeiend individu wordt in 
hoge mate bepaald door de manieren waarop ‘belangrijke anderen’ (ouders, vrienden) zich 
tegenover dat individu gedragen. Het individu ziet zichzelf door de ogen van de anderen en 
vormt zo een zelfbeeld. Terwijl bij de vorming van de identiteit in traditionele samenlevingen 
ook op latere leeftijd het accent ligt op de vormende invloed van de omgeving, ligt in de 
moderne samenleving het accent juist op de wil en de voorkeur van het individu zelf. 
Groepsidentificatie is een belangrijk aspect van iemands zelfdefinitie. Persoonlijke identiteit 
is voor een belangrijk deel een sociale identiteit. Sociale identiteit is dat deel van iemands 
zelfbeeld dat is afgeleid van zijn kennis over de groep(en) waar hij deel van uitmaakt. Sociale 
identificaties maken een individu gelijk aan, of verschillend van, en ‘beter’ of ‘slechter’ dan 
leden van andere groepen.  
Collectieve identiteit is de aanduiding voor wat mensen ten aanzien van een groep als 

kenmerkend en blijvend beschouwen. Tussen persoonlijke en collectieve identiteit kunnen 

spanningen bestaan, bijvoorbeeld als iemand zich niet identificeert met de collectieve 

identiteit waar hij/zij mee vereenzelvigd wordt door anderen. Ook kunnen individuen zo 

opgaan in een groep dat zij hun eigen persoonlijke identiteit verliezen. Omgekeerd kunnen 

bepaalde groepen zoveel eisen van hun leden dat er vrijwel geen ruimte is voor eigen 

opvattingen en een persoonlijke identiteit. De persoonlijke identiteit van het individu en de 

collectieve identiteit waar hij/zij mee vereenzelvigd wordt door anderen, hebben weer effect 

op de sociaaleconomische, sociaal-culturele en politieke positie van die persoon (sociale 

ongelijkheid). 

Cultuur en de dimensies van Hofstede  
Culturen vormen zich omdat groepen mensen op elkaar aangewezen zijn en iets met elkaar 
(willen) delen. Zij hebben een min of meer gemeenschappelijke leefwijze, die herkenbaar is 
aan immateriële aspecten als taal, waarden en normen en aan materiële aspecten als 
kunstobjecten, architectuur, kleding etc. Cultuur is “het geheel van voorstellingen, 
uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een groep of 
samenleving hebben verworven”. De dominante cultuur is de cultuur van de groep in de 
samenleving met een invloedrijke politieke of economische positie. Subculturen zijn 
levensstijlen van groepen mensen die zij deels ontlenen aan de dominante cultuur, en die er 
deels van afwijken. Een bekend voorbeeld van een subcultuur is de jeugd- of 
jongerencultuur. De jeugd- of jongerencultuur betreft een specifieke subcultuur die ontstond 
na de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen, 
vooral van de welvaartsstijging, de stijging van het opleidingspeil, de technologische 
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ontwikkelingen, de uitbreiding van de opleidingsduur, de veranderingen in de gezinnen en de 
toename van de vrije tijd is er tijd, ruimte en geld gekomen voor een specifieke 
identiteitsontwikkeling van jongeren. In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw 
werden vooral cultuuruitingen vanuit verzet tegen de dominante cultuur gekozen. 
Jeugdsubculturen stellen jongeren in staat verschillende rollen aan te nemen en uit te 
proberen en bieden de mogelijkheid om de jeugdfase op te rekken. Jeugdsubculturen 
kunnen voor jongeren een middel zijn om een persoonlijke identiteit te ontwikkelen. Nieuwe 
communicatiemiddelen spelen hier een rol in. Door de komst van vele immigranten ontstaan 
er ook allochtone jongerensubculturen. Met de ontwikkeling van een jongerencultuur (en 
jeugdsubculturen) veranderen bindingen in de samenleving. Als de bindingen in een 
samenleving veranderen kan dat effect hebben op de sociale cohesie. Het kan leiden tot 
een conflict tussen een sterke groepsbinding en het onderhouden van banden met anderen 
buiten de groep, met in- en uitsluiting tot gevolg. Het belang van onderlinge sociale cohesie 
in een bepaalde groep kan strijdig zijn met het belang van sociale cohesie in de 
samenleving.  
Dimensies van Hofstede  
Landen en culturen verschillen qua waarden, normen en opvattingen, bijvoorbeeld in het 
gezin en op school. Hofstede onderscheidt vijf dimensies, waarop je culturen van elkaar kunt 
onderscheiden.  
* Grote machtsafstand versus kleine machtsafstand; Dit is de mate waarin minder machtige 
leden van bijvoorbeeld gezin, school of organisaties in een land verwachten en accepteren 
dat de macht ongelijk verdeeld is.  
* Individualistisch versus collectivistisch; Er is sprake van collectivistische samenlevingen als 
in een samenleving het groepsbelang prevaleert boven het individuele belang en individuen 
vanaf hun geboorte opgenomen worden in sterke, hechte groepen. Van individualistische 
samenlevingen is er sprake als het belang van het individu uitgaat boven het belang van de 
groep en de onderlinge banden tussen de individuen los zijn.  
* Masculien versus feminien; De verschillen tussen mannen en vrouwen in hun sociale rollen 
verschillen tussen landen. Een samenleving is masculien als emotionele sekserollen duidelijk 
gescheiden zijn en feminien als sekserollen elkaar overlappen.  
* Lage onzekerheidsvermijding versus hoge onzekerheidsvermijding; Dit is de mate waarin 
de dragers van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Dit 
gevoel wordt onder andere uitgedrukt in stress en in de behoefte aan voorspelbaarheid; aan 
formele en informele regels.  
*Langetermijngerichtheid versus kortetermijngerichtheid; Langetermijngerichtheid staat voor 
het streven naar beloning in de toekomst, vooral door middel van volharding en 
spaarzaamheid. Kortetermijngerichtheid verwijst bijvoorbeeld naar deugden als respect voor 
traditie, het voorkomen van gezichtsverlies, en het voldoen aan sociale verplichtingen.  
Kritiek op de studie van Hofstede richt zich op het statische en stigmatiserende karakter dat 
deze benadering zou hebben.  
 
Politieke socialisatie is “het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur 
van de groep(en) en samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit 
opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen”. Politieke cultuur is het 
geheel van politieke relevante tradities, kennis, opvattingen en oordelen die kenmerkend zijn 
voor een land, maar ook voor groepen daarbinnen en voor groepen/organisaties die 
landsgrenzen doorkruisen.  
De sociale omgeving waarin iemand opgroeit, het onderwijs dat iemand volgt, de media die 
hij gebruikt en ook de sociaaleconomische klasse waartoe iemand behoort, hebben invloed 
op de opvattingen die iemand door politieke socialisatie ontwikkelt over de maatschappij en 
de politiek. Mensen passen zich in meer of mindere mate aan, aan het gedrag en de 
opvattingen over het politieke domein die heersen in de groep waar zij deel vanuit maken. 
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Op den duur maken zij zich het gedrag en de opvattingen eigen (internalisatie) en worden 
deze vanzelfsprekend.  
Het politieke systeem zelf is ook een factor die invloed uitoefent in de politieke socialisatie 

van burgers. In een systeem van parlementaire democratie bijvoorbeeld worden daarbij 

behorende waarden overgedragen die onderdeel uitmaken van dit politieke 

besluitvormingsmodel (belangenafweging, compromissen sluiten, samenwerking). De 

opvattingen van mensen over wat goed en juist is in de politiek of samenleving verschillen. 

Dat kan dit leiden tot botsing van meningen of tot maatschappelijke conflicten. Politieke 

socialisatie zorgt niet alleen voor de vorming van politieke voorkeuren, een bepaalde mate 

van participatiebereidheid en (bijvoorbeeld democratische) gedragspatronen van mensen, 

maar draagt vaak ook bij aan het voortbestaan van het politieke systeem. Onder andere 

onderwijs draagt politieke cultuur over.  

Politieke ideologieën en de belangrijke politieke stromingen  

Veel voorkomende politieke meningen in een land kunnen gerangschikt worden naar 

verschillende politieke dimensies zoals links/midden/rechts, progressief/conservatief, 

nationalisme/internationalisme, materialisme/postmaterialisme. Deze dimensies geven in 

combinaties een samenhangend programma. Partijen maken vaak een beginselprogramma 

op basis van een politieke ideologie. Een politieke ideologie is ”een samenhangend geheel 

van beginselen en denkbeelden, meestal uitmondend in ideeën over de meest wenselijke 

maatschappelijke en politieke verhoudingen". Deze ideeën vormen antwoorden op vragen op 

het politieke vlak (hoe de macht verdeeld moet worden in een samenleving), op het 

economische vlak (hoe de productie en distributie van goederen georganiseerd moet worden 

in een samenleving) en op het sociaal-culturele vlak (hoe groot de vrijheid van individuen kan 

en mag zijn in een samenleving). Politieke partijen hangen verschillende ideologieën aan, 

maar er zijn ook partijen die zich afzetten tegen het bedrijven van politiek op basis van 

ideologieën. In het Nederlandse politieke landschap worden traditioneel drie 

hoofdstromingen onderscheiden: de confessionele, de liberale en de 

socialistische/sociaaldemocratische stroming. Confessionalisme met daarin nadrukkelijk 

ruimte voor uitgangspunten als: christelijke waarden en harmonie en samenwerking. 

Liberalisme met daarin nadrukkelijk ruimte voor uitgangspunten als: individuele rechten en 

individuele vrijheden. Socialisme/sociaaldemocratie met daarin nadrukkelijk ruimte voor 

uitgangspunten als: gelijkwaardigheid en een sterke/sturende rol van de overheid om dit te 

kunnen realiseren. 

 
De Geschiedenis van het gezin en andere samenlevingsvormen in Nederland vanaf de 

tweede helft van de 20ste eeuw De geschiedenis van het gezin vanaf de tweede helft van 

de 20ste eeuw is te classificeren in drie perioden aan de hand van kenmerkende 

maatschappelijke ontwikkelingen in die tijd.   

 
De periode vóór de zestiger jaren van de vorige eeuw  
Maatschappelijke ontwikkelingen  
De Nederlandse samenleving in die periode is te typeren als een verzuilde samenleving. Er 
vonden demografische ontwikkelingen plaats (babyboom na de Tweede Wereldoorlog) en er 
was sprake van economische groei.  
Het ideaal voor velen was om een gezin te hebben dat zelfstandig gehuisvest is en waar 
naast de eigen kinderen geen anderen in huis verblijven. Door o.a. de woningnood werd dit 
ideaal pas in de zeventiger jaren van de 20ste eeuw bereikt.  
Type gezin in deze periode  
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Het gezin in deze periode is te typeren als kostwinnersgezin (ook wel traditioneel gezin 
genoemd) met als kenmerk een vanzelfsprekende taakverdeling waarbij de man het inkomen 
verdiende en de vrouw het huishouden en de kinderen verzorgde. Het kostwinnersgezin 
gezin kenmerkte zich ook als een bevelshuishouding met een grote gezagsafstand of 
machtsafstand (in de zin van Hofstede). Het gezin werd gezien als de hoeksteen van de 
samenleving.  
 
De periode van de zestiger jaren tot en met de tachtiger jaren  
Maatschappelijke ontwikkelingen  
Dominante waarden in de cultuur veranderden met de processen van rationalisering, 
democratisering, individualisering en ontzuiling en ook vonden er demografische 
ontwikkelingen plaats (het ontstaan van de multiculturele samenleving, vrouwenemancipatie, 
keuze voor minder kinderen door de anticonceptiepil). In de economie was er tot aan de 
oliecrisis van 1973 sprake van een hoogconjunctuur, waardoor een sterke behoefte aan 
arbeidskrachten ontstond, wat o.a. leidde tot de komst van immigranten en tot een groeiend 
aantal buitenshuis werkende vrouwen. Er was sprake van forse loonstijgingen. Het 
opleidingsniveau van vrouwelijke schoolverlaters steeg. De populariteit van het huwelijk nam 
snel af in de 70-er jaren ten gevolge van de individualisering, secularisering en emancipatie. 
Ook in de trouwpatronen waren veranderingen te zien. Mensen gingen vaak eerst 
samenwonen en dan huwen. Jongeren wachtten gemiddeld vijf jaar langer dan hun ouders 
met trouwen, kregen op latere leeftijd kinderen en minder kinderen. Een op de vijf gehuwden 
was al eerder getrouwd.  
De verhoudingen binnen het gezin veranderden, mede door de veranderde waarden op het 
gebied van relaties. De emancipatiebewegingen droegen er o.a. toe bij dat de sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op sociaaleconomisch gebied afnam. Moeders en 
vaders deelden in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen en de 
zorgtaken, zij het dat vrouwen nog steeds veel meer parttime in plaats van fulltime 
buitenshuis werken dan mannen.  
 
Type gezin in deze periode  

De diversiteit in gezinsverbanden nam toe (woongroepen, lesbische/homoseksuele relaties). 

Het kostwinnersgezin bleef bestaan, maar daarnaast kwam het moderne gezin op. Het 

moderne gezin kenmerkte zich als een onderhandelingshuishouding met een geringe 

gezagsafstand. Hierdoor veranderden de bindingen tussen ouders en kinderen. In het 

moderne gezin was er veel overleg over huisregels. Andere kenmerken van het moderne 

gezin zijn een verantwoordelijk ouderschap (bewuste keuze) en een opvoedingsideaal 

waarin de ontplooiing van het kind en de ontwikkeling van een eigen identiteit centraal staat. 

Dit uitte zich onder meer door het individu te leren om voor een eigen mening uit te komen 

en zich te ontwikkelen naar een zelfstandig handelende persoon.  

 
De periode na de tachtiger jaren  
Maatschappelijke ontwikkelingen  
De individualisering zet door. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe (van 22% in 
1981 naar 36% in 2010). Het vruchtbaarheidscijfer daalt verder (van 3,1 in 1960 naar 1,8 in 
2009). Het aantal echtscheidingen neemt niet verder toe. De verwantschapsrelaties worden 
anders vormgegeven en deze bindingen worden minder of op andere manieren 
onderhouden. Ze maken gedeeltelijk plaats voor meer zelf gekozen relaties in andere 
netwerkverbanden (bijvoorbeeld in digitale communities). Allochtonen trouwen nog vooral 
met een partner uit de eigen herkomstgroep (negen op de tien Turken en Marokkanen, 
zeven op de tien Surinamers, vier op de tien niet-westerse allochtonen trouwden in 2011 
iemand uit de eigen herkomstgroep). Er worden verschillende redenen voor genoemd: soms 
economisch van aard, soms cultureel omdat er een kloof bestaat tussen bijvoorbeeld de 
Turkse/Marokkaanse jongens en de Turkse/Marokkaanse meisjes binnen hun gemeenschap 
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in Nederland. Meisjes zijn meer gericht op hun opleiding en zien als ideaal een relatie waarin 
gelijkwaardigheid en communicatie centraal staat; jongens zijn meer gericht op een vrij leven 
en zien als ideaal een traditioneel gezin. Ook de sociale controle in de gemeenschap is van 
invloed op het trouwgedrag van allochtone jongeren.  
 
Type gezin in deze periode  
Het kostwinnersgezin blijft bestaan, naast het moderne gezin. Binnen het moderne gezin 
ontstaan twee varianten, die in meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn: het egalitaire en 
het geïndividualiseerde gezin. In het egalitaire gezin lijkt de gelijkheid tussen man en vrouw 
in belangrijke mate verwezenlijkt te zijn met een gelijke verdeling van taken binnen- en 
buitenshuis. Het gezinsklimaat is democratisch. Kinderen maken in deze gezinnen niet de 
dienst uit, maar ze hebben soms veel te zeggen. Ouders en kinderen onderhandelen dikwijls 
met elkaar.  
In het geïndividualiseerde gezin ligt de nadruk meer op ieder afzonderlijk individu en op een 
grotere mate van financiële en emotionele onafhankelijkheid. In dit gezinstype komen vaak 
rijkere tweeverdieners voor en worden de huishoudelijke taken zo mogelijk uitbesteed. Naast 
de zelfontplooiing van de kinderen staat ook de zelfontplooiing van de ouders centraal. 
Binnen het huishouden komt meer fysieke ruimte voor de jeugd.  
 
Overheidsbeleid met betrekking tot gezin en andere samenlevingsvormen vanaf de 
tweede helft van de 20ste eeuw Het gezinsbeleid van de Nederlandse overheid kenmerkt 
zich van oudsher door terughoudendheid bij de opvoeding.  
De rol van de overheid blijft over het algemeen beperkt tot het bieden van een wettelijk kader 
(bijvoorbeeld bepalingen die gaan over het ouderlijk gezag) en tot het scheppen van 
noodzakelijke financiële en praktische (rand)voorwaarden.  
Deze relatieve terughoudendheid van de overheid op pedagogisch gebied heeft zijn 
oorsprong in de verzuiling. De zorg voor ouders en kinderen op het terrein van opvoeding en 
zorg werd vanaf begin twintigste eeuw zoveel mogelijk gedelegeerd binnen de verschillende 
zuilen en uitbesteed aan het maatschappelijk middenveld. Het werd niet gezien als een 
expliciete taak van de overheid. Hetzelfde gold voor de socialisatiefunctie van het onderwijs. 
Vanwege het principe van de vrijheid van onderwijs hadden de verzuilde 
onderwijsorganisaties en in theorie ook de ouders het grotendeels voor het zeggen. De 
overheid had slechts een ‘randvoorwaardelijke’ taak. De vrijheid van onderwijs (artikel 23 van 
de Grondwet) is een belangrijk kenmerk van het onderwijsbeleid in Nederland dat openbare 
en bijzondere scholen de gelegenheid biedt voor eigen invulling van de pedagogische, 
didactische, religieuze en algemene vorming van de leerlingen.  
Tot in de jaren zestig werd in het kader van het wederopbouwbeleid en de opbouw en 
organisatie van de verzorgingsstaat steeds een belangrijke rol toegekend aan het 
kostwinnersgezin. Een “ordentelijk gezinsleven”, in materieel en immaterieel opzicht was een 
van de pijlers van het overheidsbeleid.  
De maatschappelijke veranderingen ten aanzien van relatie- en gezinsvorming in de jaren 
‘60- ‘80 hadden echter ook hun weerslag op het gezinsbeleid van de overheid. Door het 
voortgaande proces van individualisering was er sprake van een verandering in de 
betekenis van het gezin als sociale institutie en de opkomende en veranderende rol van de 
individuele gezinsleden. Individualisering betekent immers dat het individu in de sociale 
betrekkingen steeds meer centraal komt te staan. Voor het individu betekent dit dat hij/zij 
steeds minder beoordeeld wordt op ’het nest’ waaruit hij/zij voortkomt, maar op de eigen 
verworven individuele competenties.  
Ook de overheid verlegt in deze tijd in toenemende mate haar uitgangspunt van gezin naar 
individu. Het overheidsbeleid is niet meer op het gezin als geheel gericht, maar veel meer op 
verschillende deelaspecten zoals emancipatie en opvoedingsproblemen. De situatie in de 
jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw wordt daarom ook wel 
gekarakteriseerd als ‘impliciet’ of ‘verborgen’ gezinsbeleid.  
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In de jaren negentig komt er meer belangstelling voor het gezin en voor gezinsbeleid, 

geïnitieerd door het CDA. Het gezinsbeleid richt zich op de financiële positie van gezinnen 

en op de combinatie van werk en gezinsleven. Sommige partijen besteden expliciet 

aandacht aan gezinsbeleid 

In de meeste Europese landen treft men geen voorbeelden van een sterk samenhangend 
gezinsbeleid. Nederland vormt hierop geen uitzondering. Beleidsmaatregelen die invloed 
hebben op gezinnen worden meestal niet genomen vanuit het oogpunt van gezinsbeleid, 
maar komen voort uit beleidsterreinen als sociale zaken, justitie of onderwijs. Inhoudelijk 
krijgt het gezinsbeleid in meerdere landen de laatste jaren wat meer aandacht. Daarbij wordt 
soms een meer actieve opstelling gekozen ten aanzien van de manier waarop ouders hun 
kinderen grootbrengen. Dat vormt een breuk met de traditie van terughoudendheid.  
 
Politieke ideologieën en hun denkbeelden over samenlevingsvormen Een 
confessionele ideologie wil, vanuit een christelijk-ethische manier van denken, het gezin 
behouden als hoeksteen van de samenleving, met daarin oorspronkelijk ruimte voor 
traditionele rollen voor mannen en vrouwen. Een liberale ideologie kiest voor vrijheid van het 
individu; de overheid moet zich neutraal opstellen in ethische kwesties. Een 
socialistische/sociaaldemocratische ideologie kiest voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en tussen verschillende samenlevingsvormen.  
 
Regelgeving en acceptatie van andere samenlevingsvormen In de Nederlandse 
samenleving ontwikkelden zich andere waarden en normen ten aanzien van ‘relaties’, zoals 
het ongehuwd samenwonen. Aanvankelijk werd dit afgekeurd en vond men het getuigen van 
zedeloosheid, maar onder invloed van de subculturen en protestbewegingen in de zestiger 
jaren werd dit steeds meer geaccepteerd en in de zeventiger jaren geïnstitutionaliseerd 
o.a. in nieuwe wetgeving zoals de scheidingswet van 1971. Van de paren die eind jaren 
negentig in het huwelijk zijn getreden, hebben negen op de tien eerder ongehuwd 
samengewoond. Daarom is er ook gezocht naar mogelijkheden om deze samenlevingsvorm 
formeel te regelen bijvoorbeeld in de vorm van een samenlevingscontract.  
Eenzelfde ontwikkeling vindt plaatst bij de regelgeving ten aanzien van het samenleven van 

homoseksuele mannen en vrouwen. Inmiddels is dit in 2001 formeel geïnstitutionaliseerd 

door het bestaande burgerlijk huwelijk open te stellen voor twee personen van hetzelfde 

geslacht. Sinds 2014 is het voor twee vrouwen die een relatie hebben veel eenvoudiger 

geworden om gezamenlijk gezag over hun kind te krijgen. De meemoeder kan het kind 

namelijk (desgewenst al vóór de geboorte) erkennen, waardoor de moeders beiden de 

juridische ouders zijn.  
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Toelichting: 
Inhoud: 

1. de sociale vorming van aangeboren mogelijkheden blz. 40 

2. socialisatie als leerproces blz. 44 
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affectie blz. 47 
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3. civilisatie blz. 50 

 

1. De sociale vorming van aangeboren mogelijkheden 
Een samenleving bestaat voort, terwijl de mensen die er deel van uitmaken sterven en 

nieuwe mensen hun plaatsen innemen. Die mensen moeten gevormd worden om hun 

posities te kunnen vervullen. Dat gebeurt door socialisatie.  

Door sociale ervaringen vormt het opgroeiende individu een beeld van zichzelf, krijgt het een 

identiteit. Een pasgeboren kind heeft nog niet het besef van een eigen ‘ik’ als onderscheiden 

van de omgeving. Het ik-besef of ‘zelf’ is dus niet met de geboorte gegeven, maar ontwikkelt 

zich door interactie met anderen: het kind leert hierdoor zichzelf te onderscheiden van zijn 

omgeving en zich als persoon met specifieke eigenschappen te zien. Maar als mensen 

zozeer door andere mensen zijn gevormd, rijst de vraag of aangeboren eigenschappen er 

dan niets toe doen. Zijn mensen bij hun geboorte oneindig plastische wezens die je naar 

believen kunt kneden? Of zijn aangeboren eigenschappen uiteindelijk toch belangrijk voor de 

verklaring van menselijk gedrag? Deze controverse staat bekend als de tegenstelling tussen 

‘natuur’ en ‘cultuur’, of, in het Engels, tussen nature en nurture. 

In het algemeen gaat men er tegenwoordig vanuit dat het onjuist is nature en nurture als 

elkaar uitsluitende verklaringen van menselijk gedrag tegenover elkaar te stellen. Menselijk 

gedrag is niet aangeboren of aangeleerd, maar aangeboren en aangeleerd. Gedrag 

ontwikkelt zich in een ingewikkeld samenspel van genetische mogelijkheden en invloeden uit 

de omgeving. Menselijk leren veronderstelt aangeboren vermogens. In de woorden van 

Arnold Gehlen: ‘De mens is van nature een cultuurwezen’. We zullen zien hoe dat werkt. 

 

Mensen moeten veel leren en ook heel veel afleren om met elkaar te kunnen samenleven. 

Dat leerproces begint al meteen bij de geboorte, als een nieuw mensje de samenleving 

binnenkomt.  

 
Uit zichzelf kan het al zuigen aan de moederborst en het klampt zich ook vanzelf aan iemand 

vast. Dat doet het met aangeboren reflexen. Van het eerste moment af wordt het kindje 

gevoed, gewassen, verschoond, opgepakt, gewiegd, geknuffeld en gestreeld, en steeds 

krijgt het woordjes en geluidjes te horen. Algauw reageert de zuigeling op al die aandacht, 

eerst met vage geluiden en bewegingen, maar gaandeweg met duidelijker signalen. 
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Aan de ontwikkeling van de glimlach is dat goed te volgen. De kleine baby begint met 

onwillekeurige trekkingen van de mondspieren, bewegingen die eigenlijk nog nergens op 

slaan. Maar de mensen rond de wieg zien er een lachje in en beantwoorden dat met hoge 

geluidjes en kooswoordjes. Na enige tijd reageert de baby daarop met specifieke 

mondbewegingen waaruit tevredenheid en herkenning blijken: een signaal. De omstanders 

vallen ter plekke in katzwijm en bevestigen met uitroepen en liefkozingen. Na drie, vier 

maanden leert de zuigeling om vooral naar vertrouwde gezichten te glimlachen, en alleen in 

aangename situaties. Zo verwerven kinderen in de loop van hun eerste levensjaren een heel 

repertoire van lachjes, grijnzen en glimlachjes waarmee zij in allerlei omstandigheden vrij 

nauwkeurig een gevoel of verlangen kunnen overbrengen. En zij leren ook de 

gelaatsuitdrukkingen van andere mensen te begrijpen. 

De mogelijkheid om de mondhoeken te plooien tot een glimlach is aangeboren. Alle 

gewervelde dieren bezitten de mondspieren die daarvoor nodig zijn. Bij veel diersoorten is 

het wegtrekken van de lippen en het ontbloten van de tanden een manier om te 

waarschuwen en te dreigen met hun vervaarlijke gebit.  

 

 
 

Het kan zijn dat dit dreigement in de loop van de evolutie bij sommige soorten een andere 

functie heeft gekregen en dat het een teken van vredelievende bedoelingen is geworden, 

een groet: ‘Ik zou je kunnen bijten maar ik doe het niet, want ik wil met jou juist niet vechten”. 

Die aangeboren mogelijkheid om de tanden te ontbloten wordt bij mensenkinderen steeds 

verder uitgewerkt en verfijnd tot een reeks van signalen, die elk een eigen betekenis hebben 

die past in een bepaalde situatie. 
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Mensen hebben dus geleerd om telkens het passende gezicht te trekken. In die zin zijn alle 

gelaatsuitdrukkingen dan ook ‘gemaakt’, al gaat het bijna altijd zonder erbij na te denken 

‘vanzelf’. 

Het leerproces dat mensen kinderen in de omgang met anderen doormaken bestaat voor 

een groot deel uit het uitbreiden en verfijnen van aangeboren mogelijkheden. Zo ontwikkelen 

ze een heel rijkgeschakeerd repertoire van gedragingen, die elk in een bepaalde context 

kunnen worden ingezet. We leren eerst kruipen, dan rechtop lopen (met vallen en opstaan!!), 

vervolgens hollen en springen, trappen en schoppen, maar ook schrijden, schuifelen, 

hinkelen en dansen. Bij elke situatie past een bepaalde gang en zijn andere bewegingen 

ongepast. Je hinkelt niet de klas in bijvoorbeeld.   

 

 
 

Kinderen hebben bij de geboorte alles meegekregen om te kunnen lopen, maar ze moeten 

het wel leren van andere mensen, in allerlei variaties, en ze moeten alles wat ongepast is 

afleren. 

Alle mensen leren lopen, heel veel mensen leren ook hardlopen en dansen, maar slechts 

enkelen gaan door en worden beroepsdansers of professionele atleten, die een groot deel 

van hun leven wijden aan hun bijzondere bewegingskunst. 
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Het totale leerproces waarin een mensenkind zich ontwikkelt tot een bekwaam lid van de 

samenleving, wordt socialisatie genoemd. Het gaat daarbij om het aanleren van kennis, 

vaardigheden, opvattingen en houdingen. 

Belangrijkst van al is het leren van een taal. Ook hier geldt dat mensenkinderen geboren 

worden met de apparatuur om te leren spreken: een spraakcentrum in de hersenen, een 

heel uitgebreid spierenstelsel voor strottenhoofd, tong en lippen, en een gehoororgaan 

waarmee ze andere sprekers en zichzelf kunnen verstaan. Dat aangeboren apparaat is 

geschikt om de taal te leren die in hun omgeving wordt gesproken: de ‘moedertaal’, een van 

de ongeveer vijfduizend mensentalen die op aarde worden gesproken. En ook hier is sprake 

van uitbreiding en verfijning van het repertoire, van de eerste vage geluidjes naar de 

beheersing van een uitvoerige woordenschat en een ingewikkelde grammatica en zinsbouw, 

waarmee in elke situatie de passende uitspraken te doen zijn.  

 
 
En alweer houdt dat aanleren ook afleren in van alles wat voor ongepast doorgaat, zoals 

slissen, lispelen, stamelen, spugen, krompraten, vloeken, enz. Ook taalbeheersing is een 

vorm van zelfbeheersing en zelfsturing, en ook hierbij is de bemoeienis van andere mensen 

onmisbaar. 

Wat kinderen leren ligt al voor hen klaar in hun omgeving en wordt hun grotendeels door de 

mensen om hen heen voorgehouden en zelfs opgedrongen. Ze komen een sociale wereld 

binnen die al barstensvol is met kennis, procedures en opvattingen. Die maatschappelijk 

beschikbare vaardigheden en houdingen moeten zij zich eigen maken, die moeten deel van 

hun zelf worden, hun tweede natuur. 
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Mensenkinderen zijn bij geboorte hulpelozer dan de jongen van andere soorten. Ze zijn 

bijzonder afhankelijk van hun verzorgers en ze moeten en kunnen veel meer leren dan 

andere jonge dieren. Ze gaan daar ook veel langer mee door. Doordat ze zo afhankelijk zijn 

en zoveel moeten leren, zijn mensen veranderlijker dan andere soorten. Mensen verschillen 

meer van elkaar en van hun ouders en voorouders. Hun gedragspatronen zijn niet al bij de 

geboorte vastgelegd maar kunnen en moeten nog gevormd worden. Daarom ook zijn 

mensensamenlevingen veranderlijker en onderling meer verschillend dan de 

samenlevingsverbanden van andere diersoorten. 

 

2. Socialisatie als leerproces 

Wat zou er gebeuren als kinderen helemaal niet opgevoed en onderwezen werden, als ze 

totaal zonder andere mensen opgroeiden? Dan gaan ze dood. Er zijn wel verhalen 

overgeleverd van kinderen die ‘in het wild’ opgroeiden (bij wolven, apen, etc.) en het 

overleefd zouden hebben, maar ze waren volkomen vervuild en ‘verwilderd’, konden 

nauwelijks lopen, helemaal niet praten, en dat kwam ook niet meer goed. 
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Bescherming 

Vanzelfsprekend hebben kleine kinderen voeding en beschutting nodig. Ze kunnen uiteraard 

ook niet zonder bescherming. Roofdieren en rovers – macroparasieten – zijn in moderne 

samenlevingen niet meer de eerste bedreiging. Maar huishoudelijke apparaten en 

huishoudmiddelen en vooral het straatverkeer vormen een voortdurend gevaar voor kleien 

kinderen, die zich dan ook haast nooit vrij mogen bewegen. Er is nog een ander gevaar dat 

kleine kinderen bedreigt waar mensen dicht opeen wonen: besmetting door microparasieten 

zoals virussen en bacteriën. De kindersterfte is de laatste honderdvijftig jaar zeer sterk 

afgenomen, vooral door verbetering van de huisvesting, door de aanleg van waterleiding en 

riolering, en door beter toezicht op voedingswaren en vooral op melk. 

 

Kennis 

De socialisatie vindt plaats o.a. in het gezin en onder speelkameraadjes, min of meer 

terloops, op ‘informele’ wijze. Zo leren kinderen als vanzelf lopen, praten, spelen en al die 

andere kennis en vaardigheden die zo vanzelfsprekend zijn dat niemand er ooit nog bij 

stilstaat. Maar kennis wordt ook bijgebracht in ‘formeel’ verband, namelijk op school, volgens 

een vast rooster en een geregeld leerprogram, met proefwerken, examens en diploma’s. 

Wat kinderen moeten leren hangt af van de samenleving waarin ze opgroeien. In eigentijdse 

samenlevingen is schoolkennis belangrijker dan vroeger. Steeds meer kinderen gaan steeds 

langer naar school. Maar in de huidige, industriële samenleving zijn er ook dingen die 

mensen niet meer leren. De meesten kunnen niet meer zelf een brood bakken of een kip 

slachten, want daar zijn bakkerijen voor en abattoirs. Trouwens, mensen vinden het eng zelf 

de dieren te doden die ze wel opeten; ze willen daar liever niet aan denken – hun 

gevoeligheden zijn blijkbaar ook veranderd. 

 

 
 
Maar ook binnen één enkele samenleving en in dezelfde periode verschilt het 

socialisatieproces naar het milieu waarin het kind opgroeit. Een jonge edelman moest leren 

rijden, schermen, jagen, dansen en de zoon van een koopman moest zich het rekenen en 

boekhouden eigen maken, terwijl de boerenzoons leerden omgaan met het vee, de ploeg en 
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de zeis. Uiteraard moesten jongens andere dingen leren dan meisjes. Zelfs in moderne 

samenlevingen leren meisjes vaker vreemde talen en jongens vaker wiskunde of 

natuurkunde. Nog steeds leren kinderen van hooggeschoolden gemiddeld langer door dan 

de nakomelingen van laaggeschoolden. Het verschil in opleiding is dus ‘erfelijk’, dat wil 

zeggen ‘sociaal overgeërfd’, overgebracht door de invloed van ouders op kinderen. Kennelijk 

werken sociale verschillen door in de overdracht van kennis en in het socialisatieproces in 

het algemeen. 

 

Economisch en cultureel kapitaal 
Bij de vraag waarom het ouderlijk milieu nu precies het schoolsucces van kinderen beïnvloedt, is men 
wellicht geneigd om het eerst aan de financiële situatie van het gezin te denken, aan het economische 
kapitaal. In kapitaalkrachtige gezinnen kan men het zich permitteren kinderen lang naar school te laten 
gaan, ze dure bijlessen te geven of ze naar exclusieve scholen te sturen waar het onderwijs in kleine 
groepen wordt geven of op hoog peil staat (en ze bovendien nuttige contacten voor later opdoen). Die 
verklaring heeft echter een groot deel van haar kracht verloren sinds overal in de geïndustrialiseerde 
wereld het onderwijs tijdens de leerplichtige periode vrijwel kosteloos is geworden en voorzieningen in 
het leven zijn geroepen die het voor kinderen uit minderdraagkrachtige milieus mogelijk moet maken 
hun opleiding ook na de leerplichtige leeftijd voort te zetten. 
 

 
 
Er is echter nog een andere manier waarop het ouderlijk milieu de schoolloopbaan kan beïnvloeden. De 
Nederlandse socioloog Van Heek heeft gewezen op de taalachterstand van kinderen uit lagere milieus. 
We hebben het dan ook over de culturele bagage die ouders via gezinssocialisatie aan hun kinderen 
meegeven. Naast taalvaardigheid kun je daarbij denken aan een intellectueel klimaat dat stimuleert tot 
leren, lezen, museumbezoek, het aanleren van bepaalde gedragscodes (zoals zelfdiscipline) die 
bevorderlijk zijn voor schoolprestaties, de rechtstreekse ondersteuning van kinderen door ouders bij het 
verwerken van leerstof, enzovoorts. Deze kenmerken van het ouderlijk milieu noemt Bourdieu het 
cultureel kapitaal, ter onderscheiding van het bovengenoemde economische kapitaal. Het heeft 
uiteraard veel te maken met de opleiding die de ouders zelf weer genoten hebben. 
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Affectie 

Vanaf hun geboorte hebben kinderen ook affectie nodig. Ze moeten aandacht en koestering 

krijgen, anders worden ze ziek. Uit een experiment met kleine aapjes die enige maanden in 

volkomen isolatie werden gehouden en wel voedsel kregen, maar geen enkele affectie, is 

gebleken dat ze volkomen in de war raakten en later hun eigen jongen niet konden 

grootbrengen. Van mensenkinderen wordt algemeen aangenomen dat vroege verwaarlozing 

later kan leiden tot emotionele stoornis en een onvermogen om affectieve bindingen aan te 

gaan. Kinderen die liefderijk verzorgd worden leren wel om zich emotioneel aan iemand te 

binden en zij zijn later ook beter in staat om gevoelsbanden te onderhouden. Over de 

gestoorde affectieve ontwikkeling is meer bekend dan over de goed verlopen emotionele 

groei. Hulpverleners krijgen vaak te maken met probleemgezinnen, maar onderzoekers 

worden niet zo makkelijk toegelaten tot gezinnen waar zich geen problemen voordoen. 

 

 
 

Sturing 
In de socialisatie worden ook manieren van sturing bijgebracht. Kleine kinderen leren al 

vroeg hun ontlasting te regelen. Ze mogen die alleen laten gaan op een speciale plek, het 

potje, en moeten het ’s nachts in bed ophouden.  
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In sommige samenlevingen wordt die zindelijkheid al vroeg, vrij streng en soms hardhandig 

bijgebracht. In andere samenlevingen gaat het wat langzamer en zachtzinniger toe. Die 

verschillen in zindelijkheidstraining zijn wel in verband gebracht met verschillen in 

persoonlijkheidsvorming. In een samenleving met een strenge en strakke disciplinering van 

de ontlasting zouden de latere volwassenen een strikte en starre persoonlijkheid 

ontwikkelen, terwijl een geduldiger en zachtmoediger vorming tot zindelijkheid zou resulteren 

in een wat buigzamer en spontaner persoonlijkheid. 

Ook de eetlust moeten kinderen leren regelen naar de tijden van de dag, de ‘maaltijden’. Ze 

moeten de dag leren doorkomen zonder al te veel snoep en ‘tussendoortjes’. Ze leren 

tafelmanieren en moeten alle andere manieren om eten in je mond te stoppen afleren. Er is 

voedsel dat ze niet mogen eten en voedsel dat ze juist moeten leren eten.  

 

 
 
Wie zelf kind is geweest begrijpt nu al dat socialisatie met nogal wat strijd tussen kinderen en 

ouders verloopt, in onenigheid over wat kinderen moeten leren of afleren, en ook over wat ze 

niet mogen leren. 

Kinderen leren op hun woorden passen en mogen geen ‘vieze’ woorden gebruiken (die ze 

blijkbaar wel geleerd hebben) en niet vloeken. Ze moeten wel groeten, bedanken en met 

‘twee woorden’ spreken. Ze moeten leren zich te kleden en hun naaktheid te bedekken, 

anders ‘moeten ze zich schamen’ – dat leren ze dus ook. 
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Op kinderen wordt door ouders, broers en zussen, vriendjes, meesters en juffen voortdurend 

zachte en soms ook harde dwang uitgeoefend, met standjes en met straf, maar ook met 

uitleg, complimentjes en met het ‘goede voorbeeld’, met grapjes en spot. Die dwang van 

buitenaf is er vooral op gericht om het kind ertoe te brengen zichzelf te sturen. Het is dus 

sociale dwang tot zelfdwang. De regels die mensen in de omgeving het kind voorhouden, 

neemt het kind op den duur in zich op als eigen overtuiging. Door internalisatie gaat het een 

regel in de buitenwereld beleven als iets dat ook vanbinnen zit. Je ontwikkelt een geweten. 

Het kind zal dan eerder geneigd zijn die regel in zichzelf ook uit zichzelf na te leven. De 

balans verschuift van externe dwang naar meer zelfdwang. 

 
 
In de huidige samenleving proberen opvoeders meer dan vroeger om niet zomaar dwang toe 

te passen door straf en beloning, maar om door uitleg en overreding een sociale dwang tot 

zelfdwang uit te oefenen en zo kinderen al vroeg te leren zichzelf te sturen. Het kan lijken 

alsof in die gezinnen of in die schoolklassen ‘alles mag’, maar in feite wordt op de kinderen 

toch sterke druk uitgeoefend om zichzelf aan de regels te houden. Ook als niemand het ziet 

houden kinderen en volwassenen zich vaak aan de regels. Ze voelen zich daartoe verplicht 

en zouden zich schamen als hun overtreding uitkwam. Ze voelen zich zelfs schuldig als 

niemand erachter komt.  

 

 
 

Schaamte is een gevoel waarbij je je voorstelt wat anderen van je zullen denken, terwijl je bij 

schuldgevoel je voorstelt hoe zeer je anderen hebt benadeeld. 
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3. Civilisatie 
In de middeleeuwen keek men niet op een dode meer of minder. Het waren roerige en 

gewelddadige tijden. De sterksten konden zich uitleven en de minderen hadden zich daar 

maar bij neer te leggen.  

 
 

Pas toen grotere gebieden onder controle van één heerser kwamen, werd de samenleving 

geleidelijk vreedzamer. En kwam er ruimte naast gevechtstechniek voor hoffelijkheid, goede 

vormen, welbespraaktheid en talent voor diplomatie, intrige of landsbestuur. 

De ontwikkeling in de samenleving naar meer verfijnde, meer gevarieerde gedragsregels 

wordt het civilisatieproces genoemd. Naarmate de civilisatie en dus ook de beschaving zich 

in een samenleving verder doorzet, worden aan de mensen die daarin leven ook andere 

eisen gesteld. Ze hoeven niet meer zo moedig en vechtlustig te zijn als in de middeleeuwen. 

Ze moeten leren hun vechtlust te bedwingen, hun handen thuis te houden en op hun 

woorden te passen. Ze leren meer rekening te houden met de gevolgen van hun gedrag over 

een verloop van tijd en meer rekening te houden met andere mensen. Ze moeten dus minder 

op hun aanvechtingen afgaan en beter overwegen wat de uitwerking van hun gedrag zal zijn. 

En dat zonder voortdurende dwang van buiten; ze moeten zichzelf kunnen sturen, 

nauwkeuriger en soepeler dan vroeger vereist was. 

En dat terwijl de samenleving steeds complexer wordt. Denk aan het verkeer: wie daarin 

toegeeft aan een opwelling van woede of ongeduld, maakt algauw een dodelijk ongeluk. 

Verkeersdeelnemers leren heel precies te sturen, te remmen en vaart te maken om tussen 

de andere weggebruikers onbeschadigd hun doel te bereiken. 
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Denk ook eens aan geld. Hoe verder het gebruik van geld zich in de samenleving verbreid 

heeft, des te noodzakelijker is het dat mensen leren daar beheerst mee om te gaan. Ze 

kunnen het niet in één keer uitgeven, maar moeten steeds rekening houden met ‘later’. Eerst 

werden arbeiders per week betaald en moesten ze het tot de volgende zaterdag weten uit te 

zingen. Nu is het maandloon normaal en moet het inkomen over dertig dagen worden 

verdeeld. Maar ook moet er rekening worden gehouden met grote jaarlijkse uitgaven, zoals 

vakanties en verzekeringen en premies. De geldzorg strekt zich uit over een mensenleven, 

zoals de afbetaling van het huis en de pensioenregeling. 

 

Mensen zijn onderling wat meer gelijk geworden. De verschillen tussen de hoogste en de 

laagste lagen in de samenleving zijn verminderd. De verschillen tussen mannen en vrouwen 

zijn verkleind. De afstand tussen ouders en kinderen is verminderd. De overmacht van de 

ene partij over de andere is geminderd en vaste regels gelden minder absoluut. Er doet zich 

een verschuiving voor van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouden. 

Mensen hoeven niet steeds af te gaan op regels en bevelen, en kunnen vaak in onderling 

overleg bepalen hoe ze hun onderlinge omgang zullen inrichten. In de huidige samenleving 

ligt bij de socialisatie sterk de nadruk op het bijbrengen van kennis en zelfsturing: van 

mensen wordt een heel krachtige, gelijkmatige, volgehouden zelfsturing verwacht. In hun 

socialisatie wordt dat opgroeiende mensen bijgebracht. 
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Domein C: Verhouding 
 

Leerstofomschrijving: 

Ongelijke sociale verhoudingen  
“Voor alle waarneembare verschillen tussen mensen geldt dat ze sociaal gevormd zijn, dat 
wil zeggen dat er binnen een bepaalde samenleving verwachtingen aan verbonden worden 
en dat er een betekenis aan gegeven wordt, waardoor die verschillen anders uitwerken”. Het 
maken van onderscheid op basis van deze verschillen uit zich in sociale ongelijkheid. 
Sociale ongelijkheid is “een situatie waarin verschillen tussen mensen in al dan niet 
aangeboren kenmerken, consequenties hebben voor hun maatschappelijke positie en leiden 
tot een ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken, van waardering en 
behandeling”. De mate van waardering en de criteria die men daarbij hanteert zijn aan 
verandering onderhevig. Welke betekenis mensen geven aan verschillen is cultureel 
bepaald.  
Naarmate die verschillen of de consequenties die aan die verschillen verbonden worden, 
groter zijn, leven mensen in meer ongelijke sociale verhoudingen. Het gaat daarbij om drie 
soorten sociale ongelijkheid:  

 ongelijke verdeling van (politieke) macht (beschikken over fysieke dwangmiddelen);  

 ongelijke verdeling van bezit (schaarse en hooggewaardeerde zaken, zoals kennis, 
inkomen, vermogen);  

 ongelijke verdeling van status (waardering en behandeling van personen op grond van hun 
maatschappelijke positie en leefstijl).  

 
Sociale stratificatie  
In een samenleving vormen zich groepen die een vergelijkbare maatschappelijke positie 
delen. Sociale stratificatie is een verdeling van de maatschappij in groepen (sociale lagen) 
waartussen sociale ongelijkheid bestaat. Het lidmaatschap van deze groepen is ten dele 
sociaal erfelijk. Verschillen in economisch, sociaal en cultureel kapitaal hebben invloed op de 
mogelijkheid van individuen of groepen om verandering aan te brengen in hun 
maatschappelijke positie (sociale mobiliteit).  

 
Positietoewijzing en positieverwerving  
Het begrip maatschappelijke positie verwijst naar de plaats die iemand inneemt ten opzichte 
van anderen. Daarmee is zijn verhouding tot anderen bepaald. Bij het verkrijgen van een 
maatschappelijke positie spelen twee processen in meer of mindere mate een rol: het proces 
van positietoewijzing en het proces van positieverwerving. Het proces van positietoewijzing 
verwijst naar maatschappelijke oorzaken waardoor een persoon of groep op een bepaalde 
positie terechtkomt. Deze maatschappelijke oorzaken werken van buitenaf op de persoon of 
groep in. Het proces van positieverwerving verwijst naar het verkrijgen van een 
maatschappelijke positie door de eigen bijdrage van een persoon of de groep waartoe hij 
behoort. Sociale stratificatie is het indelen van groepen mensen in lagen waartussen een 
ongelijke verhouding bestaat.  

 
Gevolgen van maatschappelijke posities  
De maatschappelijke positie heeft invloed op de mate waarin mensen in staat zijn om zelf 
vorm te geven aan hun leven. In het socialisatieproces vormen mensen zich met kennis, 
opvattingen en verwachtingen die van invloed zijn op schoolsucces, gezondheid, politieke 
participatie en vrijetijdsbesteding.  
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 Onderwijs: het cultureel kapitaal van ouders beïnvloedt de schoolprestaties van kinderen, 
het oordeel van docenten over leerlingen en de beslissingen van ouders en kinderen om 
opleidingen vroegtijdig te beëindigen.  

 Gezondheid: mensen met een lagere maatschappelijke positie hebben meer 
aandoeningen en ziekten en leven gemiddeld minder lang. De oorzaken daarvoor zijn 
complex:  
– Mensen uit hogere klassen hebben vaak meer kennis en een hoger opleidingsniveau en 
hechten als gevolg daarvan meer belang aan gezondheid. Ze herkennen de symptomen van 
ziek zijn beter en kunnen de ernst van de ziekte beter inschatten. Ook zien ze het belang van 
preventie in.  

– Mensen met meer kennis zijn beter in staat hun gezondheid en levensverwachting te 
beïnvloeden door te kiezen voor een gezonde(re) levensstijl. Mensen met weinig kennis 
schrijven veranderingen in hun leven meestal toe aan toeval, geluk en ongeluk.  

– Mensen uit lagere sociaaleconomische groepen vertonen vaker gedrag dat de gezondheid 
schaadt (roken, drinken en te veel/te vet eten) en sporten minder.  

– De communicatievaardigheden kunnen een rol spelen in het contact met artsen en 
gevolgen hebben voor medische besluiten.  

 Politiek: Onder niet-kiezers zijn mensen met weinig opleiding en een laag inkomen 
oververtegenwoordigd. Wie niet stemt compenseert dat zelden door op een andere manier te 
participeren in politiek.  

 Cultuur: Er zijn aanzienlijke verschillen tussen mensen wat betreft de wijze waarop zij hun 
vrije tijd besteden, hun mediagedrag evenals bezoek aan culturele evenementen en 
bezienswaardigheden als musea. Mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen 
gaan vaker naar musea, schouwburgen en concertzalen en lezen meer. Mensen met lagere 
maatschappelijke posities hebben vaak een voorkeur voor andere vormen van cultuur.  
 
Klassenverschillen zijn nauw verbonden met verschillen in status. Relatiepatronen, 
omgangsvormen en levensstijlen van verschillende groepen beïnvloeden de mate waarin 
groepen in de samenleving al of niet met elkaar omgaan of elkaar uitsluiten. Omgekeerd 
brengt intensieve sociale omgang overeenkomsten in levensstijl met zich mee. Leden van 
verschillende sociale lagen verschillen in levensstijl, manieren, eetgewoonten, taalgebruik, 
vrijetijdsbesteding en culturele smaak en daardoor herkennen mensen elkaar als behorend 
tot een bepaald sociaal milieu. Wie een hogere status wil verwerven zal niet alleen een 
hoger inkomen of een baan met hogere status moeten zoeken, maar ook de cultuur van 
hogere statusgroepen moeten overnemen. Dat streven van lagere statusgroepen brengt 
hogere statusgroepen ertoe telkens weer nieuwe tekenen van onderscheid te creëren.  

 
Macht  
Macht is “het vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaalde doelstellingen te bereiken 
en de handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of te vergroten”. Macht is een 
relationeel begrip, komt op alle niveaus voor en kent verschillende soorten. Allereerst zijn er 
de interpersoonlijke machtsverschillen tussen personen op microniveau.  
Daarnaast zijn er machtsverhoudingen op het mesoniveau van groepen, organisaties en 
instituties. Bovendien is er op macroniveau in de maatschappij sprake van machtsverschil 
tussen bepaalde belangengroepen en –organisaties en tussen landen of internationale 
machtsblokken zoals de NAVO of de EU.  
Dat komt omdat de mate waarin personen of groepen of landen macht weten te verwerven, 
bepalend is voor de mate waarin de eigen doelen kunnen worden bereikt ten koste van de 
doelen van anderen. Bij macht is er sprake van een asymmetrische relatie tussen de 
betreffende actoren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen informele en formele macht. 
Formele macht is macht die formeel is afgesproken en vastgelegd; bij informele macht is dit 
niet gebeurd en zijn er andere redenen (charisma, superieure vaardigheden of kennis, 
traditie) waarom iemand macht krijgt.  
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Macht kan voortvloeien uit verschillende machtsbronnen: te onderscheiden in economische 
(schaarse goederen), cognitieve (waardevolle kennis), politieke (middelen tot legitiem 
uitoefenen van dwang) en affectieve bronnen (vermogen emotioneel te binden). Politieke 
macht  
Politieke macht is het vermogen om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
Machtsuitoefening door de overheid en de formele structuren van de politieke orde zijn 
gebaseerd op formele macht. Zo is de macht van de regering weer anders geregeld en 
anders van aard dan de macht van het parlement. Door de politiek zijn officiële 
machtsverdelingen en machtsverhoudingen wettelijk geregeld. Zo heeft de overheid in een 
land als Nederland de (legitieme) macht over geweldsuitoefening en grijpt de overheid af en 
toe ook met geweld in, in het belang van de maatschappelijke ordehandhaving.  
Ook op internationaal vlak spelen machtsverschillen een grote rol. Wanneer de ene staat 

evenveel macht heeft als de andere staat, dan kan die niet haar wil opleggen aan de ander 

en is er sprake van een machtsevenwicht. Machtsongelijkheid op internationaal niveau leidt 

soms tot oorlog en geweld. Het gaat dan om machtsverschillen tussen staten waarbij de ene 

staat haar eigen doelstellingen wil opleggen aan een andere staat. Ook binnen een staat 

kunnen bepaalde bevolkingsgroepen met dwang hun wil proberen op te leggen aan andere 

bevolkingsgroepen waardoor bijvoorbeeld een burgeroorlog ontstaat. 

De ongelijke verdeling van politieke participatie en politieke macht  
De mate van politieke participatie wordt beïnvloed door variabelen als opleiding, inkomen, 
religie, sekse en etniciteit. Politieke participatie wordt gewoonlijk onderscheiden in:  
1. Electorale participatie: stemmen, meewerken aan een verkiezingscampagne, 
lidmaatschap politieke partijen;  
2. Niet-electorale participatie: lobbyen, contacten met politici, politieke partijen, 
belangenorganisaties en/of media; lidmaatschap belangenorganisaties, protestacties.  
Mensen in een lagere maatschappelijke positie participeren minder en hebben (bijna altijd) 
minder politieke macht dan anderen. Zij beschikken over minder machtsbronnen om invloed 
uit te oefenen en te participeren en dat leidt in de praktijk tot relatief minder toegang tot 
hogere functies in politiek en bestuur en minder participatie in de politiek.  

 
 
 
Verschillende visies op de wenselijkheid van politieke participatie  
Volgens de ontwikkelingsvisie is politieke participatie een doel op zichzelf: burgers leren er 
veel van en hun zelfvertrouwen en bekwaamheid om te participeren neemt toe. Ook wordt 
het politieke stelsel daardoor breed gesteund en worden er besluiten genomen die 
daadwerkelijk berusten op de wil van (de meerderheid) van de bevolking. In deze visie wordt 
betrokkenheid van burgers bij het politiek systeem toegejuicht.  
Volgens de instrumentele visie is politieke participatie vooral een middel om tot besluiten te 
komen. Mensen weten zelf het beste wat hun belangen zijn, en door te stemmen geven ze 
de gekozen politici een aanwijzing voor de inrichting van het beleid. Te veel participatie is 
een gevaar voor de democratie, want de meeste mensen denken niet erg democratisch. In 
deze visie staat de stabiliteit van het politiek systeem  

 
Verschillende theorieën over de machtsverdeling in een democratie  
Volgens de theorie van het pluralisme bestaat de moderne samenleving uit een veelheid van 
maatschappelijke groepen die allemaal verschillende belangen vertegenwoordigen. 
Daarmee wordt verzekerd dat er in de samenleving een zekere spreiding van macht is. Er is 
open toegang tot het proces van politieke besluitvorming.  
Volgens de machtselitetheorie is er een machtselite, die sleutelposities inneemt op 
sociaaleconomisch en politiek terrein. Veel macht en invloed zijn geconcentreerd in grote 
organisaties waartegen de macht van regering en parlement nauwelijks opgewassen is.  
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Vroeger werd gedacht dat een politieke machtsstructuur óf volledig beheerd werd door één 
elite óf volledig pluralistisch was. Tegenwoordig worden beide als uiteinden van een 
continuüm gezien.  

 
Gezag  
Gezag is “macht die als legitiem beschouwd wordt”. Typisch voor het hebben van gezag is 
dat iemand of een groep of instelling door anderen gerespecteerd wordt en dat mensen 
vrijwillig de beslissingen van hen accepteren. Men krijgt respect en daardoor kan men bij een 
ander veel gedaan krijgen. Een actor kan zijn gezag ontlenen aan verschillende bronnen. 
Gezag kan gebaseerd zijn aan de persoonlijke kwaliteiten die aan een actor worden 
toegeschreven, aan de positie die deze in een organisatie inneemt of aan de prestaties die 
aan hem toegeschreven worden.  
Het centrale verschil tussen gezag en macht is gelegen in de erkenning en acceptatie van 
bepaalde opvattingen of beslissingen van gezaghebbende mensen door andere mensen. 
Gezaghebbende mensen of instanties hebben wel macht, want hun volgers doen wel wat zij 
willen, maar het is geen macht gebaseerd op dwang.  
Het is macht die als legitiem ervaren wordt zowel door de gezaghebbende als door degenen 
die hem volgen of gehoorzamen. Wil iemand zijn gezag behouden dan moet hij voortdurend 
mensen proberen te overtuigen van zijn prestaties en goede kwaliteiten en zijn sociale 
positie in de organisatie of samenleving zien te behouden.  
Het gezag wordt door een gezagsdrager meestal langzaam opgebouwd, maar kan ook snel 
verloren gaan als de mensen geen vertrouwen meer in de persoon, groep of instelling 
hebben of geen geloof meer hechten aan wat hij zegt.  
Politiek gezag In de politiek streeft men vaak naar meer gezag omdat men daarmee erkend 
wordt als de persoon of instantie die invloed mag uitoefenen op anderen. De zeggenschap 
over anderen wordt dan als legitiem beschouwd. Daardoor verkrijgt men een sterkere positie 
dan wanneer de invloed alleen gebaseerd zou zijn op pure machtsuitoefening. Bij politiek 
gezag wordt de invloed geaccepteerd en gaan mensen handelen in overeenstemming met 
wat er door de politieke actor is besloten.  
De politieke machtsuitoefening wordt dan als legitiem opgevat zowel door de gezagsdrager 
als door degenen die eraan onderworpen zijn. Als de politiek vanuit democratisch oogpunt 
goed werkt wordt de macht omgezet in gezag en komt de politicus vaster in het zadel te 
zitten, wordt de stabiliteit van een regering verhoogd of wordt de positie van een land sterker 
in de internationale politieke verhoudingen.  

 
Maatschappelijke en politieke conflicten  
Er is sprake van een conflict in “een situatie waarin individuen, groepen en/of staten elkaar 
tegenwerken om de eigen doelen te bereiken”. Conflicten komen voor op micro-, meso- en 
macroniveau. Bij maatschappelijke en sociale conflicten spelen vaak machtsverschillen 
tussen individuen, (bevolkings)groepen of landen een rol. In de sociale wetenschappen 
bestaan er twee benaderingen die zich nadrukkelijk bezighouden met maatschappelijke en 
politieke conflicten. In de eerste variant van de conflictbenadering (Marx) staan de ongelijke 
materiële verschillen tussen de bezittende en de bezitloze klasse centraal. De ongelijkheid in 
de bezitsverhoudingen leidt volgens deze theorie tot een onontkoombaar conflict resulterend 
in het omverwerpen van het op economische ongelijkheid en uitbuiting gebaseerde 
economische en politieke systeem. In een tweede variant van de conflictbenadering 
(Huntington) staat centraal dat maatschappelijke conflicten hun oorsprong ook kunnen 
hebben in uiteenlopende sociale en culturele verschillen.  
Veel conflicten in de samenleving hebben een godsdienstige, etnische en/of politieke 
achtergrond of hebben te maken met belangentegenstellingen tussen bijvoorbeeld 
generaties.  
Politieke conflicten  
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Verschillen van mening en conflicten over hoe de samenleving eruit zou moeten zien en over 
hoe die op een bepaald moment ingericht is, worden voortdurend aan de orde gesteld in de 
politiek. Over de wenselijke inrichting van de samenleving en over de koers die daartoe moet 
worden gevaren bestaan in het politieke debat doorgaans (soms zeer) verschillende 
opvattingen. De botsing van verschillende ideeën kan leiden tot politieke conflicten. Daarbij 
gaat het vaak om economische kwesties of over ongelijkheid in de sfeer van geld of macht, 
maar het kan ook gaan over niet-materiële zaken als privacy, euthanasie et cetera. Politieke 
conflicten kunnen nationaal en internationaal vele gedaanten aannemen. Als aanvankelijk 
gematigde politieke meningsverschillen groeien, kunnen ze de vorm gaan aannemen van 
politieke conflicten en kunnen ze soms verder escaleren.  
Op internationaal niveau spelen politieke conflicten een belangrijke rol. Dikwijls gaat het 

daarbij om manifeste en opzienbarende politieke conflicten. De minder duidelijk zichtbare, 

langdurige, latente conflicten spelen vaak geen of een geringere rol. Vooral interstatelijke 

oorlogen en burgeroorlogen krijgen veel aandacht. Oorlogen kunnen beschouwd worden als 

extreme vormen van conflictgedrag in (inter)nationale relaties. 

Oorzaken van maatschappelijke en politieke conflicten  
Sociale spanningen liggen niet altijd aan de oppervlakte. Niemand kan voorspellen wanneer 
en hoe een maatschappelijk of politiek conflict zal uitbreken en hoe groot het conflict zal 
zijn. Scheidslijnen tussen groepen leiden soms tot botsingen en protesten (met name als ze 
samengaan met ongelijke behandeling) maar de geschiedenis leert dat deze tegenstellingen 
vaak ook tot rust komen en gepacificeerd worden. Een door mensen als onrechtvaardig 
ervaren ongelijkheid kan leiden tot conflicten. Voorbeelden hiervan zijn:  

 Klasse: De klassenverschillen zijn afgenomen door o.a. de sociale wetgeving en de 
groeiende welvaart, maar niet verdwenen. Waar tegenstellingen nog bestaan worden die 
vaak gepacificeerd in arbeidsvoorwaardenoverleg, terwijl deze in het verleden aanleiding 
gaven tot klassenstrijd. Tegelijkertijd is aan de onderkant van de samenleving een relatief 
omvangrijke onderklasse gevormd die leeft in een situatie van nieuw opgekomen schaarste.  

 Gender verwijst naar de cultureel bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen en niet 
naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse). De ongelijke 
behandeling van vrouwen en mannen heeft tot de emancipatiestrijd geleid. De sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is verminderd, maar niet verdwenen.  

 Etniciteit: Spanningen tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische afkomst 
hebben vaak ook een klasse-aspect. “De combinatie van een lage, ongeschoolde klasse, de 
niet-blanke huidskleur die vaak aanleiding geeft tot discriminatie, én de 
plattelandsachtergrond van de immigranten is een sterkere determinant dan cultuur alleen”. 
Scheidslijnen tussen klasse en kleur vallen vaak samen en hebben ook een ruimtelijke 
dimensie bij de uitsluiting van groepen (islamitische immigranten en hun kinderen).  

 Generaties: In de toekomst zullen steeds minder jonge mensen de kosten voor de 
oudedagvoorziening en de gezondheidszorg van steeds meer ouderen moeten opbrengen. 
Dit kan leiden tot een generatieconflict.  

 Sociaal-culturele verschillen: Sociaal-culturele kenmerken worden soms als 
aangrijpingspunt voor discriminatie gebruikt. Om de interne cohesie van een groep te 
behouden kan een groep zich afzetten tegen een andere groep. Daarbij spelen ook de 
belangen van de dominerende groep een rol: om een bepaalde machtspositie te behouden 
worden leden van de andere groep behandeld als buitenstaanders, als mensen die er niet bij 
horen. Overigens blijft discriminatie van de ‘buitenstaanders’ ook bestaan als de sociaal-
culturele verschillen verdwenen zijn. Er wordt dan een dubbele moraal gehanteerd: wat bij de 
gevestigden standvastig en slim is, is bij de buitenstaanders koppig en sluw.  

 
Gevolgen van maatschappelijke en politieke conflicten  
Maatschappelijke en politieke conflicten kunnen verschillende gevolgen hebben:  
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 afname van de sociale cohesie in een maatschappij en verharding van standpunten 
waardoor het moeilijker wordt problemen op te lossen. Als conflicten tussen groepen op een 
adequate manier worden beslecht en plaats maken voor samenwerking, kan dit de sociale 
cohesie in de samenleving ten goede komen.  

 versterking van de sociale cohesie binnen de partijen in een conflict. De identiteit van de 
groep wordt bevestigd en de grenzen ten opzichte van de omgeving worden duidelijker. Als 
conflicten lang duren kan echter ook een scheuring binnen een groep ontstaan, tussen 
realisten/gematigden die naar een compromis streven en idealisten/radicalen die van geen 
compromis willen weten;  

 sociale verandering/maatschappelijke ontwikkeling bijvoorbeeld de verandering van de 
heersende normen en waarden (gevolg van een waardenconflict) of herverdeling van 
schaarse middelen (gevolg van een belangenconflict);  

 het blokkeren van sociale verandering doordat er een machtsevenwicht ontstaat. Als 
partijen elkaar in evenwicht houden, zal de partij die streeft naar sociale verandering dat 
streven niet waar kunnen maken.  

 
Strategieën voor het omgaan met conflicten  
Bij het omgaan met conflicten kunnen twee modellen worden onderscheiden: het 
harmoniemodel en het conflictmodel. De Nederlandse versie van het harmoniemodel wordt 
poldermodel genoemd.  
In het harmoniemodel (dat in Nederland de afgelopen decennia dominant is geweest), ligt de 
nadruk op de overlegcultuur en staat het bereiken van consensus centraal bij allerlei politieke 
en economische problemen in vele beleidssectoren. Er is sprake van consensus als men 
een breed gedragen overeenstemming bereikt heeft.  
In het conflictmodel werpen (actie)groepen en organisaties de eigen doelen en belangen in 
de strijd en trachten zij door het inzetten van verschillende strijdmiddelen, waaronder het 
beïnvloeden van de politiek en de bevolking via de media, anderen te overtuigen van hun 
gelijk. Mocht dit ook bijvoorbeeld na bemiddeling niet lukken en komen zij niet tot een 
compromis, dan kunnen zij in principe hun toevlucht nemen tot zwaardere middelen om de 
strijd op te lossen (stakingen, burgerlijke ongehoorzaamheid etc.).  

 
Maatschappelijke en politieke samenwerking  
Samenwerken is “het proces waarin individuen, groepen en/of staten relaties vormen om 
hun handelen op elkaar af te stemmen voor een gemeenschappelijk doel”. Dat kan door het 
handelen van mensen of collectiviteiten op elkaar af te stemmen, gebruikmakend van 
elkaars sterke punten of de macht van het getal (samen staan we sterker). Om het 
gemeenschappelijke doel te bereiken gaat men voor korte of lange termijn een relatie met 
elkaar aan. De samenwerking kan bestaan uit een enkele handeling of kan ook een langer 
durend proces zijn. Vaak creëert men een structuur voor de samenwerking op basis van 
formele of informele onderhandelingen. Daarbij worden dan onderlinge afspraken gemaakt of 
men sluit een contract. Maar voor het slagen van een effectieve samenwerking is meestal 
ook vooral onderling vertrouwen en wederzijdse acceptatie erg belangrijk en in veel gevallen 
is ook een zekere compromisbereidheid nodig. Dit geldt niet alleen voor het samenwerken 
van personen, maar ook op het vlak van groepen en organisaties en op het niveau van de 
betrekkingen tussen staten. Samenwerken op micro-, meso- en macroniveau betreft altijd 
een kwestie van geven en nemen. De deelnemende personen of partijen moeten meestal 
een deel van hun autonomie inleveren en moeten bereid zijn om met elkaar aan tafel te gaan 
zitten en met elkaar te overleggen over heldere afspraken. Dat wil niet zeggen dat iedereen 
evenveel moet inleveren. Ook hier spelen machtsverschillen een rol. Men heeft elkaar wel 
nodig als samenwerkende partijen, maar deze interdependentie kan ook asymmetrisch zijn. 
Het samenwerken van mensen, groepen of organisaties is van groot belang voor de vorming 
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en instandhouding van sociale cohesie. De bereidheid tot samenwerking is een belangrijk 
aspect van het sociale leven.  
Politieke samenwerking  
In de politiek werken verschillende politieke partijen of landen (internationaal) vaak samen. 
Dit kan vrijwillig gebeuren (gedeelde waarden) of omdat ze op elkaar aangewezen zijn 
(gedeelde belangen) of door dwang (machtsuitoefening). Politici moeten ook samenwerken 
met tal van maatschappelijke groepen en organisaties. Zij zijn op elkaar aangewezen om de 
samenleving goed te laten functioneren en die verder te kunnen ontwikkelen. Het bestaan en 
afbouwen van onderling wantrouwen speelt in de (internationale) politiek voortdurend een 
rol.  
Maar naast samenwerking kan er ook voor worden gekozen om conflicten door een 

machtsstrijd te beslechten met tactieken als stakingen, boycots, burgerlijke 

ongehoorzaamheid, het uitroepen van een tegenregering, het organiseren van een opstand 

en dergelijke. 

Maatschappelijke ladder  
Op basis van onderzoek waarin mensen wordt gevraagd beroepen te rangschikken volgens 
de status die zij aan die beroepen toekennen kan een ‘beroepsprestigeladder’ worden 
vastgesteld.  
Dan blijken chirurgen, rechters en professoren veel status te hebben en ongeschoolde 
arbeiders weinig. De status van onderwijzers, afdelingschefs en loodgieters bevindt zich 
daartussenin.  
In plaats van een maatschappelijke ladder die de ongelijke verdeling van status weergeeft, is 
het ook mogelijk een maatschappelijke ladder te baseren op de ongelijke verdeling van bezit. 
O.a.de economische positie van mensen en hun positie op de arbeidsmarkt is dan bepalend 
voor hun plek op deze maatschappelijke ladder en de daarbij behorende klassen. 
Bijvoorbeeld: een bovenlaag van kapitaalbezitters en topbestuurders van grote bedrijven, 
een ondernemersklasse van kleine en middelgrote bedrijven, een professionele 
middenklasse van mensen met hoge opleidingen en hoge salarissen, een werknemers- of 
arbeidersklasse en een onderklasse.  

 
Stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder  
De veelgebruikte beeldspraak van ‘maatschappelijke ladder’ suggereert dat het voor 
iedereen heel gemakkelijk is om hogerop te klimmen in de maatschappij. Dat is echter niet in 
alle gevallen zo. Afkomst en geërfd bezit zijn minder belangrijk geworden voor iemands 
positie in de samenleving. Opleiding, het soort werk en het bijbehorende inkomen zijn 
belangrijker geworden bij het bepalen van iemands positie. Mensen hebben in principe meer 
kansen om sociaal mobiel te zijn, zowel binnen één generatie als ten opzichte van hun 
ouders. Nederland is in de twintigste eeuw van een gesloten samenleving een opener 
samenleving geworden.  
Voor mensen die er niet in slagen een diploma te halen is het open karakter van de 
Nederlandse samenleving echter beperkt. De stijgingskansen voor de onderklasse (zie 11.4) 
zijn gering. De kansen in het onderwijs vertonen een duidelijke samenhang met het sociale 
milieu waaruit kinderen afkomstig zijn (bijvoorbeeld door een gebrek aan cultureel kapitaal).  
De rolverdeling tussen mannen en vrouwen vertaalt zich in beroepen- en functiesegregatie. 
Er is nog steeds sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een deel van de 
vrouwen stoot in hun maatschappelijke carrière tegen het "glazen plafond". Dit kan het 
gevolg zijn van positietoewijzing of van positieverwerving.  
Stereotypen en vooroordelen hebben effect op de mobiliteitsmogelijkheden van mensen uit 
bepaalde etnische groepen. Daarnaast sluit hun culturele achtergrond vaak niet aan bij de 
eisen die door leden van de dominante meerderheid aan veel functies worden gesteld.  
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Groepen met zwakke positie op de arbeidsmarkt  
De arbeidsparticipatie van onder meer vrouwen, jongeren, ouderen, laagopgeleiden (met 
name ongediplomeerden), gedeeltelijk arbeidsgeschikten en niet-westerse allochtonen ligt 
onder het gemiddelde. Als iemand in meerdere van deze categorieën valt, wordt de kans 
groter dat zijn positie op de arbeidsmarkt verzwakt. Er is bijvoorbeeld een duidelijke relatie 
tussen de arbeidsdeelname van vrouwen en hun opleidingsniveau, en de werkloosheid 
onder niet-westerse allochtone jongeren is substantieel hoger dan de gemiddelde 
jeugdwerkloosheid.  
De kwetsbare positie ontstaat door positieverwerving maar ook door positietoewijzing. 
Daarnaast spelen de kenmerken waarop werkgevers in de beleving van de werkzoekende 
letten bij de werving van personeel een rol. Deze subjectieve arbeidsmarktkansen – de mate 
waarin de betrokkene zelf de kansen op de arbeidsmarkt positief inschat –spelen een rol in 
positieverwerving: er wordt minder hard naar een baan gezocht.  

 
Sociale uitsluiting  
Het gevaar van te grote sociaaleconomische verschillen is het ontstaan van een 
onderklasse. Bij circa tien procent van de Nederlandse bevolking is er sprake van een 
zodanige cumulatie van problemen dat er gesproken kan worden van sociale uitsluiting. 
Sociale uitsluiting kan effect hebben op de sociale cohesie van de samenleving. Deze 
sociale uitsluiting heeft vier componenten met behulp waarvan de mate van uitsluiting van 
een groep kan worden vastgesteld:  

 beperkte sociale en politieke participatie (zoals beperkte politieke interesse, sociaal 
isolement);  

 beperkte normatieve integratie (beperkte naleving van de gangbare waarden en normen in 
de samenleving);  

 niet goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften, een tekort aan materiële 
goederen;  

 geringe toegang tot sociale grondrechten (onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, 
veiligheid, enz.).  
 
Uitsluiting kan zowel het gevolg zijn van positietoewijzing als van positieverwerving.  

 
Veranderingen in kansen ten opzichte van vorige generaties  
De afgelopen decennia is het percentage studenten aan universiteiten en hogescholen uit de 
lage sociale milieus gestegen. Dat geldt ook voor (tweedegeneratie) jongvolwassenen met 
een allochtone achtergrond. Zij hebben de laatste twee decennia een stevige inhaalslag 
gemaakt. Ook het percentage meisjes in het hoger onderwijs is fors gestegen.  
Bij migranten zien we een afname van het percentage mensen dat in de elementaire en 
lagere beroepen werkzaam is. Migranten en hun kinderen bezetten aanzienlijk vaker hogere 
en wetenschappelijke beroepen. Onder autochtonen neemt het aantal werkenden in lagere 
beroepen de laatste twee decennia ook af, maar minder dan onder migranten.  

 
Processen die de sociale ongelijkheid in Nederland en tussen landen 
beïnvloeden  

 Europeanisering en globalisering  
In EU-verband en op mondiaal niveau verplichten staten zich om zo min mogelijk 
beperkingen op te leggen aan het vrije verkeer van geld, personen, informatie, goederen en 
diensten tussen landen. Dat vergroot de onderlinge afhankelijkheid van staten. De relatieve 
voordelen van westerse economieën in kennis, transport, productiviteit etc. zijn afgenomen 
of verdwenen. Loonkosten zijn relatief hoog, waardoor kapitaal en werkgelegenheid naar het 
buitenland verdwijnen. Daardoor kan de werkgelegenheid in eigen land bedreigd worden en 
de sociale ongelijkheid in eigen land toenemen. Europeanisering en globalisering hebben 
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ook tot gevolg dat er migratiestromen op gang komen van arme naar rijke landen waardoor 
er in Nederland een nieuwe onderklasse ontstaat van migranten met lage inkomens. Aan de 
andere kant kunnen bepaalde bedrijfstakken hun afzetmarkten uitbreiden naar andere 
landen en kunnen sommige groepen Nederlandse werknemers makkelijker een baan in het 
buitenland vinden.  

 Informatisering en digitalisering  

Door digitalisering van informatie wordt wel gesproken van de digitale kloof. Degenen met de 
sterkste posities in onze maatschappij zijn aanzienlijk beter in staat de nieuwe technologie 
als instrument te gebruiken om hun positie te verbeteren dan degenen met de zwakste 
posities. Zij vinden gemakkelijker toegang tot informatiebronnen, kunnen door nieuwe sociale 
media meer gebruik maken van netwerken en zijn beter in staat hun vaardigheden op peil te 
houden. “De verschillen in digitale vaardigheden tussen jongeren en ouderen zijn groot, en 
dit geldt ook voor de verschillen tussen lager en hoger opgeleiden. De achterstand van 
inactieven en allochtonen is relatief kleiner”. Door deze verschillen is het voor lager 
opgeleiden moeilijker om op de arbeidsmarkt actief te worden of promotie te maken.  

 Veranderende man-vrouw verhouding  
De laatste decennia hebben vrouwen aan macht gewonnen ten opzichte van mannen. De 
emancipatiebeweging van vrouwen heeft ertoe bijgedragen, dat de maatschappelijke 
mogelijkheden van vrouwen zijn toegenomen. Desondanks is de sociale ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen nog altijd aanzienlijk. Veranderingen in hiërarchie en 
taakverdeling binnen het gezin (zie Domein B) hebben veranderingen in de identiteit van 
mannen en vrouwen teweeggebracht.  

 Stijging opleidingsniveau  

Het gemiddelde opleidingsniveau is aanzienlijk gestegen, waardoor de opleidingseisen voor 
een bepaald type werk in de loop van de tijd zijn opgeschroefd: ‘diploma-inflatie’. De 
mogelijkheid om een veeleisende en goed beloonde baan met carrièremogelijkheden te 
krijgen, hangt steeds meer af van hogere onderwijsdiploma’s.  

 Ontwikkeling naar postindustriële samenleving  
Het aantal mensen dat werkzaam is in de dienstensector is toegenomen, terwijl er minder 
mensen werkzaam zijn in de industriële sector. Onze samenleving wordt daarom ook wel 
postindustrieel genoemd. Daardoor is het statusonderscheid tussen hoofd- en handarbeid 
afgenomen, en het belang van een goede opleiding voor iemands maatschappelijke positie 
toegenomen.  

 
Afname van ongelijkheid door toename van rechten van burgers  
In de gesloten samenleving van begin negentiende eeuw waren de burgers een sociale 
groep, die zich in inkomen, vermogen, belastingklasse en beroep onderscheiden van een 
onderlaag van armen en minder gegoeden. Vanaf de jaren veertig van die eeuw werd door 
mannelijke burgers een politieke rol opgeëist. Met de Grondwetswijziging van 1848 werden 
rechtstreekse verkiezingen ingevoerd, maar het aantal stemgerechtigden werd nauwelijks 
uitgebreid. Een groot deel van de mannen beschikte volgens conservatieven en liberalen (de 
belangrijkste politieke stromingen uit die tijd) niet over de vermogens om daadwerkelijk 
politieke rechten uit te oefenen. Deze groep werd – net als alle vrouwen- uitgesloten van 
politieke rechten. De sociaaleconomische en sociaal-culturele positie en sekse van mensen 
bepaalde dus hun politieke (machts)positie. Vanaf de jaren zeventig van de 19e eeuw vond 
men dat de staat een grotere rol moest hebben in het realiseren van rechten van burgers 
(sociale kwestie en onderwijs), daardoor kwam ook de zeggenschap van de burgers over de 
staat ter discussie. Dit leidde uiteindelijk tot de invoering van het algemeen kiesrecht. Vanaf 
dat moment hadden burgers ongeacht sekse, sociale status of culturele achtergrond, 
dezelfde politieke rechten. Dit gold overigens niet voor de ‘inlandse bevolking’ in de 
Nederlandse koloniën. Gelijke rechten golden ook buiten het politieke terrein aanvankelijk 
alleen voor volwassen mannen met een bepaald vermogen en pas later voor alle volwassen 
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blanke mannen. Wettelijke gelijkheid voor vrouwen kwam er pas in de loop van de twintigste 
eeuw.  
Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw waren vrouwen niet gelijk voor de wet en waren 
er allerlei overheidsmaatregelen om betaalde arbeid door gehuwde vrouwen te verbieden. In 
die jaren boekte de vrouwenbeweging een aantal belangrijke successen, waaronder de 
beëindiging van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen.  

 
Veranderende sociale verhoudingen  
De sociale ongelijkheid op het gebied van inkomen is de loop van de twintigste eeuw 
afgenomen, maar na 1985 weer toegenomen. Doordat de overheid sinds de jaren tachtig 
meer nadruk legt op eigen verantwoordelijkheid kunnen zwakkere groepen in de 
samenleving minder rekenen op bescherming van collectieve regelingen. Tegelijkertijd dreigt 
dubbele marginalisering van gekleurde minderheidsgroepen met een lage scholingsgraad. 
Niet de inkomensverschillen, maar vooral vermogensverschillen zijn in Nederland gegroeid. 
In internationaal vergelijkend perspectief zijn deze in Nederland heel groot, ook vergeleken 
met de VS en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal ‘flexwerkers’ (werknemers met een 
aanstelling voor minder dan een jaar of met een wisselend aantal uren) en ZZP’ers 
(zelfstandigen zonder personeel) groeit gestaag. De positie van flexwerkers is vaak zwakker 
dan die van werknemers met een vast contract.  
Door de vergrijzing is het aandeel van ouderen in de totale bevolking toegenomen. Zij 
hebben tegenwoordig vaak een goede opleiding, een redelijk inkomen en ook politieke 
macht.  

 
Overheidsinstrumenten om sociale ongelijkheid te beïnvloeden  
De overheid heeft een aantal instrumenten om sociale ongelijkheid te beïnvloeden, zoals:  

 mensen verzekeren tegen bepaalde vormen van inkomensverlies en zorg bieden voor 
mensen die door fysieke of cognitieve beperkingen onvoldoende mee kunnen komen;  

 ongelijkheid in de inkomensverdeling via belasting- en premieheffing en subsidies 
neutraliseren of verminderen;  

 onderwijsbeleid, gericht op het verminderen van verschillende vormen van sociale 
ongelijkheid;  

 wijkgericht achterstandbeleid;  

 actief arbeidsmarktbeleid.  

 
Positieve en negatieve effecten van overheidsinstrumenten  
Overheidsmaatregelen kunnen de volgende positieve en negatieve effecten hebben (de 
beoordeling of iets een positief of negatief effect is, hangt samen met iemands politieke 
overtuiging):  
(Mogelijke) positieve effecten zijn:  

 mensen die werkloos, gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn, kunnen een redelijk 
bestaansminimum handhaven. Daardoor wordt de sociale ongelijkheid minder en de 
sociale cohesie bevorderd;  

 de beloningsongelijkheid neemt af;  

 onderwijs- en arbeidsmarktbeleid verminderen de kansenongelijkheid tussen bepaalde 
groepen (mannen/vrouwen, lagere en hogere klassen, gevestigden en nieuwkomers).  
 
(Mogelijke) negatieve effecten zijn:  

 (te) hoge uitgaven voor de overheid. Dat kan leiden tot een hoge belasting- en premiedruk, 
met als gevolg een verslechterende concurrentiepositie van bedrijven. Dat kan afnemende 
economische groei en stijgende werkloosheid tot gevolg hebben, waardoor de uitgaven aan 
de sociale zekerheid verder stijgen (betaalbaarheidsproblemen);  
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 mensen komen in de verleiding een uitkering aan te vragen of in die uitkering te blijven, er 
is te weinig prikkel om te gaan werken. Andere mensen gaan de werkwilligheid van 
werklozen in twijfel trekken of vinden dat bepaalde groepen op de arbeidsmarkt en in het 
onderwijs worden voorgetrokken;  

 minder doelmatige inzet van middelen, verstoring marktwerking, minder particulier initiatief.  

 
Opvattingen van aanhangers van politieke stromingen over de rol van de 
overheid en de verzorgingsstaat  
De liberale stroming/ideologie legt oorspronkelijk de nadruk op eigen verantwoordelijkheid 
en eigen initiatief bij burgers: dereguleren en privatisering. In algemene zin heeft een liberale 
ideologie een voorkeur voor een beperkte overheidsbemoeienis. Liberalen zijn voor 
denivellering van inkomens; de werkgelegenheid moet worden vergroot door belastingen te 
verlagen. Burgers kunnen zich (gedeeltelijk) particulier verzekeren. Overigens erkennen 
aanhangers van de liberale ideologie dat hier soms een uitzondering op moet worden 
gemaakt, als de vrije markt ontbreekt of mislukt.  
De socialistische/sociaaldemocratische stroming/ideologie ziet oorspronkelijk een wat 
grotere rol voor de overheid om de gelijkheid tussen mensen te bevorderen en heeft meer 
vertrouwen in de instrumenten die onder 13.1 genoemd worden om sociale ongelijkheid te 
verminderen. Aanhangers van de socialistische/sociaaldemocratische ideologie vertrouwen 
minder op de vrije markt en vinden dat die aan regels moet worden gebonden. Deze 
ideologie legt veel nadruk op behoud van werkgelegenheid om de verzorgingsstaat 
betaalbaar te houden.  
De confessionele stroming/ideologie is oorspronkelijk voor gespreide verantwoordelijkheid. 

De confessionele ideologie streeft naar een ‘staatsvrije ruimte’ waarin levensbeschouwelijke 

waarden veilig zijn. Maatschappelijke organisaties moeten taken uitvoeren en beslissingen 

nemen. De overheid moet de randvoorwaarden scheppen, zodat mensen zelf 

verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daarnaast moet de overheid zorgen voor mensen die 

niet voor zichzelf kunnen zorgen. 
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Toelichting 

Inhoud: 

1. machtsverhoudingen blz. 64 

2. bezitsverhoudingen blz. 67 

3. statusverhoudingen blz. 70 

4. stratificatie blz. 72 

5. man – vrouwverhoudingen blz. 78 

6. gevestigden en nieuwkomers blz. 80 

7. samenwerking en conflict blz. 81 

8. verwantschap blz. 83 

9. wederkerige verplichting blz. 84 

10. wederkerigheid tussen groepen mensen blz. 87 

11. dilemma’s van collectieve actie blz. 88 

doorbreking van de dilemma’s: dwang blz. 90 

doorbreking van de dilemma’s: verwachting van samenwerking blz. 91 

collectieve actie als overgangsverschijnsel blz. 92 

 

Mensen verschillen in allerlei opzichten. Er zijn verschillen tussen kinderen en volwassenen, 

tussen vrouwen en mannen, tussen gevestigden en nieuwkomers, tussen werknemers en 

werkgevers, tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden, tussen donkere en 

lichtgekleurde mensen, tussen gelovigen, andersgelovigen en ongelovigen. Sommige 

verschillen gaan terug op kenmerken die mensen al bij hun verwekking hebben 

meegekregen. Andere verschillen zijn pas in de loop van iemands leven ontstaan. Maar voor 

alle waarneembare verschillen tussen mensen geldt dat ze sociaal gevormd zijn, dat wil 

zeggen dat er binnen een bepaalde samenleving verwachtingen aan verbonden worden en 

dat er een betekenis aan gegeven wordt, waardoor die verschillen anders uitwerken. Hier 

geldt de Thomas-regel: als mensen verwachten dat iets gebeurt heeft dat gevolgen voor wat 

er gebeurt.  

 
 
Tussen mannen en vrouwen bestaan verschillen die teruggaan op de verwekking. Mannen 

en vrouwen hebben een aantal genen die onderling verschillen en die de oorzaak zijn van 

uiteenlopende ontwikkeling, al vóór de geboorte en ook daarna. Zulke genetisch 
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veroorzaakte verschillen worden sekseverschillen genoemd. Maar die sekseverschillen zijn 

de aanleiding tot allerlei sociaal gevormde verschillen die geslachtsverschillen worden 

genoemd. Deze sociaal gevormde geslachtsverschillen zijn in elke samenleving anders. Eén 

en hetzelfde sekseverschil is in de ene samenleving aanleiding tot grote geslachtsverschillen 

– de vrouwen zijn daar bijvoorbeeld van top tot teen bedekt en blijven haast altijd 

binnenshuis – en in een andere samenleving niet, daar zijn de mannen en vrouwen vrijwel 

gelijk gekleed en werken vrouwen en mannen in dezelfde functies buitenshuis. 

Een aantal verschillen tussen mensen zijn van grote betekenis voor het samenleven. 

Naarmate die verschillen groter zijn, leven mensen dan ook in meer ongelijke sociale 

verhoudingen. Het gaat daarbij vooral om drie soorten verhoudingen: machtsverhoudingen, 

bezitsverhoudingen en statusverhoudingen. Die drie vormen van sociale ongelijkheid komen 

in vrijwel alle samenlevingen voor, maar in heel verschillende mate. En deze ongelijke 

verhoudingen vormen ook de relaties tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en 

ouderen, tussen gevestigden en nieuwkomers en vaak ook tussen donkere en lichte 

mensen. 

 

1. Machtsverhoudingen 

Machtsverhoudingen zijn afhankelijkheidsverhoudingen met een minteken. Als iemand van 

een ander afhankelijk is om iets te bereiken, dan bestaat er tussen die twee een 

afhankelijkheidsverhouding. Tegelijk bestaat er tussen hen ook een machtsverhouding 

waarin de ander macht heeft over de een, namelijk de macht om diens behoeften wel of niet 

te helpen vervullen. Niemand heeft dus macht op zichzelf, mensen staan altijd in bepaalde 

machts- en afhankelijkheidsverhoudingen tot anderen. Hoe meer mensen er binnen het 

netwerk van machts- en afhankelijkheidsverhoudingen afhankelijker zijn van iemand dan die 

persoon van hen, des te sterker is diens machtspositie binnen dat netwerk. 

Overigens is er altijd sprake van een machtsbalans. In een klas zijn de leerlingen op vele 

manieren afhankelijk van de leraar, bijvoorbeeld voor uitleg van de stof of voor een goede 

beoordeling. De leraar is niet zo afhankelijk van elke leerling afzonderlijk.  

 

 
 

Leraren verkeren dus in een relatief positieve machtspositie ten opzichte van hun leerlingen 

binnen het netwerk van verhoudingen in de klas. Maar een stel lastige leerlingen kunnen de 

sfeer in de klas bederven. Om orde te kunnen houden is de leraar weer afhankelijk van de 

gezamenlijke leerlingen. Als er helemaal geen leerlingen meer komen opdagen, raken 

docenten hun baan kwijt. Leraren kunnen ook niet willekeurig optreden en maar doen waar 



 
65 

 
 

ze zin in hebben. Zij moeten een vaststaand lesprogramma volgen en hebben de verplichting 

om de stof uit te leggen en zich te houden aan de vaste maatstaven bij de beoordeling van 

de leerlingen. Binnen het kader van die regels hebben leraren een zekere mate van eigen 

beslissingsvrijheid. Maar zij zijn op hun beurt weer afhankelijk van de schoolleiding, van de 

ouders en de inspectie. 

Macht is dus een eigenschap van een positie binnen een netwerk van machts- en 

afhankelijkheidsverhoudingen. Wie in die machtspositie verkeert is een machthebber, voor 

zover en zolang hij die positie bekleedt. Wie in een machtspositie verkeert blijft voor het 

behoud van die machtspositie afhankelijk van alle mensen gezamenlijk die van hem 

afhankelijk zijn. En buiten het netwerk heeft die machtspositie weinig te betekenen. 

Maar wie heeft nu ‘de’ macht? Binnen een netwerk bestaan relatieve machtsposities (met 

een positief machtssaldo) en posities van overwegende afhankelijkheid (met een negatief 

machtssaldo). Er is sprake van een machtsverdeling in het netwerk. Hoe ontstaat en 

verandert nu zo’n machtsverdeling? Dat is de vraag naar machtsvorming. 

Machtsverhoudingen vormen zich over een verloop van tijd en sluiten aan op voorafgaande 

verhoudingen. In de mensenmaatschappij begint niets met een schone lei. Er is altijd iets 

aan voorafgegaan dat in de herinnering voortleeft en waarop verwachtingen gebaseerd 

worden die gevolgen hebben voor wat er verder gebeurt. Het afhankelijkheidspatroon tussen 

leraar en leerlingen is ingebed in het netwerk van de school, die soms al tientallen jaren 

bestaat en aansluit op een onderwijstraditie die al sinds eeuwen voortduurt. In die 

voorgeschiedenis is de verhouding tussen leraar en leerlingen gevormd. 

Een machtspositie hangt altijd samen met de afhankelijkheden van anderen. Wie in 

andermans behoeften kan voorzien verkeert dus in een relatieve machtspositie. De zuigeling 

is voor het voorzien in al haar behoeften volkomen afhankelijk van de moeder. Lichamelijk 

sterke mensen kunnen anderen van zich afhankelijk maken door hen te bedreigen en ook 

door hen te beschermen tegen de dreiging van anderen.  

 

 
 
Gewapende mensen verkeren in een nog sterkere machtspositie ten opzichte van 

ongewapenden. 

Affectie kan als machtsmiddel werken. Uit angst om genegenheid of het respect van anderen 

te verliezen zullen mensen bereid zijn zich veel te laten welgevallen. Ouders waarschuwen 
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hun kind: “Je hebt me heel erg teleurgesteld”. Maar kinderen kunnen soms hun zin 

doorzetten door ouders te bespelen met bijvoorbeeld een potje janken. 

Ook mensen die beschikken over bijzondere kennis komen in een machtspositie te verkeren 

tegenover anderen die denken dat zij die kennis nodig hebben. Tovenaars, priesters, 

dokters, advocaten en ook docenten beschikken over zulke exclusieve kennis die een 

machtsmiddel kan zijn: ‘kennis is macht’. 

 

Alle machtsuitoefening vindt plaats binnen een netwerk. Bepaalde posities in een netwerk 

zijn geschikter voor machtsvorming dan andere. Een centrale positie in een netwerk gaat 

vaak samen met een machtspositie. In zo’n spilpositie kan iemand de verwachtingen van 

anderen beter beïnvloeden dan vanuit een randpositie. Hij kan hun gedragingen beter 

sturen.  

 

 
 

Denk aan de ploegleider bij het wielrennen die vanuit zijn volgauto overzicht heeft over het 

veld van wielrenners. Hij treedt op als coördinator. Of een huwelijksmakelaar.  

In een aantal eigentijdse samenlevingen worden politici gekozen door alle volwassen 

burgers om hen te vertegenwoordigen. Die leiders zijn voor hun verkiezing dus afhankelijk 

van de kiezers. In zo’n democratie hebben de kiezers enige macht over de politici, die op 

hun beurt weer macht uitoefenen over de burgers. De machtsverhoudingen zijn daar wat 

minder ongelijk dan in samenlevingen waar de machthebbers niet door de bevolking 

gekozen worden. 

De netwerken waarin zich de machtsvorming voltrekt, kunnen heel omvangrijk en 

ingewikkeld zijn. Het is dan vaak niet duidelijk hoe de machtsverhoudingen precies liggen, 

waar de machtscentra zitten en van welke mensen iemand het meest afhankelijk is. Dat 

geldt vooral voor economische machtsverhoudingen (globalisering), die over de oceanen 

reiken en miljoenen mensen in productie- en handelsnetwerken omspannen: een werknemer 

in het ene land kan overtollig worden door prijsontwikkelingen aan de andere kant van de 

aardbol, de prijs die de telers voor hun koffie krijgen kan opeens omhooggaan doordat in een 

verafgelegen land de invoerrechten op koffie zijn verlaagd. 
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Wanneer mensen de bestaande machtsverhoudingen ook als rechtmatig aanvaarden, is er 

sprake van gezagsverhoudingen. Mensen gaan er dan vanuit dat er voor de 

machtsuitoefening goede redenen gegeven kunnen worden, redenen waar zij het mee eens 

kunnen zijn. Het is niet eens nodig dat die rechtvaardiging ook altijd met zoveel woorden 

wordt gegeven, zolang het vertrouwen maar bestaat dat legitimering mogelijk is, namelijk dat 

er goede gronden zijn. Het kost veel minder machtsmiddelen om maatregelen door te zetten 

met gezag dan met dwang en dreiging. 

 

Het begrip ‘macht’ 
Het machtsbegrip is een centraal begrip in de sociologie en politicologie. We omschrijven het hier in 
navolging van de beroemde socioloog Max Weber als het vermogen van personen of groepen om het 
gedrag van anderen te beïnvloeden, ook al druist dat tegen de wensen of belangen van die anderen in. 
De vraag rijst vervolgens waarop de macht van de een over de ander berust; dat is de vraag naar de 
machtsbronnen. In het economisch leven berust macht doorgaans op het bezit van schaarse goederen. 
Zo staat in de wellicht meest bekende theorie over macht en ongelijkheid in de moderne samenleving, 
die van Karl Marx, het bezit van productiemiddelen (werktuigen, machines, gebouwen, die Marx samen 
‘kapitaal’ noemt) centraal. 

 
Die zijn in de handen van een kleine groep ‘kapitalisten’, met als gevolg dat het overgrote deel van de 
werkende bevolking van hen afhankelijk is voor hun eigen levensonderhoud. Dat leidt dan tot een zeer 
extreem scheve verdeling van inkomens, die volgens Marx karakteristiek is voor de kapitalistische 
samenleving. 

 
Anderen hebben erop gewezen dat dit grote machtsverschil soms ten dele ongedaan kan worden 
gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een groep werknemers over (schaarse) specialistische kennis beschikt. 
Hier komt kennis als machtsbron naar voren. 
Macht kan ook berusten op een ideologie, een geheel van overtuigingen dat betrekking heeft op de 
‘juiste’ inrichting van de samenleving. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de machtsverschillen tussen 
mannen en vrouwen, die voor een groot deel berusten op een (nu geleidelijk afkalvende) ideologie 
waarbij de rol van de vrouw als zorgende moeder en echtgenote als haar natuurlijke bestemming wordt 
gezien. Op grond van deze ideologie worden/werden vrouwen geheel of gedeeltelijk uit het 
economisch leven geweerd. 

 

2. Bezitsverhoudingen 
Bezit is de feitelijke beschikkingsmacht over goederen, ook over land en levende have. Het 

lijkt een dus soort machtsverhouding tegenover dingen, maar het is toch een verhouding met 

mensen, namelijk met mensen die over dat goed niet kunnen beschikken. Bezit is dus 
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beschikking over een goed én uitsluiting van anderen van de beschikking over datzelfde 

goed: exclusieve beschikkingsmacht. Met hun bezit kunnen mensen anderen van zich 

afhankelijk maken. Bezit is dus ook een machtsmiddel en bezitsverhoudingen zijn een 

speciaal soort machtsverhoudingen. 

De nomadische samenlevingen van jagers en verzamelaars kenden geen bezit. 

Pas in de fase van de agrarische revolutie deden mensen aan bezitsvorming: voorraden, 

woningen, schuren, gereedschappen, vee, enzovoort.  

 

 
 
Omdat bezit de uitsluiting van anderen met zich meebrengt, kunnen bezitsverhoudingen 

alleen duurzaam zijn als de uitsluiting effectief gehandhaafd kan worden. Bezit impliceert ook 

een wederzijds niet-aanvalsverdrag met andere bezitters, en de verdediging van de bezitters 

tegen de bezitslozen. In de agrarische samenleving waren dat de landlozen en in de 

industriële samenleving degenen die geen land, machines of gebouwen bezitten, en ook 

geen vermogen in geld. 

Bezitsverhoudingen zijn het gevolg van verovering, schenking, overerving, ruil of koop; ze 

worden gerechtvaardigd op grond van rechtsregels. Eigendom is rechtmatig bezit. Een 

bezitter kan als enige over iets beschikken, een eigenaar mag er ook in rechte als enige over 

beschikken. Bezitsverhoudingen berusten op beschikkingsmacht en in laatste instantie op 

machtsverhoudingen, terwijl eigendomsverhoudingen bovendien berusten op rechtsregels. 

Bezitsverhoudingen hebben op hun beurt weer gevolgen voor de overige 

machtsverhoudingen. Bezit dat productief gebruikt kan worden is kapitaal. Grondbezit is in 

agrarische samenlevingen de belangrijkste vorm van kapitaal. Het land brengt vaak meer op 

dan de boeren nodig hebben om te overleven. Dat voedseloverschot kan dienen om mensen 

te onderhouden die niet zelf land bebouwen, zoals priesters en krijgers. Wie veel grond bezit 

kan van het voedseloverschot een leger onderhouden, en omgekeerd, wie over een leger 

beschikt kan zich land toe-eigenen en het tegen anderen verdedigen. 

Met de opkomst van de industriële samenleving werd ook het bezit van andere 

productiemiddelen dan alleen grond van belang: machines, voertuigen en fabrieksgebouwen 

vormden het industriële kapitaal. De industrie brengt ook allerlei consumptiegoederen voort 

die niet dienen om iets anders mee te produceren, maar die rechtstreeks voorzien in de 

behoeften van de gebruiker, zoals auto’s, ijskasten, tv’s en mobieltjes. 

In onze moderne postindustriële samenleving is kennis nog belangrijker geworden, vooral in 

het productieproces, zozeer zelfs dat wat mensen kunnen en weten wel wordt opgevat als 

een soort productiemiddel, hun cultureel kapitaal, een bezit dat men zich door scholing kan 

verwerven. 
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Economisch en cultureel kapitaal 
Bij de vraag waarom het ouderlijk milieu nu precies het schoolsucces van kinderen beïnvloedt, is men 
wellicht geneigd om het eerst aan de financiële situatie van het gezin te denken, aan het economische 
kapitaal. In kapitaalkrachtige gezinnen kan men het zich permitteren kinderen lang naar school te laten 
gaan, ze dure bijlessen te geven of ze naar exclusieve scholen te sturen waar het onderwijs in kleine 
groepen wordt geven of op hoog peil staat (en ze bovendien nuttige contacten voor later opdoen). Die 
verklaring heeft echter een groot deel van haar kracht verloren sinds overal in de geïndustrialiseerde 
wereld het onderwijs tijdens de leerplichtige periode vrijwel kosteloos is geworden en voorzieningen in 
het leven zijn geroepen die het voor kinderen uit minderdraagkrachtige milieus mogelijk moet maken 
hun opleiding ook na de leerplichtige leeftijd voort te zetten. 
 

 
 
Er is echter nog een andere manier waarop het ouderlijk milieu de schoolloopbaan kan beïnvloeden. De 
Nederlandse socioloog Van Heek heeft gewezen op de taalachterstand van kinderen uit lagere milieus. 
We hebben het dan ook over de culturele bagage die ouders via gezinssocialisatie aan hun kinderen 
meegeven. Naast taalvaardigheid kun je daarbij denken aan een intellectueel klimaat dat stimuleert tot 
leren, lezen, museumbezoek, het aanleren van bepaalde gedragscodes (zoals zelfdiscipline) die 
bevorderlijk zijn voor schoolprestaties, de rechtstreekse ondersteuning van kinderen door ouders bij het 
verwerken van leerstof, enzovoorts. Deze kenmerken van het ouderlijk milieu noemt Bourdieu het 
cultureel kapitaal, ter onderscheiding van het bovengenoemde economische kapitaal. Het heeft 
uiteraard veel te maken met de opleiding die de ouders zelf weer genoten hebben. 

 

 
Anders dan macht kan bezit wel worden gemeten, namelijk in geld. De waarde van iemands 

bezit in geld uitgedrukt is het vermogen. De spreiding van vermogens over de bevolking is 

heel ongelijk. 1,3 procent van de Nederlanders met een belastbaar inkomen verdiende vorig 

jaar meer dan een ton. De rijkste vijf procent van de Nederlandse bevolking bezit ongeveer 

de helft van het totale particuliere vermogen in Nederland. Nederland telt 1,25 miljoen 

armen. Dat aantal groeit. Van de immigrantengezinnen leeft 66% in langdurige armoede. 

Overigens wordt de vermogensverdeling steeds gelijkmatiger in Nederland. In 1894 bezat de 

rijkste vijf procent nog zo’n tachtig procent van het totale particuliere vermogen. Het 

vermogen zit nu ook in grote fondsen waardoor mensen in tijden van nood toch kunnen 

rekenen op een uitkering. Het particulier vermogen waarover zij vrij kunnen beschikken blijft 

klein. Mondiaal zijn de verschillen nog groter: 56 mensen bezitten net zo veel als 3,6 miljard 

anderen, namelijk de armste helft van de wereldbevolking. 
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3. Statusverhoudingen 
Het gebeurt wel dat iemand binnenkomt en alle aanwezigen staan meteen op. Ze knikken, 

applaudisseren of buigen zelfs. Even later komt er iemand anders binnen en iedereen praat 

gewoon door, zonder zelfs maar te groeten. De eerste persoon was blijkbaar heel belangrijk 

in dat gezelschap, de tweede persoon van minder belang. Dat zie je ook op groepsfoto’s. De 

belangrijkste persoon staat vooraan, in het midden of hoger dan de anderen. Er bestaat dus 

een rangorde in gewichtigheid tussen mensen die samenhangt met hun positie in het 

netwerk. Hoe hoger zij in die orde zijn geplaatst, des te groter hun status. Status is de 

waardering die iemand in een bepaalde netwerkpositie van anderen krijgt. Status bestaat 

alleen in de ogen van anderen. Het is letterlijk aanzien. 

Mensen kunnen hun status ontlenen aan alles waarin zij beter of hoger of meer zijn dan 

anderen, als het maar telt in de waardering van de mensen om hen heen. 

Status wordt zichtbaar gemaakt en versterkt door allerlei eretekenen, zoals medailles, 

oorkondes, sporttrofeeën, etc. In Nederland hecht men bijvoorbeeld aan aanspreekvormen 

en titels als ‘hooggeleerd’, ‘weledelgeboren’, ‘edelachtbaar’ en ‘MA’, ‘MSc’, ‘PhD’, ‘ir’, ‘dr’, 

‘prof’. Allemaal zichtbare signalen van prestige. 

 

 
 
Mensen kunnen hun status uitdragen en vergroten door vertoon van hun bezittingen, zoals 

de kleren die zij dragen en de auto’s waarin zij rijden. Hun prestige wordt ook bevestigd door 

de plaats die zij innemen: in de loge en op de eretribune, in de eerste klas van de trein, de 

businessclass van het vliegtuig, de Viplounge en de suite in het vijfsterrenhotel. Een huis met 
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een groot gazon en een oprijlaan en met vele ruime kamers vergroot het aanzien van de 

bewoners. 

In de hedendaagse samenleving is iemand die vaak op televisie verschijnt alleen al daarom 

een gezien persoon – een beroemdheid of ‘bekende Nederlander’. 

Uiteindelijk bestaat iemands status uit de waardering die anderen voor hem hebben, de 

plaats die anderen hem toekennen in een rangorde die zij belangrijk vinden. Alle status 

berust op vergelijking. Waar een hogere is, is dus een lagere, en voor elke meerdere moet er 

een mindere zijn. Soms geldt iemands prestige alleen in kleine kring. Jazzmusici genieten 

aanzien onder jazzliefhebbers, terwijl popmusici in veel bredere kring worden gewaardeerd. 

 

 
 
In hedendaagse samenlevingen wordt status meer ontleend aan eigen prestaties dan aan 

aangeboren posities. Het is vaker verworven dan toebedeeld. In vroegere samenlevingen 

was het aanzien vooral op afstamming. Nu leven wij in een meritocratie: een 

samenlevingstype waarbij mensen posities in de samenleving innemen op grond van 

persoonlijke verdiensten, capaciteiten en prestaties (en niet op grond van afkomst of 

geboorte, zoals in de straks te behandelen standensamenleving). 

 

Er bestaat een nauwe samenhang tussen statusverhoudingen, machtsverhoudingen en 

bezitsverhoudingen. Machtige mensen hebben meestal ook meer aanzien, maar niet altijd. 

De twee dimensies vallen bijvoorbeeld samen bij ministers, die niet alleen machtsposities 

bekleden in het netwerk dat regering heet, maar ook in hoog aanzien staan. Dat blijkt al uit 

hun aanspreektitel (’excellentie’), uit hun bijzondere positie bij plechtigheden en door de 

aandacht en voorrang die de mensen om hen heen ze geven. Maar soms biedt de ene 

positie meer macht en de andere meer status. Zo kan een anonieme ambtenaar bij het 

ministerie beslissen over een subsidie voor een alom gewaardeerd kunstenaar. 

Ook bezit gaat vaak samen met status, maar niet altijd en niet vanzelf. Bezit moet getoond 

worden (‘nieuw geld’) wil het aanzien opleveren. Het bezit moet ook als rechtmatig worden 

geaccepteerd. Een stinkend rijke drugshandelaar staat ondanks zijn weelde in minder 

aanzien dan de laagbetaalde rechercheur die hem betrapt. De drugsdealer kan in de kleine 

besloten kring van de onderwereld en de gevangenis juist wel weer veel aanzien genieten. 

Wanneer er een groot verschil ontstaat tussen enerzijds de positie die iemand in de 

machtsordening en bezitsordening inneemt, en anderzijds diens positie in de 

statusverhouding, dan is er sprake van statusdiscrepantie – een positie met veel macht of 

bezit en zonder veel aanzien, of met veel aanzien en weinig macht of bezit. ‘Nouveaux 

riches’ of ‘oweeërs’ (mensen die tijdens de Duitse bezetting oorlogswinsten hadden 

gemaakt), hebben veel bezit, weinig aanzien en niet veel macht. Omgekeerd: veel 
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geestelijken, kunstenaars en geleerden hebben weinig bezit of macht, maar nogal wat 

aanzien. 

Statusconversie is de omzetting van macht naar bezit en aanzien of omgekeerd. Van macht 

naar bezit: een minister die na zijn aftreden commissaris wordt van een groot bedrijf. Nog 

sterker: een politicus of hoge ambtenaar die zijn machtspositie misbruikt om steekpenningen 

op te strijken (corruptie). Van bezit naar macht: een landeigenaar die (kind)soldaten inhuurt; 

een ondernemer die verkiezingsgiften schenkt. Van macht naar aanzien: een minister die zijn 

staatsieportret laat schilderen of die een onderscheiding krijgt (of een adellijke titel in 

Engeland). Van bezit naar aanzien: een rijkaard die met veel vertoon grote schenkingen doet 

voor liefdadige en culturele doelen.  

 

 
 

Van aanzien naar macht: een projectontwikkelaar die zich tot president laat kiezen. Van 

aanzien naar bezit: de telgen uit vooraanstaande families die vanwege hun naam een 

goedbetaalde positie in het bedrijfsleven krijgen of een welgestelde huwelijkspartner vinden. 

 

 
 

4. Stratificatie 
In een samenleving bestaan sociale lagen waartussen min of meer scherpe verschillen 

bestaat, terwijl binnen elke maatschappelijke laag (‘stratum’) de mensen ongeveer gelijke 

posities innemen. Het proces waarin zich zulke sociale lagen vormen heet stratificatie. In een 

sterk gestratificeerde samenleving zijn de verschillen tussen de mensen in verschillende 

lagen groot en doen die verschillen zich voor op alle drie de ordeningen tegelijk, dus in 

macht, bezit en status. 
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De meest gestratificeerde samenlevingen zijn slavenmaatschappijen. De mensen in de 

bovenlaag hebben een haast volstrekte macht ten opzichte van de mensen in de onderlaag, 

ze weten hen van alle bezit uit te sluiten en hun elk aanzien te ontzeggen. 

De Afrikanen die in handen van mensenjagers vielen waren voortaan slaven en dat gold ook 

voor hun nakomelingen, tenzij ze er bij uitzondering in slaagden te ontsnappen of zich vrij te 

kopen. 

 

Ook in de kastensamenleving is geboorte beslissend voor iemands positie en zijn de 

verschillen tussen de kasten zeer scherp. De rangorde was in de eerste plaats een van 

aanzien. In India stonden de priesters het hoogst in aanzien, gevolgd door de kaste van 

krijgers, daarna die van de boeren en handwerkslieden en daaronder was een kaste van 

‘onaanraakbaren’. Ook in het huidige India zijn leden van de lagere kasten nog steeds 

overwegend armer en minder machtig dan die van de hogere. 

 

In het voor-industriële Europa bestond ook een sterk gelaagde samenleving, de 

standenmaatschappij waarin adel en geestelijken ieder een stand vormden, met een derde 

stand van boeren, handelaars en ambachtslieden. Ook hier was geboorte doorslaggevend 

en liepen verschillen in macht, bezit en status in grote lijnen parallel met de scheidslijnen 

tussen de standen. 

Met de industriële revolutie vormden zich nieuwe sociale lagen. Naast de grondbezitters 

kwam een groepering op die kon beschikken over de nieuwe productiemiddelen, zoals 

fabrieken en machines. Dat was die van de bourgeoisie (of de bezittende klasse). Degenen 

die geen bezit hadden werkten tegen een loon in de fabrieken en de mijnen. Zij vormden het 

proletariaat (of de arbeidersklasse). In deze klassensamenleving was afkomst nog steeds 

van belang, maar het onderscheid tussen de klassen hing samen met de 

bezitsverhoudingen, en wel het bezit van de productiemiddelen, het kapitaal. Het kon 

voortkomen dat een kleine ondernemer failliet ging en zelf moest gaan werken tegen loon, 

en sommige arbeiders wisten zich op te werken tot ondernemer en lieten anderen werken 

aan hun machines. 
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Naast de bourgeoisie en het proletariaat bestond ook een middenstand van kleine 

zelfstandigen, zoals boeren die hun eigen land bebouwden, ambachtslieden die in de eigen 

werkplaats werkten met hoogstens enkele knechts, en winkeliers die een eigen zaak dreven. 

In de afgelopen anderhalve eeuw is een nieuwe middenklasse opgekomen van mensen die 

weliswaar werken voor een loon in grote organisaties maar die een uitgebreide opleiding 

hebben gevolgd en leidinggevende functies vervullen. Deze ‘gesalarieerden’ vormen een 

steeds grotere tussengroep die aan de ene kant vloeiend overgaat in de arbeidersklasse 

(bijvoorbeeld administratief personeel) en aan de andere kant in de bourgeoisie (bijvoorbeeld 

directeuren die zelf wel beheerders zijn maar geen eigenaren). Het is vaak voorgekomen dat 

winkeliers niet opgewassen waren tegen de concurrentie van het grootwinkelbedrijf, hun 

zaak sloten en bedrijfsleider werden in de supermarkt. Zij gingen van de middenstand over 

naar de middenklasse. 

 

Mensen kunnen in de loop van hun leven vanuit de ene laag in de andere terechtkomen, 

‘omhoog’ door sociale stijging (‘van krantenjongen tot miljonair’), ‘omlaag’ door sociale daling 

(van financieel wonderkind tot bajesklant). Zo’n opwaartse of neerwaartse loopbaan is een 

geval van sociale mobiliteit. Die verticale mobiliteit kan zich voltrekken binnen een 

mensenleven, maar ook van de ene generatie op de andere. Vaak brengt de zoon het verder 

dan de vader, en de kleindochter stijgt nog weer hoger. Dat kan omdat in de 
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klassensamenleving meer gehecht wordt aan prestatie en minder aan afkomst, en posities er 

veel vaker verworven zijn dan toebedeeld. Opa was veenarbeider, de zoon schoolmeester 

en de kleinzoon hoogleraar. De meeste ouders kunnen hun kinderen niet een groot 

vermogen nalaten en ook geen vooruitzichten bieden in een familiebedrijf, maar er wel voor 

zorgen dat zij met een goede opleiding cultureel kapitaal vergaren. De schoolopleiding is 

steeds meer bepalend geworden voor de sociale stijgingskansen en voor de mobiliteit tussen 

de generaties. 

 
 

Alle mensen zijn consumenten en als ze iets aanschaffen om te gebruiken, doen ze dat op 

de markt van consumptiegoederen. De aanbieders van die goederen zijn merendeel 

ondernemingen, zoals grootwinkelbedrijven, meubelwinkels, autodealers of 

kledingfabrikanten.  

De meeste volwassenen zijn ook werknemers, en de overgrote meerderheid werkt in een 

organisatie, bijvoorbeeld de overheid of in de onderneming. Op het werk hebben ze meestal 

iemand boven zich, en soms mensen onder zich. Ze werken op vaste tijden, aan een 

vastgelegde taak en tegen een vastgestelde beloning. Mensen met hoge positie kunnen hun 

dagen grotendeels zelf indelen of dat laten doen door een secretaris en hebben een eigen 

werkruimte, waar niemand zomaar binnen kan komen. In lagere posities zijn de taken van 

uur tot uur, soms zelfs van minuut tot minuut uitgestippeld of deelt een chef de opdrachten 

uit. Er is altijd iemand die toezicht houdt en die elk moment langs kan komen. Terwijl hoge 

functionarissen in de onderneming een taak naar eigen inzicht kunnen uitwerken, verrichten 

de werknemers op de lagere niveaus vaak beperkte deeltaken en kunnen ze dus niets 

helemaal zelf afmaken. Dat maakt ook dat ze zich bij het werk minder betrokken voelen. 

 
 

Een vrij klein aantal mensen in de tegenwoordige samenleving is eigen baas. Zij werken als 

‘zelfstandigen’ in eigen bedrijf (ZZP’er), als boer, winkelier of ambachtsman, als arts, 

advocaat of architect. Zij werken alleen, met hulp van gezinsleden of met een paar 

medewerkers. Wordt het bedrijf groter en komt er meer personeel, dan houden ze meestal 

weinig tijd over voor hun oorspronkelijke werk, ze worden meer en meer bedrijfsleider en hun 

bedrijfje verandert ten slotte in een organisatie, een onderneming. 
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Nog maar een paar generaties terug was een veel groter deel van de mensen zelfstandig 

werkzaam in eigen zaak. En als mensen al ergens in dienst waren, dan bij zo’n klein 

bedrijfje. Grote ondernemingen kwamen pas op met de toepassing van de stoomkracht, 

waardoor vele tientallen machines tegelijk konden worden aangedreven. De spinners, 

wevers en andere handwerkslieden konden daar niet tegen op en raakten brodeloos. In de 

nieuwe fabrieken werden arbeiders in loondienst aangesteld om de machines te bedienen. 

Dat was de eerste industriële revolutie. Door de toepassing van kunstmest, van veredelde 

plantenrassen en van landbouwmachines kon op het land met veel minder mensen veel 

meer voedsel worden verbouwd, en dus zochten opnieuw velen werk in de fabrieken. Ook zij 

werden ‘loonafhankelijk’. 

De ondernemingen werden steeds groter en de organisatie vereiste betere boekhouding en 

meer toezicht. Er ontstonden allerlei middenfuncties, tussen de leiding en de fabriekswerkers 

in. Dat middenkader zat op kantoor in een pak met ‘witte boord’ en stond niet in de 

fabriekshal in blauwe overall. Die beambten waren langer naar school gegaan, waren 

opgeleid in boekhouden, handelscorrespondentie, vreemde talen, enzovoort. Ze waren 

weliswaar geen kleine zelfstandigen en hoorden dus niet tot de middenstanders, maar ze 

waren toch te onderscheiden van de grote bezitters en van de arbeiders. Zij vormden een 

tussenlaag, de middenklasse. 

Een tweede revolutie voltrok zich in de industrie door de invoering van de elektriciteit als 

krachtbron voor machines en van de verbrandingsmotor als drijfkracht voor voertuigen. En 

een derde omwenteling is nu nog in volle gang: de automatisering.  

 

 
 

Daarbij gaat het niet langer om kracht en snelheid, maar vooral om de verwerking van 

informatie. Opnieuw worden nu allerlei taken overgenomen door machines – computers, 

robots en automaten – die ingewikkeld werk heel snel en heel nauwkeurig kunnen uitvoeren. 

Alweer worden vele werkers daarmee overtollig. Maar ditmaal worden ook taken van het 

middenkader en van hooggeschoolde vaklieden geautomatiseerd. Het werk in de 

boekhouding en het secretariaat is voor een groot deel overgenomen door computers. 

Robots worden ingezet om arbeiders te vervangen, bijvoorbeeld bij het lassen, het 

assembleren en spuiten van auto’s. 
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In vroeger tijden werd de loopbaan van de kinderen voor een groot deel bepaald door het 

vermogen dat de ouders hadden vergaard en waarmee zij voor de dochters ‘een goede 

partij’ konden aantrekken en de zoons konden installeren in het vaderlijk bedrijf. Maar 

mensen in de middenklasse hebben niet vaak een eigen zaak en ook maar zelden een 

aanzienlijk eigen kapitaal. Hun manier om kinderen een goede kans in de samenleving te 

bieden is ze zo lang mogelijk te laten doorleren. Op welk niveau mensen bij een organisatie 

worden aangesteld, hangt grotendeels af van het onderwijs dat zij gevolgd hebben. Wie 

alleen maar lager onderwijs gehad heeft, krijgt een uitvoerende functie en komt daarna niet 

veel verder. Wie een universitair diploma heeft gehaald komt al meteen in een kaderfunctie 

en kan tot hoog in de top doorstoten. 

Het niveau waarop men het onderwijs verlaat, is bepalend voor de plaats die men in de 

samenleving inneemt. Die positie is doorslaggevend voor het inkomen en aanzien dat men 

geniet, en dus voor de plek waar men komt te wonen of met vakantie gaat, voor het 

uitgavenpatroon en voor het onderwijs dat men zijn kinderen laat volgen. 

De scherpe grenzen tussen haveloze paupers zonder werk, bezitloze werklieden, een 

middenstand van kleine zelfstandigen en een bourgeoisie van kapitaalbezitters zijn in de 

huidige samenleving vervaagd. De overgang van de ene laag in de stratificatie naar de 

andere is vloeiender geworden. Mensen die geen werk en bezit hebben, kunnen rekenen op 

een uitkering, ook al weer verstrekt als collectief goed. Hun uitgavepatroon en levenswijze 

steekt niet zo scherp meer af tegen dat van anderen als in vroeger tijden. Ook het 

onderscheid tussen handarbeiders en kantoormensen is vervaagd, nu veel vuil en zwaar 

werk is verdwenen, terwijl werknemers in de fabriekshal en op kantoor achter de knoppen of 

de toetsen zitten. 

 

 
 

Het kapitaalbezit is wat meer gespreid dan vroeger. Een groot deel ervan is in handen 

gekomen van pensioenfondsen en verzekeringen, die het beheren om er uitkeringen mee te 

betalen aan verzekerde werknemers wanneer die meer kunnen of hoeven werken. De 

hoogste functionarissen in de onderneming zijn niet langer zelf de eigenaar, maar staan in 

dienst van het bedrijf, terwijl de eigendom van de onderneming is opgesplitst in aandelen, die 

wat meer verspreid zijn over de bevolking. 
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In plaats van een gebouw met aparte etages is de moderne samenleving daarom meer gaan 

lijken op een trappenhuis met talloze kleine treden die slechts één stapje uit elkaar liggen; 

maar tussen de laagste en hoogste trede bestaat nog steeds een heel grote afstand. En de 

positie die mensen in de arbeidsorganisatie innemen, bepaalt hun plaats in dit 

maatschappelijk trappenhuis. 

‘Als mens’ zijn zij aangewezen op zichzelf, op hun gezin en op de vriendenkring die ze weten 

op te bouwen en te behouden. De vanzelfsprekende geborgenheid van het 

gemeenschapsleven in uitgebreide families, in gildes, in dorps-, buurt- en 

geloofsgemeenschap is grotendeels verdwenen, en de benauwenis die dat ook met zich 

meebracht, evenzeer. Mensen moeten zich nu inspannen om iets van dat 

gemeenschapsleven te vinden en te bewaren in de kleine kring van hun verwanten en 

vrienden, in verenigingen en soms op het werk. Vandaar dat een algemeen gevoel van 

vereenzaming juist kan optreden in een vergaand georganiseerde samenleving. 

 

 

5. Man-vrouwverhoudingen 
Tussen mannen en vrouwen bestaan ongelijke sociale verhoudingen. De aangeboren 

sekseverschillen tussen mannen en vrouwen worden sociaal gevormd tot 

geslachtsverschillen, die uiteenlopen van samenleving tot samenleving. Hiervoor wordt het 

begrip gender gebruikt. Het houdt in dat sekseverschillen in het sociale leven niet tot 

biologische verschillen te herleiden zijn, maar dat zij tot op grote hoogte sociaal en cultureel 

gevormd zijn. Gender kun je dus omschrijven als de culturele definitie van sekse. Het slaat 

op de stereotiepe beelden van vrouwelijkheid en mannelijkheid die in het sociale verkeer met 

het man-vrouwverschil verbonden worden. 

 

Automatisering en ‘gendered’ beroepen- en functiestructuren 
Een redelijk recent voorbeeld van een gendered beroepen- en functiestructuur zijn de verschillende 
informaticaberoepen: systeemanalisten, programmeurs, operators en ponstypistes. In een studie van de 
automatisering van de Postcheque- en Girodienst (een van de voorlopers van de Postbank en later de 
ING) in de jaren vijftig en zestig bleek dat automatiseringsfuncties snel een seksetypering kregen: in het 
geval van de eerste drie een exclusief mannelijk stempel, in het geval van de laatste een exclusief 
vrouwelijk. 
Systeemanalisten en programmeurs werden bewust als strategische kaderfuncties gedefinieerd, onder 
andere ten gevolge van het grote belang dat automatisering voor de PCGD inhield, en de risico’s voor 
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de dienstverlening aan de klanten die ermee verbonden waren. Dit gevoegd bij het mannelijk imago van 
de computertechniek, dat als het ware door de leverancier met de apparatuur en het 
opleidingsprogramma meegeleverd werd, maakte de keuze voor mannen volstrekt vanzelfsprekend. Dat 
ook de operatorfunctie tot een typische mannenfunctie uitgroeide is opmerkelijker, omdat operators 
gerekruteerd werden uit afdelingen met veel vrouwen, ook op leidinggevend niveau. Ook hier speelde 
het imago van de computer als technisch hoogstandje dat ook van operators technische feeling vereist, 
een rol; hetgeen vermoedelijk heeft doorgewerkt in de gehanteerde selectietests die meestal niet erg 
sekseneutraal zijn. De belangstelling van mannen voor deze functie was groot, omdat ze als een 
mogelijkheid voor functieverbetering werden beschouwd. 
 

 
 
De seksetypering van de functie van ponstypiste/codeerster stond van het begin af vast. Dit moest een 
functie worden ‘voor nette jonge meisjes met een goede oog-hand coördinatie’, waaraan verder weinig 
eisen werden gesteld en die als een typische dead-end job beschouwd werden. Dus bij uitstek geschikt 
voor laagopgeleide vrouwen die na enige tijd de arbeidsmarkt zouden verlaten om zich aan gezinstaken 
te gaan wijden. 

 

De verschillen tussen de posities van mannen en die van vrouwen hangen niet alleen samen 

met hun geslacht, maar ook met de positie van hun ouderlijk of hun echtelijk gezin. Een 

vrouw uit een hooggeplaatst gezin kan meer aanzien hebben, rijker en machtiger zijn dan 

een man uit een lager gesitueerd milieu: de directeursvrouw met haar chauffeur. 

Tegelijkertijd heeft die vrouw binnen haar eigen kring minder aanzien en bezit, en een 

zwakkere machtspositie dan de meeste mannen in dat milieu. Vrouwen en mannen vormen 

dus niet twee verschillende sociale lagen, maar binnen elke laag, in elk milieu, in ieder gezin 

is de kans groot dat de vrouwen achtergesteld zijn bij de mannen. Deze achterstelling wordt 

in de hedendaagse westerse samenlevingen kleiner. 

Doorslaggevend voor de verhouding tussen mannen en vrouwen is de taakverdeling tussen 

de geslachten. Het is aannemelijk dat die taakverdeling teruggaat op nomadische 

samenlevingen. Daar was een verschil in lichaamskracht beslissend bij de jacht en in de 

oorlog. Naarmate een gemeenschap onder een grotere oorlogsdreiging leefde, namen 

mannen als krijgers een sterkere machtspositie in tegenover vrouwen. Die oorlogsdreiging 

hing vaak samen met een sterke bevolkingsdruk, met een schaarste aan jachtterrein en dus 

aan voedsel. Om de bevolkingsaanwas te remmen was het effectiever om het aantal meisjes 

te beperken dan zich van jongens te ontdoen. Dat verklaart de slechtere behandeling van 
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meisjes in vergelijking met jongens in samenlevingen waar voedsel schaars was. Gegroeide 

verhoudingen blijven nog lang voortbestaan nadat de omstandigheden die daartoe 

aanleiding gaven al zijn veranderd. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen werd vaak 

vastgelegd in religieuze leefregels en daardoor bestendigd. Overigens verbood diezelfde 

religie het misbruik van vrouwen door mannen, hetgeen voordien nog gewoonte was. 

In welvarende en vreedzame samenlevingen worden op den duur de verhoudingen tussen 

vrouwen en mannen minder ongelijk. Oorlogvoering leidt tegenwoordig niet meer 

noodzakelijk tot grotere ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In industriële 

samenlevingen namen vrouwen in oorlogstijd teken over die in vredestijd aan mannen 

voorbehouden waren. Na afloop van de oorlog bleven zij vaak dat werk doen. In de 

oorlogvoering is lichaamskracht nu veel minder van belang dan vroeger en vrouwen 

vervullen dan ook steeds meer taken in het leger. 

 
 Meisjes gaan naar school, er werken steeds meer vrouwen buitenshuis, er komen steeds 

meer vrouwelijke academici. 

 

Een ander onderscheid tussen mensen dat in eerste aanleg biologisch van aard is en toch 

sociaal gevormd wordt is het verschil tussen ouderen en jongeren. Jonge mensen hebben in 

het algemeen minder aanzien, minder bezit en minder te vertellen. De generaties 

(leeftijdsgroepen) vormen in eigentijdse samenlevingen geen afzonderlijke sociale laag, want 

binnen elke sociale groepering en in elk gezin bestaat een ongelijkheid tussen jon en oud. 

Maar jonge mensen worden ouder en ook al veranderen ongelijke leeftijdsverhoudingen in 

de samenleving langzaam, ieder afzonderlijk groeit er in enkele levensjaren overheen. 

Naast de generatie als leeftijdsgroep kan men ook spreken van een generatie als 

‘geboortecohort’, de lichting mensen die in een bepaalde periode geboren zijn. Mensen die 

gedurende de Eerste Wereldoorlog geboren zijn, waren pubers in de jaren van de grote 

economische crisis en jong volwassen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die historisch 

omstandigheden vormen de levenservaringen van de mensen die tot zo’n cohort behoren. 

Van de generatie die in de jaren ’50 de babyboomers) werd geboren wordt wel gezegd dat 

ze alle voordelen heeft genoten van vredestijd en welvaartsgroei, nu de beste posities bezet 

en een volgend cohort daarvan uitsluit. Wat zullen we straks zeggen over de ‘millenniums’?  

 

 

6. Gevestigden en nieuwkomers 
Mensen die in dezelfde samenleving thuis zijn als hun ouder en grootouders voor hen, zijn 

meestal in het voordeel tegenover mensen die er pas zijn komen wonen. De banen en 

woningen zijn al verdeeld onder de gevestigde inwoners en de nieuwkomers moeten nemen 

wat er rest. De gevestigden vormen sinds jaar en dag onderlinge netwerken en hebben 

daarin hun connecties. De nieuwkomers moeten hun contacten nog leggen. Hun eerste 

contacten maken ze vaak met mensen die wat eerder uit hetzelfde gebied gekomen zijn. 
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Als er voldoende woon- en werkgelegenheid is, vinden de nieuwkomers een huis en een 

baan, worden opgenomen in de buurt en werkkring, en raken meer en meer betrokken bij de 

nieuwe samenleving. Hun kinderen groeien daarin op en hun kleinkinderen worden zelf al 

gevestigden. 

Naarmate werk en woningen schaarser zijn, hebben de gevestigde inwoners de neiging de 

rijen te sluiten en huizen en banen alleen onder elkaar te verdelen. Om die uitsluiting door te 

kunnen voeren worden de verschillen tussen de gevestigden en de nieuwkomers aangedikt. 

De buitenstaanders worden opgevat als anders, minder, slechter: “Ze verdienen ook niet om 

in de nieuwe omgeving opgenomen te worden”. De nieuwkomers moeten helemaal achter in 

de rij aansluiten en genoegen nemen met de minst gunstige huisvesting en de minst 

aantrekkelijke banen. Vanwege hun herkomst krijgen zij de laagste posities toebedeeld. De 

betere posities kunnen ze niet bereiken, ongeacht hun prestaties. Hun kinderen verliezen de 

verwachting dat onderwijs toegang geeft tot de betere banen en gaan voortijdig van school 

af. 

Tegenover de uitsluiting door gevestigden versterken de nieuwkomers hun onderlinge 

contacten en koesteren meer en meer de gebruiken en opvattingen uit hun land van 

herkomst. Ook zij sluiten dus de gelederen. Dat versterkt voor de gevestigden weer het 

verschil dat zij toch al de nadruk gaven. De afstand tussen gevestigden en nieuwkomers 

neemt toe en de wederzijdse verwachtingen bevestigen zichzelf (de Thomas-regel). Zo kan 

het verschil dat aanvankelijk van voorbijgaande en overbrugbare aard leek zich te verharden. 

Ook al zijn de nakomelingen van de nieuwkomers van toen al generaties gevestigd, ze 

blijven buitenstaanders, die in alle ordeningen de lage posities innemen. Die uitsluiting is des 

te hardnekkiger als de buitenstaanders goed herkenbaar zijn: door huidskleur, gestalte, kledij 

of religieuze gebruiken.  

 

7. Samenwerking en conflict 
Om te overleven zijn mensen in alle opzichten op elkaar aangewezen. De vraag is nu hoe 

die onderling afhankelijke mensen hun inspanningen op elkaar afstemmen, zodat de noden 

van de één door samenwerking met anderen vervuld worden. Dat is het probleem van de 

samenwerking. In de loop van de geschiedenis is de schaal waarop samenwerking zich 

voltrekt steeds groter geworden: dorpen, staten, multinationals, globalisering. Mensen 

werken op zes manieren samen: volgens verwantschap, in wederkerigheid, met collectieve 

actie, door marktvorming, organisatie en staatsmacht. 
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Modellen van maatschappelijke orde 
Wat houdt de samenleving bijeen? Sociologen hebben daar in de loop van de tijd vele antwoorden op 
gegeven, waarin echter drie basisvarianten te onderscheiden zijn.  
 
Een eerste antwoord veronderstelt dat de samenleving orde en regelmaat vertoont ten gevolge van het 
welbegrepen eigenbelang van elke burger. Dat lijkt op het eerste gezicht nogal paradoxaal: is het volgen 
van het eigenbelang niet eerder een kracht die de eenheid van de samenleving bedreigt? We moeten dit 
echter volgens de aanhangers van dit standpunt zien tegen de achtergrond van de sterke wederzijdse 
afhankelijkheid in de moderne samenleving, die onder meer het gevolg is van de voortschrijdende 
arbeidsverdeling. Mensen hebben anderen nodig om de eigen doelen te bereiken en zien zich dus 
genoodzaakt met anderen rekening te houden. Gegeven deze wederzijdse afhankelijkheid, leidt het 
nastreven van eigenbelang tot een vorm van sociale orde. Deze redenering, waarin het element van 
functionele samenhang dus een grote rol speelt, wordt van oudsher gevolgd door de economen die de 
markt als het mechanisme bij uitstek zien dat een wederzijdse afstemming van belangen bewerkstelligt. 
Maar ook in de sociologie bestaat een utilitaristische traditie, die aan het individueel ‘streven naar nut’ een 
centrale plaats toekent. 
 
Een tweede antwoord dat in de loop der tijd gegeven is op de vraag wat de samenleving bijeenhoudt, 
luidt dat sociale orde het gevolg is van dwang. ‘De stok achter de deur’ wordt door de aanhangers van 
deze visie dus als de ultieme bron van orde en regelmaat in de samenleving gezien. Voor deze 
sociologen is dwang en hegemonie, gebaseerd op militaire, politieke, economische of geestelijke macht, 
de basis van de maatschappij. Dit antwoord past in een maatschappijopvatting waarin grote 
tegenstellingen tussen onderdelen van de samenleving en daaruit voortvloeiende conflicten een centrale 
plaats krijgen. We spreken in dit verband ook wel van het conflictmodel van de maatschappij. In deze visie 
is de sociale samenhang in de regel ook niet erg solide. Machtsuitoefening lokt openlijk of stilzwijgend 
verzet uit. Voor zover er samenhang bestaat, berust die op een wankel evenwicht. 
 
Het derde antwoord zoekt de bron van sociale samenhang in het bestaan van gedeelde waarden en 
normen en het daarmee verbonden saamhorigheidsgevoel. Dat zijn belangrijke aspecten van de cultuur 
van de samenleving. De sociologen die dit antwoord geven, hanteren een soort harmonie- of 
evenwichtsmodel van de samenleving: de sociale orde komt tot stand doordat mensen het met elkaar eens 
zijn over de centrale waarden en normen volgens welke men in de samenleving dient te leven. De 
sociale orde is dan een normatieve orde. 

 

 

Dynamiek versus verandering 
Niet alleen kleinschalige samenlevingsverbanden, maar ook de samenleving als geheel kent een (soms 
hevige) dynamiek. Zo kenmerkt het leven zich door een permanente wisseling van de generaties door 
de opvolging van dood en geboorte. En in fabrieken en kantoren is er – als de zaken goed gaan – een 
voortdurende bedrijvigheid in de sfeer van productie en distributie. Maar in beide voorbeelden is er 
sprake van dynamiek, en niet van sociale verandering. Er treedt pas sociale verandering op als zich 
wijzigingen voordoen in de structuur of de cultuur van het betreffende samenlevingsverband. De 
overgang van een agrarische naar een industriële, kapitalistische samenleving in de loop van de 
achttiende en negentiende eeuw of van een geleide planeconomie naar een vrijemarkteconomie in de 
voormalige Oostbloklanden zijn goede voorbeelden van macrosociale veranderingen. In de sfeer van 
het bedrijfsleven is er bijvoorbeeld sprake van sociale verandering wanneer er zich wijzigingen 
voordoen in de organisatiestructuur of -cultuur, bijvoorbeeld het installeren van 
medezeggenschapsraden of het invoeren van nieuwe vormen van personeelsbeleid die meer autonomie 
en verantwoordelijkheid voor de uitvoerende medewerkers laten. 
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Sociale verandering is het duidelijkst vast te stellen als zich wijzigingen voordoen in de regels en 
bijpassende sociale arrangementen die het samenleven kenmerken, met andere woorden: in de 
instituties. 

 

 

8. Verwantschap 
In de natuur is een strijd om overleving gaande, maar dat is niet een strijd van allen tegen 

allen. Om in die strijd te overleven is onderlinge samenwerking onmisbaar. In de 

dierenwereld en vooral in de mensenwereld komen wedijver en samenwerking steeds samen 

voor, en in verschillende mengverhouding. 

Mannetjes van dezelfde soort concurreren met elkaar om de meest geschikte vrouwtjes en 

omgekeerd. Mar wanneer een vrouwelijke en een mannelijke soortgenoot elkaar eenmaal 

gevonden hebben, begint bij veel soorten een fase van samenwerking om het gezamenlijk 

nageslacht voort te brengen en op te voeden. De ouders voeden en beschermen de jongen 

totdat die groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen en zelf weer nakomelingen te 

produceren. Dat kost hun inspanningen die ze ook voor zichzelf hadden kunnen gebruiken 

en die nu hun nageslacht ten goede komen. 

 
 
Dat gedrag is grotendeels of geheel vastgelegd in het erfelijk materiaal, in de genen, die de 

ouderdieren bij zich dragen en aan hun jongen doorgeven. Bepaalde genen veroorzaken bij 

hun dragers bepaalde gedragsneigingen. Stel nu eens dat er een gen was dat zijn drager 

ertoe brengt de eigen nakomelingen te verwaarlozen. Dan zouden die nakomelingen algauw 

omkomen. De genen die ze van hun ouders geërfd hadden zouden zich bij gebrek aan 

nageslacht ook niet verder verbreiden. Dus een gen dat tot verwaarlozing aanzet, zal niet in 

volgende generaties verbreid worden. Maar stel nu dat er een gen is dat ertoe bijdraagt dat 

zijn drager juist goed zorgt voor eigen nageslacht. Die nakomelingen zouden meer kans 

hebben om te overleven en zich op hun beurt voort te planten. Zij hebben zelf ook dat 

‘goede-zorg-gen’ geërfd en dat verbreidt zich dus weer verder, ook in de volgende 
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generaties, waarvoor immers beter gezorgd wordt, door ouders die eveneens drager van het 

‘goede-zorg-gen’ zijn. In een bepaalde soort zullen zich juist die genen verbreiden die 

bijdragen aan de geschiktheid van de drager om meer nakomelingen voort te brengen met 

een grotere overlevingskans. 

 

 
 
Deze redenering kan verklaren waarom ouders hun kinderen helpen overleven en in het 

algemeen waarom bloedverwanten elkaar bijstaan. Verwanten hebben immers meer 

identieke genen dan niet-verwanten. Door elkaar te helpen, vergroten ze de kans dat een 

type gen dat zijzelf dragen zich verbreidt wanneer een bloedverwant die drager is van 

hetzelfde gen overleeft en zich voortplant. Een gen dat bij de drager leidt tot hulpvaardig 

gedrag tegenover bloedverwanten, zal zich steeds verder verbreiden, doordat het de 

overlevingskans van andere, verwante dragers vergroot en zich via hen verspreidt. 

Heel veel samenwerking in de dierenwereld en ook in de mensenwereld vindt plaats tussen 

naaste verwanten. Bij mensen gebeurt dat in gezinsverband, in families en in clans. 

Kennelijk hebben mensen van nature de mogelijkheid om anderen te helpen in hun 

voortbestaan. Maar deze biologische verklaring van de samenwerking tussen 

bloedverwanten is niet voldoende om de samenwerking tussen wezens die niet aan elkaar 

verwant zijn te verklaren. Typerend voor de menselijke soort is nu juist dat de samenwerking 

niet beperkt is gebleven tot samenlevingsverbanden van naaste verwanten. Hier geldt 

opnieuw dat mensen een biologische overgedragen mogelijkheid verder uitwerken en 

vormgeven in een sociaal leerproces. Dat leerproces voltrekt zich in de levensloop van elk 

individu, als socialisatie, en in de loop van de geschiedenis ook in de ontwikkeling van 

samenlevingen door collectieve actie, marktvorming, organisatie en statenvorming. Die 

overlevingseenheden zijn steeds groter geworden. 

 

9. Wederkerige verplichting 
Bij samenwerking tussen twee partijen is altijd duidelijk wie van beiden al iets voor de ander 

heeft gedaan en wie nog een tegenprestatie schuldig is. Maar bij een eenmalige ontmoeting 

is er een probleem. Hoe weet je dat jouw onbaatzuchtige gebaar door de ander op gelijke 

wijze beantwoord zal worden? Misschien gaat die er wel vandoor zonder tegengift. Dus is 

het beter zelf om zelf ook maar niets te riskeren. Dan komt de samenwerking niet van de 

grond. Maar als er wel nog een ontmoeting volgt, dan straft het kwaad zichzelf. Als de ander 

in gebreke blijft, zal de eerste partij een volgende keer niet graag weer een voorschot geven 

op de samenwerking. “Ik ben gekke Henkie niet!” Dat weet de ander en die is daarom van 

begin af aan tot een tegenprestatie bereid. 
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Een belangrijke – negatieve – vorm van samenwerking is ‘niet-aanvallen’. In samenlevingen 

die nog niet gepacificeerd zijn – waarin dus geen overheid desnoods met geweld de vrede 

handhaaft – heerst er tussen vreemden die elkaar tegenkomen wederzijds wantrouwen. De 

een kan het op de ander gemunt hebben. “Je weet maar nooit”. Als beide partijen 

verwachten dat ze elkaar nog wel vaker zullen tegenkomen, zullen ze eerder bereid zijn het 

risico maar te nemen, omdat bedrog of roof altijd later nog kunnen worden rechtgezet. 

Tussen mensen die over een verloop van tijd regelmatig met elkaar omgaan, bestaat een 

veel grotere bereidheid tot onderlinge samenwerking en een veel geringer wantrouwen, 

omdat alle betrokkenen weten dat er altijd weer een volgende gelegenheid komt om 

andermans samenwerking te belonen of diens nalatigheid af te straffen. 

Dat onderlinge vertrouwen kan een groot maatschappelijk voordeel verschaffen. In 

samenlevingen waar handel en krediet nog weinig bekend zijn, komt het vaak voor dat 

mensen hun schulden niet afbetalen. Er bestaan nog maar nauwelijks handelsnetwerken en 

er is weinig kans dat de schuldenaar een volgende keer weer zaken met dezelfde persoon 

zal doen. En omdat zoveel mensen zo vaak hun verplichtingen niet nakomen, zullen er ook 

weinig mensen iets willen uitlenen of op de pof willen leveren. Dus komt de handel daar niet 

op gang. Blijkbaar is handel, op afstand en over een verloop van tijd, een kwestie van 

vertrouwen. Maar soms vestigt zich in zo’n samenleving een kleine groep mensen die al wel 

een handelstraditie en een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd, ook al omdat zij aan 

elkaar verwant zijn, dezelfde taal spreken, hetzelfde geloof hebben, dezelfde gebruiken in 

acht nemen en uit dezelfde contreien afkomstig zijn. De leden van zo’n kleine gemeenschap 

zijn in het voordeel, want zij kunnen elkaar krediet geven en op termijn leveren. Zulke 

handelsminderheden zijn vaak uiterst succesvol gebleken, zoals Armeniërs en joden in 

Europa, Chinezen in Indonesië, Indiërs in Afrika en Libanezen in Latijns-Amerika. 
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Een van de meest algemene gedragsregels die tussen mensen bestaat is die van de 

wederkerige verplichting. ‘Je moet iemand die jou geholpen heeft helpen; en je mag iemand 

die jou geholpen heeft niet schaden’. 

Die regel ontstaat en werkt alleen binnen samenlevingsverbanden waarin mensen elkaar 

herhaaldelijk ontmoeten. Tussen volkomen vreemden, die elkaar misschien nooit weer zullen 

zien en die dus ook geen afstraffing van de ander te duchten hebben, blijft het wantrouwen 

veel groter. In een stelsel van wederkerige verplichtingen bestaat bijvoorbeeld het gebruik 

om bij een plechtige gelegenheid iemand geschenken te geven. Dat verplicht de ontvanger 

om de gevers niet te schaden en bij een volgende gelegenheid een gelijkwaardige gift te 

schenken. Ook burenhulp is een voorbeeld. De buren helpen bij de oogst of bij de bouw van 

een schuur, en degene die de hulp ontvangen heeft blijft verplicht om te gelegener tijd die 

buren weer te hulp te komen en hun in de tussentijd geen schade te berokkenen.  

Onderlinge hulp en de uitwisseling van geschenken komen ook in de huidige tijd voor: 

studenten helpen elkaar bij een verhuizing, vrienden nemen drank en hapjes mee als een 

van hen een feest geeft, en op verjaardagen brengen familieleden en vrienden cadeautjes 

mee voor de jarige. Ook al zeggen mensen dat niet met zoveel woorden, ze onthouden toch 

meestal heel goed wat ze van de een gekregen hebben en aan de ander gegeven. En ze 

houden het gevoel dat ze voor de schenker of de helper ‘iets terug moeten doen’; of 

omgekeerd, dat degene die zij geholpen hebben of die zij iets gegeven hebben, hun toch iets 

verschuldigd is. Wie opeens een kostbaar cadeau krijgt of een grote gunst, voelt zich 

daardoor vaak bezwaard. Er moet iets tegenover gesteld worden en sommige mensen 

ervaren dat als zo drukkend dat ze liever helemaal niet om hulp vragen of cadeaus krijgen. 

Ze willen niet bij iemand in het krijt staan. 

 
 
In een stelsel van wederkerige verplichtingen houden alle partijen in hun achterhoofd een 

soort boekhouding bij van schulden en vorderingen. Ze moeten het er ook ongeveer over 
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eens zijn welke dienst de andere waard is en of een geschenk opweegt tegen de tegengift, 

om overeen te stemmen wanneer ze weer ‘quitte’ staan. Lukt dat niet, dan krijgen mensen er 

toch ruzie over. Dat gebeurt regelmatig. 

In groter verband en tussen mensen die elkaar niet steeds tegenkomen, werkt het stelsel 

niet. Daar worden schenkingen en diensten ook meteen ‘afgerekend’. Als de één in het café 

een rondje geeft, is de ander wel verplicht om het volgende rondje te halen. Maar aan een 

stamtafel is dat niet nodig, omdat er altijd wel een volgende gelegenheid is om je schuld 

goed te maken. 

Het stelsel van wederkerigheid werkt ook in de huidige samenleving zonder dwang of wet. 

Als iemand een ander geholpen heft, of iets gegeven, en die ander vertikt het om iets terug 

te doen, heeft het geen zin om de politie erbij te halen of te gaan procederen. Het stelsel 

werkt meestal niet met geld. Een buur, familielid of vriend wordt niet betaald voor betoonde 

hulp of gegeven cadeaus, maar de ontvangende partij moet iets terugdoen. Doe je dat niet, 

dan lig je eruit. Mensen voelen zich meestal innerlijk gebonden om hun verplichtingen na te 

komen, maar zij vrezen ook de sancties (versterkingen van vertoond gedrag) die anderen op 

hen kunnen toepassen. Die medemensen gaan dan onderling kwaad van de nalatige 

spreken (roddel), hij wordt bespot, niet meer gegroet, volkomen genegeerd (doodzwijgen), of 

geheel van de onderlinge omgang uitgesloten (ostracisme). Zo iemand verliest dan aan 

achting en genegenheid (affectie). Er worden dan informele sociale sancties gebruikt, die 

niet op wetten zijn gebaseerd en niet door formele instellingen worden uitgevoerd, maar die 

in klein groepsverband ter plaatse worden toegepast om bijvoorbeeld nalatigheid te straffen. 

En ze zijn vaak heel effectief. 

 

10. Wederkerigheid tussen groepen mensen 
Wederkerige verplichtingen bestaan tussen individuen maar kome in iets andere vorm ook 

voor tussen groepen mensen. Wanneer twee nomadengroepen elkaar in het oerwoud 

ontmoeten, zullen ze elkaar met argwaan benaderen. Zal de andere partij aanvallen of juist 

met geschenken aankomen? Uitwisseling van geschenken is een manier om zo’n 

ontmoeting vreedzaam te laten verlopen. Beide partijen zijn daarmee gebaat, Een volgende 

stap in de toenadering is het uitwisselen van vrouwen. Een man van de ene groep trouwt 

met een vrouw uit de andere, en omgekeerd. Zo worden verwantschapsrelaties aangeknoopt 

en er wordt als het ware een vredesverdrag gesloten. De verwachting is gewekt dat er 

andere, even vreedzame ontmoetingen zullen volgen. De uitwisseling van geschenken krijgt 

dan het karakter van een soort ruilhandel, nog steeds met veel vertoon en ceremonieel om 

telkens weer de vreedzame bedoelingen te onderstrepen. Maar de uitwisseling van 

geschenken en vrouwen kan ook misgaan en uitlopen op een regelrechte oorlog.  
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Ook tussen adellijke huizen en vorstelijke hoven werden wederzijdse verplichtingen 

aangegaan door de plechtige uitwisseling van geschenken en door het sluiten van 

onderlinge huwelijken. Zelfs nu nog brengen staatshoofden op staatsiebezoek geschenken 

mee, ze zitten aan bij een officieel banket, wisselen hoge onderscheidingen uit en wonen 

een galavoorstelling bij om de vriendschappelijke betrekkingen met het ontvangende land te 

bevestigen. 

 

 
 

Het ging hier over samenwerking tussen verwanten of tussen telkens twee partijen die voor 

elkaar herkenbaar zijn. Maar het grootste probleem van samenwerking doet zich voor 

wanneer iemands inspanningen niet aan bloedverwanten ten goede komen en ook niet aan 

een aanwijsbare wederpartij, maar aan een hele groep mensen van wie het niet bij voorbaat 

zeker is dat ze een tegenprestatie zullen leveren. 

Soms werken mensen samen om iets tot stand te brengen dat geen van hen op eigen kracht 

voor elkaar kan krijgen en waar zij allemaal voordeel van kunnen hebben, zelfs degenen die 

die niet meegewerkt hebben. Als de een ervan gebruik maakt heeft de ander daardoor niet 

minder, en niemand kan ervan worden uitgesloten. Zoiets wordt een collectief goed 

genoemd. En een dergelijke samenwerking heet collectieve actie.  

 

11. Dilemma’s van collectieve actie 
In het jaar nul was een groot deel van het tegenwoordige Nederland een moerasgebied en 

werd regelmatig overspoeld door de zee. Toch leefden er al mensen, die heuvels hadden 

opgeworpen om op te wonen, terpen. Op het omliggende land lieten zij hun vee grazen, 

maar met hoog water liep dat telkens onder. Zij zouden het land kunnen droogleggen door 

het met dijken tegen het water te beschermen. Maar daartoe was samenwerking nodig, want 

voor families die een enkele terp bewoonden was het karwei te groot. Bovendien niet echt 

handig om alleen je eigen terp te bedijken. Een dijk rond het hele gebied zou alle 

terpbewoners beschermen, ook de gezinnen die er niet aan zouden bijdragen. Het is heel 

verleidelijk om anderen het zware werk te laten doen en zelf daarvan de voordelen te 

genieten zonder de lasten ervan te hoeven dragen. De bedijking heeft dus alle kenmerken 

van een collectief goed en de samenwerking die daarvoor nodig is heeft alle eigenschappen 

van collectieve actie. Het heeft meer dan duizend jaar geduurd voor die dijken werden 

aangelegd. Waarom? 
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Zolang de terpbewoners van elkaar niet zeker weten of ze zullen meehelpen, blijven ze 

wantrouwig en willen ze zelf ook niets ondernemen. Het is weer een kwestie van onderlinge 

afhankelijkheden, want of die dijk er komt hangt van niemand afzonderlijk af, en of de eigen 

inspanningen ook tot iets leiden hangt af van de medewerking van anderen. Het is ook een 

kwestie van wederzijdse verwachtingen. De een verwacht van de anderen dat die misschien 

zonder eigen inspanningen van andermans werk willen profiteren en daarom begint de ene 

er zelf niet aan. De anderen zijn al even achterdochtig. Toch zouden ze allemaal veel liever 

achter de bescherming van een dijk leven te midden van akkers die niet steeds weer 

onderlopen. Ze staan voor een keuze. Enerzijds kunnen ze meedoen in de hoop dat door 

gezamenlijke inspanning de dijk er komt, maar met het risico dat de anderen niet meedoen 

en de eigen inspanning voor niets zal blijken. Anderzijds kunnen ze niet meedoen in de hoop 

dat zonder dat ze zelf iets bijdragen, anderen de dijk zullen aanleggen, waarvan zij 

meeprofiteren, maar met een goede kans dat de anderen er net zo ver zullen denken en er 

weer geen dijk komt. De moeilijke keuze tussen dit ‘enerzijds’ en ‘anderzijds’ is het dilemma 

van collectieve actie. 

 

   Het dilemma van collectieve actie 

 Zij werken mee Zij werken niet mee 

Ik werk mee De dijk komt er met mijn 
werk (2) 

Ik werk voor niets (4) 

Ik werk niet mee De dijk komt er, ik doe niets 
(1) 

Geen dijk, geen werk (3) 

 

Kennelijk hangt het niet alleen af van wat ‘ik’ wil, maar ook van wat ‘ik’ verwacht dat de 

anderen zullen doen. De uitkomst linksonder in de tabel is het beste: wel een dijk en toch 

niet werken (1). Op één na best is als de dijk er komt, ook al heb ‘ik’ er zelf aan moeten 

meewerken (2). Als de anderen niet meedoen, kan ‘ik’ maar beter ook niets doen, dan 

gebeurt er dus niets (3). Want als de anderen niet meewerken en ‘ik’ doe mijn stinkende 

best, dan is mijn werk ook nog voor niets. Dat is de slechtste uitkomst (4). 
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Wat zullen de anderen ervan vinden? Het zijn stuk voor stuk net zulke wantrouwige mensen 

als ‘ik’ en ze zullen dus elk voor zich tot dezelfde conclusie komen: niets doen. En zo blijft 

iedereen doormodderen. 

Toch moet er een uitweg zijn uit deze verlammende dilemma’s. Er zijn tenslotte dijken 

gebouwd en talloze andere collectieve goederen zijn tot stand gebracht. 

 

 
 

Doorbreking van de dilemma’s: dwang 
Dwang van buiten kan een uitweg bieden en dat is ook vaak gebeurd. Hoe het met de 

dijkaanleg in het terpengebied gegaan is, is niet precies bekend. Maar laten we ons 

indenken dat een machtig heerser het gebied veroverd had. Hij zou de terpbewoners kunnen 

dwingen mee te werken aan de bedijking. Wie niet meedeed werd gestraft. En dat 

veranderde de zaak. Het was nu niet langer voordelig om anderen te laten werken en zelf 

zonder iets te doen te profiteren van de dijk, want daarop stond voortaan een fikse straf. 

Maar opnieuw: zoals de een redeneert, zo denken de anderen ook. Zo kon men er dus op 

aan dat elk van de anderen uit vrees voor straf zou meewerken en daarmee verdween ook 

het onderlinge wantrouwen. Vreemd genoeg heeft het dreigement met straf in dit voorbeeld 

tot gevolg dat de terpbewoners deden wat ze het liefst wilden doen, maar waartoe ze niet 

konden komen zolang ze door wederzijds wantrouwen verlamd bleken. 

Dwang kan dus bevrijdend werken, als de bevrijding uit het wederzijds wantrouwen. Daar 

zijn nog meer voorbeelden van. In het negentiende-eeuwse Nederland lieten de fabrikanten 

hun arbeiders en zelfs kinderen vaak veertien uur per dag en langer werken. Sommige 

ondernemers vreesden dat op den duur de gezondheid van de arbeidende klasse daar 

ernstig van te lijden zou hebben. Dat zou niet goed zijn voor de industriële productie. En dat 

is niet in het belang van de ondernemers. De fabrikanten waren wel bereid om de arbeidstijd 

te verminderen, maar ze waren bang dat hun concurrenten dat niet zouden doen en 

daardoor op hun kosten grotere winsten zouden halen. Vandaar dat de vooruitstrevende 

ondernemers zich niet verzetten tegen een wet die in alle fabrieken dwingend een kortere 

arbeidsdag voorschreef en kinderarbeid verbood. 
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Maar wel moesten ze er zeker van zijn dat die wet ook op hun concurrenten werd toegepast. 

Elk voor zich en op korte termijn waren de ondernemers er dus bij gebaat om hun arbeiders 

lange dagen te laten maken, maar allemaal hadden zij op lange termijn belang bij een 

productieve arbeidersklasse. 

Een ander geval: door overbevissing dreigen sommige vissoorten volledig uit te sterven. 

Alweer, op korte termijn en elk voor zich wil iedere visser met een zo groot mogelijke vangst 

bij de afslag aankomen.  Maar stuk voor stuk en allen tezamen hebben ze op den duur 

belang bij dat de visstand behouden blijft en dat daartoe een vangstbeperking wordt 

ingesteld. Maar dan moeten ze er wel van kunnen uitgaan dat die vangstlimiet ook 

gehandhaafd wordt, door dwangmaatregelen zoals controle en bestraffing van overtreders. 

In de tijd van de terpensamenleving was er blijkbaar geen regering of heerser die met succes 

dwang kon uitoefenen. Waarom dan niet zelf een dijkpolitie gevormd die alle terpbewoners 

tot medewerking kon dwingen door met boete of straf te dreigen? Omdat zo’n dijkpolitie zelf 

weer een collectief goed is waarvan alle terpgroepen voordeel hebben en waaraan een 

aantal van hen moet meewerken. Dezelfde problemen die zich al voordoen bij de dijkbouw, 

zouden ook optreden bij de vorming van een dijkpolitie. 

 

Doorbreking van de dilemma’s: verwachting van samenwerking 
Toch lukt het mensen ook wel om zonder dwang een collectief goed tot stand te brengen. 

Maar ze moeten dan wel het verlammende wederzijdse wantrouwen weten te overwinnen. 

De dilemma’s van collectieve actie kunnen ook doorbroken worden wanneer op een of 

andere manier de verwachting wordt gewekt dat genoeg anderen uit zichzelf zullen 

meewerken om het collectieve goed tot stand te brengen. 

Vaak helpt het als mensen van elkaar weten waar ze zich aan te houden hebben, dus als er 

een gedragsregel is waarvan iedereen weet dat alle anderen hem ook kennen. Wanneer er 

zware sneeuw valt hebben alle weggebruikers daar last van. Een opgeruimde straat is dus 

een collectief goed. Een voor de hand liggende regel is dat iedereen de sneeuw ruimt op het 

stukje straat voor zijn eigen huis. Mensen nemen van elkaar aan dat ze die regel kennen en 

aanvaarden. De een rekent erop dat de ander daar ook van uitgaat. In dat vertrouwen vegen 

de bewoners alvast hun eigen stoepen schoon. Als een bewoner dat toch vertikt, ziet 

iedereen dat die stoep nog niet geveegd is. Ook de weigeraar weet wel dat daarmee een 

algemeen aanvaarde regel overtreden wordt. Dat is beschamend en die schaamte is al een 
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bestraffing voor de weigeraar. Blijkbaar helpt het als ieders aandeel in de collectieve 

inspanning voor alle anderen zichtbaar is. 

 

 
 

Collectieve actie kan ook op gang gebracht worden door manipulatie van verwachtingen. 

Een wijkcomité brengt geld bijeen voor een buurtfeest en vertelt de ene winkelier dat de 

anderen al een bijdrage hebben toegezegd. De winkelier neemt dus aan dat het feest kans 

van slagen heeft en stort een bijdrage, ook al om niet op te vallen door nalatigheid. 

Het komt nogal eens voor dat mensen onderschatten wat medewerking aan een collectieve 

actie hun zal kosten, of dat ze de opbrengst overschatten. Dan komt de collectieve actie op 

gang door illusies. Stakers schatten vaak de duur van de actie te kort in en zijn optimistisch 

over hun winstkansen. Maar juist door die al te gunstige verwachtingen, door de illusie, zijn 

ze stuk voor stuk bereid mee te werken en komt een collectieve actie op gang, die hun 

achteraf groter voordeel oplevert dan wanneer ze niet hadden samengewerkt. 

 

Collectieve actie als overgangsverschijnsel 

Dilemma’s van collectieve actie zijn typerend voor een overgangsfase. Ze doen zich voor 

wanneer een aantal individuen of groepen al wel begrijpen dat zij overeenkomstige 

problemen hebben, dat zij die niet elk voor zich kunnen oplossen, dat daarvoor wel een 

collectieve oplossing bestaat en dat zij dus daarvoor op elkaar zijn aangewezen. Kortom, dat 

zij interdependent zijn. Anderzijds bestaat er tussen deze individuen en groepen nog geen 

instantie die hun inspanningen effectief kan coördineren. Ze zijn interdependent en beseffen 

dat, maar ze zijn niet effectief gecoördineerd. Ze vormen nog geen collectiviteit.  

Het zijn vaak leiders die de collectieve actie op gang weten te brengen, doordat ze de 

voordelen van het collectief goed overtuigend weten te presenteren, of doordat ze een regel 

voor de taakverdeling voorstellen waar iedereen mee akkoord kan gaan, of doordat ze het 

onderling contact tot stand brengen, de wederkerige verwachtingen bespelen of 

gemeenschappelijke illusies weten te wekken. 

Wanneer de afzonderlijke eenheden eenmaal een begin maken met collectieve actie, dus als 

ze eenmaal samenwerken, komt een collectiveringsproces op gang. In de samenwerking 

ontstaat de collectiviteit en wordt het collectieve goed verwezenlijkt. Al doende kunnen de 

partijen elkaars inspanningen controleren en ze ontwikkelen regels voor de verdeling van 

taken, ze ontwikkelen een gevoel van saamhorigheid en solidariteit. Kortom, ze vormen een 

steeds hechtere band. Ze beroddelen, kritiseren of bespotten de achterblijvers en kunnen 

hen zelfs uitstoten. Zij oefenen een sociale dwang tot zelfdwang op elkaar uit. Met nog 

andere woorden, ze passen informele sociale sancties toe. Die sancties werken net als een 

boete. Ze maken het minder aantrekkelijk om de anderen het werk te laten doen en daarvan 

te profiteren. 

In het collectiveringsproces ontstaat zowel het collectieve goed als de effectieve collectiviteit. 

Zo verloopt de overgang van een verzameling tamelijk autonome, maar interdependente 
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eenheden naar een meer omvattend verband van effectieve coördinatie, naar een hoger 

integratieniveau. 

 

 
 
In de tegenwoordige samenleving worden de meeste collectieve goederen gerealiseerd 

doordat mensen gedwongen worden eraan bij te dragen. Ze betalen belasting aan de staat, 

en dat is verplicht. De staat verschaft daarmee vervolgens allerlei collectieve goederen. De 

infrastructuur, milieubehoud, landsverdediging, enzovoort. Mensen dragen aan deze 

collectieve goederen niet uit zichzelf bij. Ze hoeven ook niet wantrouwig af te wachten of 

anderen wel iets zullen bijdragen. Ze zijn allemaal belastingplichtig en delen dus op die 

manier in de kosten. 

Aan een goed zit meestal een collectief en individueel aspect. Mensen hebben er belang bij 

dat hun medemensen gezond zijn, al was het maar om het besmettingsgevaar te 

verminderen. Mede daarom heeft de gezondheidszorg collectieve kanten. Maar anderzijds 

kan iemand zich afzonderlijk door een arts laten behandelen. Dat is de individuele kant 

ervan. Iets dergelijks geldt voor het onderwijs. Het is voor alle mensen van belang dat hun 

medemensen dezelfde taal goed kunnen spreken, lezen en schrijven, en dat op vrijwel alle 

terreinen van menselijke kennis bekwame specialisten beschikbaar zijn. Maar ieder voor zich 

leert op eigen gelegenheid en heeft baat bij eigen kennis en bekwaamheden. 

Tegenwoordig zijn mensen niet meer zozeer als vroeger op vrijwillige, onderlinge 

samenwerking aangewezen in het verwezenlijken van collectieve goederen, omdat de staat 

ze uit de belastingheffing bekostigt. Op het integratieniveau van de nationale samenleving 

zorgt de staat voor effectieve coördinatie. Maar tussen staten onderling doen zich de 

dilemma’s van collectieve actie opnieuw in alle hevigheid voor. Staten zijn in allerlei opzicht 

interdependent en daarvan zijn de regeerders zich ook bewust, maar er bestaat nog niet een 

instantie die de samenwerking van staten effectief kan coördineren, een soort ‘bovenstaat’ 

dus. 
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De verstatelijking van de zorg 
De Nederlandse socioloog Abram de Swaan heeft de ontwikkeling van verzorgingsstaten in West-
Europa en de Verenigde Staten bestudeerd. Die ontwikkeling is op te vatten als een voortschrijdende 
collectivisering en verstatelijking van zorgarrangementen: steeds meer mensen worden betrokken bij de 
uitbouw, de instandhouding en het genot van die zorgvoorzieningen; in dat proces raken lokale en 
nationale overheden steeds meer en dwingender betrokken bij de vaststelling, uitvoering en 
administratie van sociaal beleid. 
In de loop van de beschavingsgeschiedenis (civilisatie) zijn mensen meer van elkaar afhankelijk 
geworden. De interdependentieketens, de onderlinge afhankelijkheidsnetwerken tussen mensen worden 
langer en raken steeds meer vertakt. Een gevolg daarvan is dat het handelen van mensen steeds vaker 
en indringender invloed uitoefent op de anderen in de interdependentieketens waartoe zij behoren. Dat 
heeft tot gevolg dat externe effecten of externaliteiten optreden: de indirecte gevolgen die iemands 
tegenslagen en gebreken hebben voor anderen die niet onmiddellijk getroffen zijn. Het is bij uitstek  
een teken van toegenomen interdependentie als de ellende van de enen de anderen ‘last berokkent’. Met 
andere woorden: de toename van de maatschappelijke verafhankelijking in onze moderne samenleving 
leidt ertoe dat de besmettelijke ziekten van de enen een bron van gevaar voor de anderen vormen, dat 
de armoede van de enen een bedreiging van de welvaart van de anderen vormt, dat het lage 
opleidingspeil en de daarmee samenhangende sociale uitsluiting van de enen tot maatschappelijke 
instabiliteit voor allen leidt.  
 

 
 
Indien ziekte, armoede of ongeletterdheid sterke negatieve externe effecten heeft voor gezonden, rijken 
en geletterden, dan is het rationeel in het eigenbelang van deze laatsten om collectieve 
zorgarrangementen op te zetten en daaraan een (financiële) bijdrage te leveren. Vanuit dit perspectief 
wordt de ontwikkeling van de verzorgingsstaat gezien als een reactie op de negatieve effecten van het 
proces van modernisering, zoals bedreiging van de openbare orde door groeiende armoede en slechte 
arbeidsomstandigheden, epidemieën door toenemende urbanisatie, waarbij moet worden opgemerkt dat 
traditionele, voormoderne vormen van sociale ondersteuning zoals de kerk, de familie en het gilde, door 
datzelfde moderniseringsproces zijn uitgehold of vernietigd. 
 
Het besef dat de eigen positie bedreigd kan zijn als gevolg van de negatieve externe effecten van 
modernisering, is echter geen voldoende voorwaarde voor de ontwikkeling van collectieve 
arrangementen. Dergelijke voorzieningen zijn immers te beschouwen als collectieve of publieke 
goederen, dat wil zeggen dat niemand van het genot ervan kan worden uitgesloten, ook als hij of zij 
geen (financiële) bijdrage levert. Een voorbeeld van een collectief goed is geschoolde arbeidskracht: 
werkgevers die in een vrijemarkteconomie op eigen kosten door bedrijfsopleidingen investeren in het 
opleidingspeil van hun werknemers, dragen bij tot het algemene opleidingspeil in de economie. Het 
staat vervolgens deze intern opgeleide werknemers vrij tegen een hoger loon voor een andere 
werkgever te gaan werken. Deze laatste profiteert van het hoge opleidingspeil zonder daaraan te hebben 
bijgedragen. Daar wordt de oude werkgever niet blij van en hij zal uiteindelijk ontmoedigd raken omdat 
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hij inziet dat een ander meeprofiteert van de baten zonder dat hij bijdraagt in de kosten. Het gevolg 
voor de samenleving bestaat erin dat geen werkgever nog bereid is in opleiding te investeren, waardoor 
uiteindelijk het algemene opleidingspeil daalt. 
 

 
 
Tenzij natuurlijk dwang uitgeoefend kan worden; die dwang moet erop gericht zijn iedereen te 
verplichten – meestal door het afdragen van contributie – aan de productie van collectieve goederen bij 
te dragen. In ons voorbeeld kan bijvoorbeeld een werkgeversorganisatie alle ondernemingen in de 
branche verplichten bij te dragen aan een collectief beheerd opleidingsfonds; of de overheid kan met 
verplicht geinde belastinggelden onderwijs laten geven. 
Collectieve goederen lokken, met andere woorden, zwartrijders- of liftersgedrag uit (of met een lelijker 
woord: profitariaat), dat er uiteindelijk toe kan leiden dat het collectieve goed niet geproduceerd wordt. 
Diezelfde redenering kan nu worden toegepast op de verstatelijking van zorgarrangementen. “Zo is 
iedere rijke gebaat bij de goedgeefsheid van zijn lotgenoten en bij eigen zuinigheid”. Elke staatsburger 
profiteert van een stabiele sociale orde als gevolg van een redelijke armoedebestrijding, of van het onder 
controle brengen van besmettelijke ziekten als gevolg van een effectief volksgezondheidsbeleid, ook als 
hij of zij geen premie of belasting voor sociale voorzieningen zou betalen. Het gevolg kan zijn dat 
niemand nog bereid is te betalen voor sociale voorzieningen. Om dit probleem van collectief handelen 
op te lossen is uiteindelijk het gebruik van dwang, in het bijzonder staatsdwang, vereist. Naarmate 
staten en naties zich verder ontwikkelden, kregen staatsinstellingen een belangrijker rol in het scheppen 
van collectieve instellingen voor gezondheid, onderwijs en materiele steun. Alleen staatsapparaten 
beschikten over de middelen om verzorgingsinstellingen te realiseren met een reikwijdte die alle mensen 
binnen het staatsterritorium omvatte. 
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Domein D: Binding 

Leerstofomschrijving: 

Typen bindingen tussen mensen  
De sociale bindingen tussen mensen zijn van groot belang omdat mensen fundamenteel 
van elkaar afhankelijk zijn. In een omgeving waar men elkaar kent en waar onderling 
vertrouwen is, zal men zich over het algemeen meer op elkaar betrokken voelen. Bindingen 
tussen mensen zijn er in allerlei vormen, op verschillende niveaus en onderscheiden zich in 
mate van intensiteit. Er zijn ideaaltypisch vier manieren (typen bindingen) te onderscheiden 
waarop mensen van elkaar afhankelijk zijn:  

 economische bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met de productie en 
distributie van schaarse goederen);  

 politieke bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met politieke macht die 
mensen hebben en met het feit dat er collectief zaken geregeld moeten zijn o.a. de verdeling 
van collectieve goederen);  

 cognitieve bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met het feit dat mensen van 
en aan elkaar leren);  

 affectieve bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met positieve en negatieve 
gevoelens van mensen voor elkaar).  
 
De onderlinge afhankelijkheid van mensen verandert doordat de samenleving verandert. 
Naarmate in samenlevingen de sociaaleconomische zekerheid voor grote groepen mensen 
beter gegarandeerd kan worden, vermindert de onderlinge afhankelijkheid. Door 
individualisering kunnen mensen meer een eigen persoonlijke keuze maken voor 
bindingen. Weliswaar vermindert de direct waarneembare afhankelijkheid maar daarvoor in 
de plaats is een meer abstracte afhankelijkheid van de samenleving in zijn geheel gekomen.  

 
Groepsvorming  
Er is sprake van groepsvorming als er “bindingen tussen meer dan twee mensen tot stand 
komen, doordat ze elkaar beïnvloeden en gemeenschappelijke waarden en normen 
ontwikkelen”. Gedeelde ervaringen, gemeenschappelijke waarden, interesses, 
verwachtingen en loyaliteit spelen een belangrijke rol in het wij-gevoel van een groep. 
Groepsvorming impliceert dat men onderscheid maakt tussen wie er wel en wie er niet tot de 
groep behoort (insluiting en uitsluiting). Als er in een groep een hoge mate van 
groepscohesie is, dan zullen individuele leden geneigd zijn zich aan te passen aan de 
formele en informele regels en gewoontes van de groep. Groepen proberen afwijkend 
gedrag van groepsleden te verminderen en het uittreden van leden te voorkomen o.a. door 
sociale controle.  
Er is onderscheid tussen formele groepen (vast omschreven doelen en normen, vastgelegde 
regels en procedures, bepaalde rollenstructuur en hiërarchie) en informele groepen 
(stilzwijgende binding zonder vastgelegde doelen en normen, rollenstructuur en hiërarchie). 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin mensen niet langer bij een groep horen. Doordat:  
1. Ze er niet meer bij willen horen (dropping out en opting out);  

2. Er niet meer bij mogen horen (uitsluiting en discriminatie);  

3. Er niet meer bij kunnen horen (armoede, werkloosheid). Politieke groepsvorming vindt 
onder andere plaats door de vorming van politieke partijen.  

 
Sociale cohesie als bindmiddel voor de samenleving  
Sociale cohesie is “het aantal en de kwaliteit van de bindingen die mensen in een ruimer 
sociaal kader met elkaar hebben, het gevoel een groep te zijn, lid te zijn van een 
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gemeenschap, de mate van verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn, en de mate waarin 
anderen daar ook een beroep op kunnen doen”. Verschillende factoren kunnen de sociale 
cohesie bevorderen en kunnen dan ook als strategie ingezet worden om de bindingen van 
de burgers te vergroten:  
1. Wederzijdse afhankelijkheid (of eigenbelang)  

2. Dwang (of macht)  

3. Gedeelde waarden en normen (saamhorigheidsbesef). Op mesoniveau kan bijvoorbeeld 
‘het aantal groepen waar mensen zich bij betrokken voelen’ als indicator voor sociale 
cohesie beschouwd worden; op macroniveau ‘het aantal gewelddadige conflicten in een 
samenleving”. Sterke cohesie binnen bepaalde groepen kan leiden tot conflicten tussen 
groepen waardoor cohesie in groter verband verzwakt. Omgekeerd kan een zwakke sociale 
cohesie binnen groepen leiden tot een sterkere sociale cohesie tussen groepen, wat de 
sociale cohesie van het grotere verband versterkt.  

 
De functie van sociale controle  
Sociale controle heeft een functie bij het handhaven van de binding in de samenleving: 
mensen halen andere mensen over zich op een bepaalde manier te gedragen.  
De manieren waarop mensen anderen ertoe brengen of dwingen zich aan de normen of 
regels te houden, zijn vormen van sociale controle.  
Formele sociale controle heeft betrekking op activiteiten van personen of instanties die op 
grond van formele wetten, besluiten of statuten de taak toebedeeld hebben gekregen ervoor 
te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Deze regels zijn vaak eveneens formeel 
vastgelegd.  
Met informele sociale controle wordt gedoeld op spontane activiteiten van mensen in het 
leven van alledag, die anderen ertoe brengen of dwingen om zich aan normen of regels te 
houden.  
Formele sociale controle wordt uitgeoefend door mensen die zich beroepen op hun positie 
binnen een groep/organisatie (waarvan het gecontroleerde individu deel uit maakt).  
Sociale controle kan naast positieve ook negatieve effecten hebben. Op de eerste plaats 
doordat sociale controle de persoonlijke vrijheid en ontplooiing kan inperken. Verder bestaat 
de kans dat sociale controle haar doel voorbij schiet en juist opstandige en van de normen 
afwijkende individuen oplevert. Ook kan sociale controle excessen in processen van in- en 
uitsluiting veroorzaken. In moderne samenlevingen probeert de overheid deze processen 
soms te beheersen o.a. door middel van (antidiscriminatie)wetgeving.  
De mate waarin en de wijze waarop sociale controle plaatsvindt, is o.a. veranderd door 
individualisering en informalisering. Individualisering leidt tot het losmaken van traditionele 
sociale bindingen en daarmee van sociale controle.  
Kleinschalige sociale banden maken plaats voor meer grootschalige anonieme verbanden 
(netwerkverbanden). Informalisering houdt in dat de verhoudingen en contacten tussen 
mensen minder hiërarchisch, minder formeel worden. Dit leidt tot een afname van het gezag 
van bepaalde (beroeps)groepen en van hun overdracht van en controle over waarden en 
normen.  

 
Sociale institutie  
Een sociale institutie is: “een complex van min of meer geformaliseerde regels die het 
gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren.” Het is een terugkerend collectief 
gedeeld patroon in het gedrag van mensen dat het handelen van hen een vaste betekenis, 
een zekere mate van voorspelbaarheid en stabiliteit geeft. Voorbeelden van instituties zijn de 
familie, het rechtssysteem en het huwelijk. Ook de taal is een sociale institutie. Instituties zijn 
van belang voor de overdracht c.q. verwerving van waarden en normen en dragen bij aan de 
sociale cohesie in een samenleving.  

Sociale instituties hebben verschillende kenmerken:  

 ze hebben vaak een lange traditie;  
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 ze zijn enerzijds vrij stabiel, maar anderzijds ook relatief veranderlijk en veranderbaar 
omdat het gedragspatronen van mensen betreft;  

 ze hebben een ‘eigen realiteit’ in de zin dat een individu ze niet op eigen kracht zomaar 
kan veranderen. Instituties bestaan niet alleen voor een deel buiten de individuen, ze 
bezitten ook een zeker dwangkarakter. Bij de geboorte treffen mensen ze aan en na hun 
dood bestaan zij doorgaans gewoon voort;  

 ze zijn niet alleen gebaseerd op dwingende macht, maar berusten vaak op gezag.  

 
Politieke institutie  
Een politieke institutie is een “complex van min of meer geformaliseerde regels die het 
gedrag van mensen en hun onderlinge relaties rond politieke machtsuitoefening en politieke 
besluitvorming reguleren”. Politieke bindingen kunnen leiden tot het ontstaan van politieke 
instituties. Eén van de meest in het oog springende voorbeelden is de staat. De vorming van 
een staat impliceert dat een soevereine macht gaat regeren over een groot aantal mensen 
en daartoe een aantal speciale bevoegdheden krijgt, zoals het geweldsmonopolie.  
Bij politieke instituties gaat het over patroonmatigheden die door mensen in het leven 
geroepen zijn om de politieke dimensie van het sociale leven in goede banen te leiden. De 
politieke instituties geven een zekere mate van houvast en stabiliteit, maar kunnen ook wel 
degelijk veranderd worden. Zij kunnen ook leiden tot het ontstaan van allerlei organisaties 
die zich met de uitvoering van die regels bezighouden (de wetgevende macht, met als 
organisaties bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer).  
Organisaties zijn verbanden tussen mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven, 
zoals winst maken (KPN of Philips) of het beschermen van natuur en milieu (Greenpeace of 
het Wereld Natuur Fonds).  
In de politieke wetenschap wordt het onderscheid tussen politieke institutie en politieke 
organisatie niet altijd even strikt gehanteerd. Onder politieke instituties worden dan bv. ook 
de regering en de Tweede Kamer gerekend.  
De rechtsstaat, de grondwet, het kiesstelsel en de onafhankelijke rechterlijke macht zijn 
politieke instituties die belangrijke pijlers vormen van het politieke systeem in Nederland. Een 
belangrijke en bekende politieke organisatie in veel staten is de ‘politieke partij’.  
Functies van politieke partijen zijn:  

 rekrutering en selectie (het rekruteren en voordragen van kandidaten voor politieke 
functies;  

 articulatie (het op de politiek agenda plaatsen van maatschappelijke eisen en wensen);  
 participatie (het interesseren van staatsburgers voor deelname aan politieke 

besluitvormingsprocessen);  

 aggregatie (het tegen elkaar afwegen en bij elkaar brengen van wensen, eisen en 
belangen);  

 communicatie (als intermediair tussen over overheid en burger; tussen kiezers en 
gekozenen).  
 
De betekenis en de functies van de politieke partij als politieke organisatie zijn in Nederland 
aan een aantal veranderingen onderhevig:  

 veel mensen wisselen bij verkiezingen tegenwoordig vaker van partij;  

 er zijn meer ‘zwevende kiezers’;  

 het aantal mensen dat lid is van een politieke partij neemt af, waardoor minder mensen de 
mogelijkheid hebben om de politieke meningsvorming en het beleid te beïnvloeden;  

 bij sommige functies is er concurrentie van media en pressiegroepen, bijvoorbeeld bij de 
articulatie van politieke keuzes en problemen in het politieke debat.  
 
Of kwesties als problemen gedefinieerd worden wordt vaak sterk beïnvloed door de media. 

Er is sprake van een afwisseling van politieke mediahypes. Bovendien treedt er een sterke 
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personalisering van de politiek op, waarbij de opvattingen en kenmerken van individuele 

politici vaak meer aandacht krijgen in de media dan de standpunten van politieke partijen. 

Representatie en representativiteit  
Representatie is “de vertegenwoordiging van een groep in (politieke) organisaties door één 
of enkele betrokkenen die namens de groep optreden”. Dit vindt ook plaats in het politieke 
domein waar vertegenwoordigers politieke besluiten en wetgeving trachten te realiseren. Dit 
kan gebeuren door toepassing van democratische procedures.  
Politieke representatie is nauw gerelateerd aan politieke groepsvorming. Het kernconcept 
representativiteit verwijst naar “de mate waarin de (politieke) besluiten, de standpunten of 
achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met die van de groep die 
vertegenwoordigd wordt”. Is de volksvertegenwoordiging een getrouwe afspiegeling van de 
bevolking? Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat in de volksvertegenwoordiging de 
belangen van het gehele volk gewaarborgd zouden moeten worden, ook van de minderheid. 
Politieke representativiteit heeft nauwe relaties met de kenmerken van het politieke systeem. 
In dictaturen wordt niet gelet op de vraag of de vertegenwoordigers wel een goede 
afspiegeling zijn van de gehele bevolking. Democratie betekent in essentie dat de politieke 
macht berust bij het volk. Democratie houdt in dat de burgers regeren. Het volk beslist zelf 
over wat goed is voor zichzelf. Men spreekt dan van het principe van de ‘volkssoevereiniteit’. 
Het is een regeringsvorm waarbij de macht van de regeerders uiteindelijk afkomstig is van de 
burgers, die via algemene verkiezingen bepalen welke partijen macht mogen krijgen.  

 
Bedreigingen van de Nederlandse samenleving  
In het algemeen worden de bedreigingen voor de veiligheid van groepen mensen naar hun 
aard in drie categorieën onderverdeeld:  

 bedreigingen van natuurlijke aard: van storm en overstroming tot meteoorinslag en 
(pan)epidemische ziekteverwekkers;  

 bedreigingen van technologische aard: industriële ongevallen, brand of explosie in 
publieke gebouwen, ernstige lucht-, water- of bodemverontreiniging, uitval van systemen 
(water-, voedsel-, energie- of communicatievoorziening);  

 bedreigingen van sociale aard: criminaliteit, terreur, (burger-)oorlog, oproer.  
 
Bij bedreigingen van technologische en sociale aard gaat het om de potentiële gevolgen van 
menselijk handelen. Menselijk handelen kan echter ook de bedreigingen van natuurlijke aard 
vergroten of verkleinen. Door technologische ontwikkelingen zijn veel gevaren waartegen we 
vroeger machteloos stonden geheel of gedeeltelijk onschadelijk gemaakt. Met vaccinaties 
zijn besmettelijke ziekten teruggedrongen, er zijn Deltawerken gebouwd om overstromingen 
te voorkomen, de landbouw is met wetenschappelijke kennis gemoderniseerd zodat 
hongersnood in Nederland en andere rijke landen niet meer voorkomt. Tegelijkertijd is er – 
mede door de technologische ontwikkeling - een toename van bedreigingen (gentechnologie, 
luchtverontreiniging, terrorisme). Dit betekent dat een hoge mate van materiële zekerheid 
(mede door technologische ontwikkeling) gepaard gaat met grote, veelal onzichtbare risico’s.  
Kenmerkend voor deze ‘nieuwe risico’s’ is dat het gaat om potentiële gevolgen van menselijk 
handelen, waarvan de aard en omvang van de gevolgen onbekend zijn en waarvan het 
onduidelijk is welke risico beperkende maatregelen erbij passen. Deze bedreigingen kunnen 
vaak worden herleid tot (het uitblijven van) beslissingen van maatschappelijke actoren: 
bedrijven, de politiek en het openbaar bestuur.  
Dat kan leiden tot conflicten met die actoren. Ulrich Beck heeft het in dit kader over de 
‘risicomaatschappij’. Beck stelt dat in zo’n maatschappij vaak niet duidelijk wordt wie er 
verantwoordelijk is voor de risico’s (wat ook kan leiden tot conflicten) en dat men het niet 
eens kan worden over de juiste aanpak ervan.  
Dit zorgt voor een verlies aan vertrouwen van burgers in en afnemende binding met 
bestaande sociale en politieke instituties.  



 
100 

 
 

 
 (On)veiligheid als maatschappelijk en politiek vraagstuk  
Onveiligheid is een maatschappelijk vraagstuk omdat het hoog op de publieke agenda staat, 

zoals blijkt uit bevolkingsonderzoeken. Onveiligheid is ook een politiek vraagstuk, omdat het 

verschaffen van veiligheid voor de burgers tot de basisfuncties van de staat wordt gerekend: 

de staat moet de orde handhaven. Daarnaast is het een politiek vraagstuk omdat een groot 

aantal mensen van mening is dat de overheid actie moet ondernemen om de veiligheid te 

vergroten. 

 

Objectieve en subjectieve (on)veiligheid  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve (on)veiligheid. Bij objectieve 

(on)veiligheid gaat heten om het aantal misdrijven en ongevallen, dat plaatsvindt om de kans 

op rampen en de risico's van ongevallen. Bij subjectieve (on)veiligheid gaat het om 

gevoelens van (on)veiligheid. Ook in een omgeving die objectief veilig is kunnen burgers zich 

onveilig voelen. Er gaapt vaak een kloof tussen ‘objectieve’, volgens de maatstaven van 

wetenschap en techniek berekende risico’s, en de maatschappelijke perceptie van risico’s.  

 
Beeldvorming rondom (on)veiligheid  
Hoe mensen de risico’s inschatten voor wat betreft de bedreiging van hun veiligheid (hoeveel 
en welke?) wordt beïnvloed door de informatie die zij daarover ontvangen, door 
beeldvorming die media daarover creëren en door de prioriteit die daaraan gegeven wordt op 
de politieke agenda. Het referentiekader van kijkers en lezers wordt beïnvloed door 
berichtgeving over bedreigingen voor de veiligheid. Dat kan leiden tot selectiviteit. De bij de 
mediagebruikers aanwezige kennis wordt bij de interpretatie van nieuwe gebeurtenissen 
gebruikt en beïnvloedt zo de beeldvorming. Ook bij de producenten van de berichtgeving 
speelt selectiviteit een rol, waardoor aspecten van eerdere rampen of misdrijven het frame 
voor de berichtgeving kunnen gaan bepalen.  
Berichtgeving in de media kan bijdragen aan subjectieve (on)veiligheid.  

 
Veiligheidsutopie  
De roep om een veilige samenleving groeit en doet zich voor tegen de achtergrond van een 
risicomaatschappij en de groei van de criminaliteitsproblematiek.  
In dit kader is sprake van een veiligheidsutopie: de huidige maatschappelijke cultuur vraagt 
optimale individuele vrijheid, maar anderzijds een krachtdadig optreden door de overheid om 
de negatieve gevolgen van die vrijheid in te dammen en collectieve veiligheid te kunnen 
garanderen. De risicomaatschappij heeft zijn eigen utopie gebaard: de vereniging van twee 
tegenovergestelde behoeften: vrijheid en veiligheid84.  
In de uitwerking van de beginselen van de rechtsstaat bestaat dan ook op alle niveaus het 
dilemma tussen rechtshandhaving (het beschermen van de burgers tegen terrorisme, 
criminaliteit en overlast) enerzijds (waarvoor optreden door de overheid noodzakelijk is) en 
rechtsbescherming anderzijds (het respect dat de overheid dient op te brengen voor de 
vrijheid van burgers). Dit dilemma van de rechtsstaat leidt tot voortdurende discussie, 
bijvoorbeeld over de vraag of de privacy van burgers belangrijker is of dat de overheid in het 
kader van criminaliteitsbestrijding deze privacy mag schenden.  

 
Verschuivingen in de aard en omvang van criminaliteit  
Criminaliteit is het geheel van gedragingen dat wettelijk strafbaar is gesteld. Wat strafbaar 
wordt gesteld, is afhankelijk van de gevolgen die het gedrag heeft voor slachtoffers en de 
samenleving als geheel. Ook is van invloed wat door de bevolking als misdadig en/of 
strafbaar wordt beschouwd en wat de morele opvattingen zijn van degenen die de politieke 
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macht hebben zijn. Criminaliteit is dus een relatief begrip en cultuurbepaald. Wat mensen 
zien als strafwaardig gedrag wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld individualisering), door berichtgeving in de media en door politiek en 
maatschappelijk debat. Daarnaast ontstaan (onder andere door globalisering, digitalisering 
en informatisering) andere vormen van criminaliteit, zoals terrorisme en 
computercriminaliteit. Groeiende welvaart maakt dat er meer gelegenheid is tot het plegen 
van vermogenscriminaliteit. Sinds de Tweede Wereldoorlog is in Nederland het aandeel 
geweldsdelicten in de totale criminaliteit gedaald, en het aandeel vermogensdelicten 
gestegen. Deze ontwikkelingen en veranderende opvattingen over wat criminaliteit is, 
hebben invloed op de omvang van criminaliteit. Ook de mate van (informele en formele) 
sociale controle heeft effect op de hoeveelheid criminaliteit. De controle- en preventieve 
werking van socialisatoren zoals gezin, school en verenigingsleven ten aanzien van 
criminaliteit is sterk afgenomen. Als gevolg van informalisering staan bovendien de 
gezagsverhoudingen tussen bevolking en politie onder spanning. Groepsvorming kan 
leiden tot bindingen die crimineel gedrag bevorderen maar ook tot bindingen die crimineel 
gedrag voorkomen. Binnen een groep van gelijkgestemden worden volgens 
sociaalpsychologische theorieën bij het plegen van criminaliteit de gevoelens van schuld 
(tijdelijk) buiten werking gesteld. De groepsleden maken elkaar voor of tijdens het plegen van 
strafbare feiten wijs dat er niets mis is met dat gedrag.  
Onderzoek naar criminaliteit door jongeren wijst uit dat jongeren minder criminaliteit plegen 
als ze sterker geïntegreerd zijn in groepen in de samenleving (ouders, school, vrienden). Dit 
sluit aan bij de bindingstheorie, die stelt dat maatschappelijke bindingen remmend werken op 
criminaliteit.  

 
Met criminaliteit samenhangende sociale en politieke vraagstukken  
Criminaliteit hangt samen met een aantal andere sociale en politieke vraagstukken, zoals:  

 maatschappelijke vraagstukken rondom normvervaging, individualisering of gebrek aan 
sociale cohesie en burgerzin en de daaraan gekoppelde roep om maatregelen als meer 
controle, dwang of discipline.  

 de integratie van niet-westerse allochtonen, onder andere omdat bepaalde niet-westerse 
allochtonen oververtegenwoordigd zijn bij veroordelingen voor bepaalde delicten.  

 sociale ongelijkheid, onder andere omdat sociale ongelijkheid wordt gezien als een 
oorzaak van crimineel gedrag.  

 

Klassieke en moderne school in het strafrecht  
In het strafrecht zijn twee scholen te herkennen: de klassieke en de moderne school. De 
klassieke school gaat ervan uit dat een persoon die een misdaad begaat uit vrije wil handelt. 
In het rationele mensbeeld van de klassieke school calculeren mensen de gevolgen van 
gedrag van tevoren in. Straf is het nadeel waarmee iemand die overweegt crimineel gedrag 
te plegen, rekening zal houden. De straffen moeten dus zo hoog zijn dat mensen afzien van 
het plegen van een misdrijf. De nadruk ligt in deze school op vergelding en generale 
preventie als doelen/functies van straffen. De klassieke school stelt de daad centraal en gaat 
uit van vaststaande sancties voor alle daders (daadrecht). De gelegenheidstheorie of 
rationele-keuze theorie is verwant aan deze benadering. Deze richt zich echter niet op de 
effectiviteit van sancties, maar op de effectiviteit van preventieve maatregelen: het plegen 
van een bepaald misdrijf is het gevolg van een afweging van kosten en baten, waarbij de 
baten hoger worden geschat. Een samenvatting van de gelegenheidstheorie luidt: het niveau 
van de criminaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid van potentiële daders, de 
aanwezigheid van geschikte doelwitten en de afwezigheid van voldoende sociale bewaking.  
De moderne school stelt in plaats van de daad de dader centraal (daderrecht). Deze school 
verwerpt de gedachte van de vrije wil en stelt dat de mens grotendeels of geheel onvrij is in 
zijn denken en handelen, maar een product is van nature en nurture factoren. Naar de mate 
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waarin de mens onvrij is, is hij ook minder 'schuldig' aan zijn misdrijven, op grond waarvan 
de straf aan legitimatie verliest. Deze school legt meer nadruk op andere doelen/functies van 
straffen, bijvoorbeeld speciale preventie, resocialisatie en bescherming van de samenleving 
(doel hierbij is ook afname van gevoelens van objectieve en subjectieve onveiligheid).  
Dat betekent dat niet vanzelfsprekend de strafmaat wordt gekozen die vanuit het principe 
van vergelding bij een bepaald delict past. In bepaalde gevallen kan zelfs een Tbs-maatregel 
worden opgelegd en geen straf, als er geen sprake is van schuld, maar de samenleving wel 
beschermd moet worden tegen de dader.  
Aandacht voor biologische en psychologische verschillen, persoonlijkheidskenmerken en 
sociologische verklaringen voor criminaliteit, passen bij de moderne school. De 
bindingstheorie is één van de sociologische verklaringen voor crimineel gedrag. Volgens de 
bindingstheorie werken vooral maatschappelijke bindingen of sterke integratie van mensen 
in groepen (gezin, school, vriendengroep) remmend op criminele impulsen.  
De gedachte is dat mensen zich door hechte relaties met ouders, partners en vrienden en 
door actieve participatie op school, in het werk en in vrijetijdsverenigingen zowel emotioneel 
als rationeel aan de heersende normen en ideeën binden. Een andere sociologische theorie 
ter verklaring van crimineel gedrag is de anomietheorie. De kans op crimineel gedrag van 
mensen is groter als zij geen gelegenheid hebben (bv. door gebrek aan opleiding, door 
discriminatie of andere factoren) om op legitieme wijze, algemeen aanvaarde doelen te 
bereiken (maatschappelijk succes of welvaart).  
Uitgaande van de bindingstheorie, zal men niet kiezen voor langdurige gevangenisstraffen. 
Gedetineerden kunnen immers door een langdurig verblijf in de gevangenis hun bindingen 
met familie, vrienden en werk kwijtraken, waardoor er minder stimulans is om in de toekomst 
geen overtreding te begaan. De enige bindingen die in de gevangenis toenemen, zijn 
‘criminele’ bindingen. Gedetineerden gaan zich vaak conformeren aan de in de gevangenis 
heersende subcultuur. Elektronische vormen van toezicht en taakstraffen zijn vanuit deze 
gedachtegang betere alternatieven. Met deze alternatieven worden andere doelen/functies 
van straffen echter minder bereikt. Daarbij kan worden gedacht aan generale preventie, 
genoegdoening aan het slachtoffer en het voorkomen van eigenrichting.  
De etikettering theorie, ook wel labeling- of stigmatiseringtheorie genoemd, verklaart 
criminaliteit vanuit de sociale omgeving die het etiket 'crimineel' op bepaalde (afwijkende) 
gedragingen drukt. Mensen hebben de neiging zich conform dit etiket te gaan gedragen, een 
-selffulfilling prophecy-. Oorzaken van crimineel gedrag moeten niet alleen in het individu, in 
zijn gezin of in de gevoelde achterstelling worden gezocht, maar ook in de wetgeving, in de 
behandeling die delinquenten moeten ondergaan en vooral in de reacties van de 
maatschappij op het afwijkend gedrag.  
Het Nederlandse strafrecht is een compromis geworden tussen de klassieke en de moderne 
school. Er is een vastgesteld strafmaximum (en een stilzwijgende benedengrens) voor elke 
delictsoort, waarbij vergelding de grondslag van de straf is en daarvan de proportionaliteit 
bepaalt. Aan de andere kant wordt er gekeken naar persoon en persoonlijke 
omstandigheden, die invloed hebben op uiteindelijke strafmaat.  

 
Opvattingen van aanhangers van politieke stromingen over het handhaven van 
openbare orde en veiligheid  
De liberale ideologie legt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Het 
nastreven van eigenbelang heeft in de liberale visie heilzame effecten voor de samenleving, 
maar dient wel plaats te vinden binnen een juridisch kader. Individuen die de regels van de 
samenleving overtreden moeten worden bestraft. De liberale stroming legt de nadruk op de 
rechtshandhavende strategie in het overheidsbeleid.  
De kerntaak van de overheid is het bevorderen van de veiligheid van alle burgers, het 
handhaven van de openbare orde en het verdedigen van de democratische rechtsorde.  
De socialistische /sociaaldemocratische ideologie legt van oudsher meer nadruk op de 
maatschappelijke oorzaken van criminaliteit, zoals sociale ongelijkheid en een gebrek aan 
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sociale cohesie. De laatste jaren is dat terug te zien in de nadruk op de aanpak van 
veiligheid in (achterstands)wijken en in de nadruk op de mogelijkheden van preventief beleid.  
Sociaaldemocraten bepleiten meer Europese integratie op het terrein van het 
veiligheidsbeleid, criminaliteitsbestrijding en de bestrijding van het terrorisme.  
Zij waarderen de sterk toegenomen mogelijkheden van individuele variatie in levensstijlen. 
Maar de successen van de culturele emancipatie stellen ook hoge eisen aan de 
inschikkelijkheid van mensen. Iedere burger hoort respectvol met anderen om te gaan. 
Crimineel en asociaal gedrag in de openbare ruimte, racisme en discriminatie, misbruik van 
sociale voorzieningen, corruptie, fraude en belastingontduiking ondermijnen de 
maatschappelijke solidariteit en dienen derhalve sterk te worden bestreden. Opvoeding, 
school, maatschappelijke ondersteuning en tenslotte het strafrecht spelen daarbij een 
cruciale rol.  
De confessionele ideologie hecht veel belang aan het gezin, de school en het 
maatschappelijke middenveld bij het voorkomen van criminaliteit. Zij hechten in dit kader 
sterk aan het belang van het overbrengen van normen en waarden door deze socialisatoren. 
Ondersteuning van gezinnen kan een belangrijke preventieve maatregel tegen criminaliteit 
zijn, maar de overheid heeft daarnaast ook een belangrijke rechtshandhavende taak. 
Criminaliteit, ook de zogenaamde ‘veelvoorkomende criminaliteit’, veroorzaakt al snel een 
sfeer van angst en intimidatie. Een slagvaardige politie en een respectabele rechterlijke 
macht zijn daarom onmisbaar. En de zekerheid dat regels en normen er zijn voor iedereen, 
ook voor topbestuurders en bankiers.  
In het dilemma van de rechtsstaat leggen de socialistische/sociaaldemocratische stroming 
en progressief-liberalen meer nadruk op rechtsbescherming, terwijl de confessionele 
stroming en conservatief-liberalen meer nadruk leggen op rechtshandhaving.  

 
Veranderingen in het overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit  
In het beleid van de overheid om criminaliteit te bestrijden zijn drie strategieën te 
onderscheiden:  
1) rechtshandhaving. Deze strategie is erop gericht om (vermeende) daders van delicten op 
te sporen, te vervolgen en berechten, en uiteindelijk te straffen. Voorbeelden van 
maatregelen die binnen deze strategie passen zijn supersnelrecht, zero tolerance-
arrestaties, etc.  
2) ondersteuning en hulpverlening. Deze strategie is gericht op het bevorderen van 
cognitieve en sociale competenties en het afleren van antisociaal gedrag bij risicogroepen, 
veelal minderjarigen. Deze strategie veronderstelt dat individueel crimineel gedrag bepaald 
wordt door een combinatie van onder meer leefsituatie, groepsdruk, opvoedkundige 
kwaliteiten van de ouders en toekomstperspectief.  
Voorbeelden van maatregelen die binnen deze strategie passen zijn preventieve jeugdzorg 
via de consultatiebureaus en ggd’s, structuur biedende vaardigheidstrainingen en 
gedragstherapie. Ook wordt het gezin vaak bij de maatregelen betrokken. Daarnaast kan 
gedacht worden aan groepsgerichte maatregelen, bijvoorbeeld sportactiviteiten om contact 
op te bouwen met de jongeren uit een overlast gevende groep.  
3) het beperken van de gelegenheid tot criminaliteit. In tegenstelling tot de eerste twee 
strategieën staan hier niet de (potentiële) daders centraal, maar de criminaliteit zelf. 
Bovendien richten de maatregelen zich bij deze strategie niet alleen op (potentiële) daders, 
maar ook op (potentiële) slachtoffers en/of (potentiële) locaties. Voorbeelden van 
gelegenheid beperkende maatregelen zijn ingangscontroles op stations, de inzet van 
politiesurveillanten, cameratoezicht en buurtpreventie. Voorbeelden van maatregelen die 
binnen deze strategie passen zijn de wijziging van de privacywetgeving, de identificatieplicht 
en het preventief fouilleren.  
Bij de eerste strategie is sprake van repressief beleid, de andere twee strategieën zijn te 
karakteriseren als preventief beleid. Het midden van de jaren tachtig kan als een keerpunt in 
het overheidsbeleid worden gezien. De sterke toename van door de politie geregistreerde 
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criminaliteit, alsmede de gesignaleerde onveiligheidsbeleving bij burgers, leidden tot de wens 
van een meer samenhangende aanpak van de criminaliteit. Sinds 1985 is er sprake van een 
zogenaamd integraal veiligheidsbeleid, waarbij niet alleen voor politie en justitie, maar ook 
voor andere overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en 
individuele burgers, een rol bij de criminaliteitsbestrijding is weggelegd. Waar tot het einde 
van de jaren zeventig vooral rechtshandhaving gezien werd als de belangrijkste strategie, 
werd sinds 1985 meer ingezet op de andere twee strategieën. Sinds het begin van deze 
eeuw werd het veiligheidsbeleid weer sterk gericht op rechtshandhaving. De laatste jaren zijn 
de beide andere strategieën weer iets meer in het vizier gekomen.  
De rol van het slachtoffer in het strafproces is in de wet aanzienlijk versterkt (spreekrecht, 

schriftelijke slachtofferverklaring, recht op informatie over de strafrechtelijke procedure). Een 

slachtoffer van een misdrijf kan worden bijgestaan door het Bureau Slachtofferhulp. 

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied 

aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) 

van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Doel is hen te ondersteunen. 

Slachtoffers kunnen op verschillende manieren hulp krijgen bij het verwerken van de 

gebeurtenis en het waar mogelijk herstellen dan wel verlichten van de materiële en 

immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het 

uitgangspunt.  
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Mensen zijn met elkaar verbonden. In een schoolklas kennen alle leerlingen elkaar van 

naam. Ze groeten elkaar en praten allemaal weleens met elke klasgenoot. Sommige 

leerlingen gaan veel met elkaar om, maken samen huiswerk en gaan met elkaar uit. Anderen 

hebben nauwelijks contact. Er zijn een paar vriendengroepjes die veel tijd met elkaar 

doorbrengen. Eén of twee leerlingen ‘horen nergens bij’ en blijven op zichzelf. In zo’n 

vriendengroepje is er vaak één de gangmaker, die met plannen aankomt en ook nogal eens 

de baas speelt. Een paar anderen hangen er maar wat bij. 

 

 
 
De schoolklas vormt, zoals alle samenlevingsverbanden, een netwerk van onderlinge 

verbindingen. Zo’n netwerk kan worden weergegeven met lijnen voor de verbindingen, en 

knooppunten voor de mensen die met elkaar verbonden zijn. In het voorbeeld van de 

schoolklas gaan alle leerlingen weleens met elkaar om. Ze kunnen dus allemaal door een 

dun lijntje met elkaar verbonden worden. Maar de leden van de vriendengroepjes gaan veel 

meer met elkaar om. Tussen hen kunnen dikkere verbindingslijnen getekend worden. 
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Binnen elk vriendenkliekje zijn er de gangmakers en de meelopers. De één gaat voor, de 

anderen volgen. Er zit een richting in de bindingen. Tussen de vrienden lopen pijlen die 

aangeven wie meestal het initiatief neemt en wie gewoonlijk volgt. Vaak is er een gangmaker 

die twee of drie makkers heeft die op hun beurt weer volgelingen hebben. Ook dat kan met 

die pijlen worden weergegeven. 

Wanneer iedereen met iedereen omgaat is er sprake van een volledig verbonden netwerk. 

De hele klas is een volledig verbonden netwerk, maar nogal dun, want de omgang is niet erg 

intensief. Elk vriendengroepje is ook een volledig verbonden netwerk, maar veel dikker, want 

de omgang is intensief. 

Wanneer onverwacht voor de volgende dag het eerste lesuur uitvalt, worden de leerlingen 

telefonisch gewaarschuwd volgens een ‘sneeuwbal-schema’: de eerste gebelde leerling 

waarschuwt twee anderen en die bellen of appen op hun beurt elk met twee klasgenoten, 

enzovoort. Totdat iedereen op de hoogte is. Dit type netwerk heet een boomnetwerk of 

hiërarchisch netwerk. Het bestaat uit het kleinste aantal verbindingen dat juist voldoende is 

om alle knooppunten te verbinden, niet rechtstreeks, maar via-via. Veel organisaties zijn 

ingericht als een hiërarchisch netwerk. Bijvoorbeeld het leger. Een generaal geeft zijn 

bevelen aan een paar hoge officieren – kolonels – die de commando’s doorgeven aan hun 

ondergeschikten – de kapiteins – die op hun beurt het bevel overbrengen aan onderofficieren 

en zo tot de soldaten op het strijdveld. 

 

 
 
Met netwerkschema’s zijn allerlei verbindingen binnen een samenlevingsverband weer te 

geven. Bijvoorbeeld een netwerk van voedselvoorziening. In een boerensamenleving, waar 

een groot gezin in de eigen behoeften voorziet, is er een klein, hecht verbonden netwerk met 

betrekkelijk weinig verbindingen naar buiten. Heel anders lopen de lijnen in een 

geldeconomie, waar het voedsel van de boeren eerst naar de groothandel, vandaar naar de 

winkeliers en ten slotte naar de gezinshuishoudens gaat.  

Maar ook de verplichtingen tot wederzijdse hulp tussen buren zijn in een netwerkschema af 

te beelden, of de strijdverhoudingen tussen krijgersgroepen: welke bedreigen en bestrijden 

elkaar en welke zijn elkanders bondgenoot? 

Van een schoolklas zou een affectief netwerk te tekenen zijn: ‘wie is op wie?’. Een 

stamboom is niets anders dan een netwerk van verwantschapsverhoudingen: wie is met wie 

getrouwd en wie is van wie de zoon of dochter? De stamboom is overigens een 

boomnetwerk, maar we laten allerlei vertakkingen weg om zo alle voorouders van één 

persoon te kunnen weergeven of alle afstammelingen van één voorouder. 

Soms weten de leden van een netwerk helemaal niet met wie ze allemaal verbonden zijn. In 

moderne samenlevingen kennen mensen vaak hun achterneven en -nichten, oudooms en -
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tantes niet, maar in traditionele samenlevingen weten mensen dat soms tot in de vijfde en 

zesde graad. Consumenten in een moderne samenleving weten in welke winkel ze een 

artikel hebben gekocht, maar van de rest van het netwerk -de grossier, de fabrikant, de 

grondstoffenleveranciers- hebben ze geen idee. Onderzoekers zouden voor een epidemie 

een ‘besmettingsnetwerk’ kunnen opstellen, waaruit blijkt wie van wie een ziekte heeft 

opgelopen. 

Binnen al die netwerken vormen mensen de knooppunten. Sommige mensen nemen een 

heel centrale positie in: een groot aantal verbindingen komt bij hen samen. Tijdens de les 

praat de docent tegen de leerlingen en zij richten zich tot de docent. Onder elkaar praten ze 

niet (dat is tenminste meestal niet de bedoeling). Alle communicatie verloopt via de docent, 

die dus tijdens de les de centrale positie in het netwerk inneemt. Zulke centrale posities 

hangen meestal samen met leiderschap, maar niet altijd. De telefonist op een kantoor 

bijvoorbeeld verbindt alle gesprekken door, maar is in die centrale positie niet zelf 

leidinggevend, want hij mag niet meeluisteren of zich in de gesprekken mengen. 

 

 
 
In een hiërarchisch netwerk zijn lageren niet direct met elkaar verbonden, maar kunnen 

elkaar alleen bereiken via iemand in een hogere netwerkpositie. Mensen in zulke centrale 

posities zijn beter geïnformeerd, kunnen anderen sneller bereiken en zijn zelf een onmisbaar 

knooppunt voor een groter aantal mensen die elkaar willen bereiken. Daaraan ontlenen zij 

een voorsprong op anderen in minder centrale posities. 

 

De omstreden bureaucratie 
De bureaucratische organisatievorm is volgens de socioloog Max Weber superieur aan alle andere 
openbare bestuursvormen, afgemeten aan de maatstaven van efficiëntie, regelmaat, continuïteit en 
betrouwbaarheid. De effectiviteit was dusdanig dat niet alleen overheden maar ook andere grote 
organisaties bureaucratiseerden. Webers nadruk op de effectiviteit van de bureaucratie betekende niet 
dat hij deze bestuursvorm alleen maar positief waardeerde. Eenmaal op gang gekomen 
bureaucratisering was, zo vreesde hij, een onstuitbaar proces waardoor mensen steeds meer gevangen 
zouden raken in een web van beperkte taken en formele regels. Ook was weber bang dat de 
bureaucraten te veel macht zouden krijgen en te weinig gecontroleerd zouden worden door de 
verantwoordelijke politieke leiders. 

 
Na Weber is de kritiek op de bureaucratie alleen maar toegenomen. Enkele veelgehoorde punten van 
kritiek: de bureaucratie is inefficiënt en verspillend en heeft de neiging te groeien, doordat bureaucraten 
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telkens weer nieuw werk voor zichzelf en anderen creëren; de bureaucratie werkt traag en inflexibel, kan 
niet slagvaardig reageren op veranderende omstandigheden; de bureaucratie houdt zich feitelijk niet aan 
haar eigen formele regels. Deze punten zijn vooral voor de overheidsbureaucratie opgemerkt, maar ook 
op gebureaucratiseerde particuliere organisaties, zoals grote ondernemingen, van toepassing verklaard. 
Al deze kritiekpunten bevatten een kern van waarheid en worden voor deel bevestigd door onderzoek. 
Ze kunnen echter gemakkelijk overdreven worden. Iedere organisatievorm brengt bepaalde nadelen 
mee en niet zelden overtreffen die de nadelen van de bureaucratie. Niet iedere afstoting van 
bureaucratische taken, niet iedere ‘privatisering’ of ‘flexibilisering’ is zonder meer een verbetering. 
Organisatiesociologen gaan er tegenwoordig veelal vanuit dat de effectiviteit en efficiëntie van een 
bepaalde organisatiestructuur afhangen van de taken waarvoor de organisatie zich gesteld ziet, en de 
specifieke kenmerken van de omgeving waarin zij verkeren. 

 

 

1. Netwerk en levensloop 
Het netwerk waarvan iemand deel uitmaakt verandert in de loop van het leven. Heel kleine 

kinderen zijn geheel en al verbonden met hun moeder, die hun voeding, beschutting, liefde 

en bescherming geeft. Die moeder is zelf weer met anderen verbonden. De band tussen 

moeder en kind is zo sterk dat wel gesproken wordt van de moeder-kinddyade. 

Algauw ontwikkelt de zuigeling betrekkingen met andere mensen in de omgeving: de vader, 

broertjes en zusjes, oma, opa, enzovoort. De baby begint de verschillende mensen in de 

omgeving te herkennen en onderscheid tussen hen te maken. Kinderen van een jaar spelen 

al met vriendjes, gaan naar een crèche en leren vaste bezoekers of de oppas kennen. Een 

heel klein kind is veel afhankelijker van de mensen in de omgeving dan die mensen 

afhankelijk zijn van dat kleine kind. 

Eenmaal op school breidt het netwerk zich nog verder uit: speelkameraadjes, onderwijzers 

en onderwijzeressen. Grote kinderen doen boodschappen, gaan naar een sportclub of 

nemen muziekles, gaan naar de tandarts, hebben nog andere vriendjes in de buurt, 

enzovoort. En als het kind groot wordt en naar de middelbare school gaat, verliest het ook 

weer vriendjes van vroeger of ziet ze nog maar een enkele keer.  

Als jonge mensen gaan werken doen ze weer nieuwe relaties op: hun collega’s en de chef. 

Nu raken ook andere mensen afhankelijk van hen, want klanten en collega’s zijn 

aangewezen op de prestaties van de jonge werker. Komt iemand in een leidinggevende 

positie, dan neemt hij zelf een centrale plaats binnen het netwerk en zijn anderen weer 

afhankelijk van hem. 

Mensen trouwen en krijgen kinderen, die op hun beurt aangewezen zijn op de ouders. 

Wanneer iemand in de ‘kracht van zijn leven’ is, zijn andere mensen het meest op die 

persoon aangewezen. 

Worden mensen nog ouder, dan gaan hun kinderen het huis uit. Ze geven hun werk op en 

gaan met pensioen. Nog later vallen allerlei vrienden en relaties weg. Hun netwerk krimpt 

weer in naarmate er minder mensen op hen zijn aangewezen, en zij worden geleidelijk 

afhankelijk van een paar mensen die hen verzorgen als zij eenmaal oud en behoeftig zijn 

geworden. Zo verschuift de afhankelijkheidsbalans in de loop van een leven van maximale 

afhankelijkheid van een enkele verzorgende figuur naar uiteenlopende en wederkerige 

afhankelijkheidsverhoudingen met een toenemend aantal mensen, en dan weer naar een 

steeds eenzijdiger afhankelijkheid van een krimpende kring van mensen. 

 

 

2. Verwantschapsrelaties 
Alle mensen zijn opgenomen in verwantschapsnetwerken, zoals gezinnen, families of clans. 

In traditionele samenlevingen zijn die verwantschapsbanden veruit de belangrijkste 
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bindingen. De meeste afhankelijkheidsverhoudingen zijn dan ingebed in familiebetrekkingen. 

Vandaar ook dat mensen in die samenlevingen zo goed bijhouden wie hun voorouders 

waren en wie hun verwanten zijn. In zulke samenlevingen telt vóór alles geboorte en 

afstamming en gaat het er minder om wat mensen zelf presteren. Posities in die 

samenlevingen worden niet zozeer verworven door eigen inspanning, maar eerder 

toebedeeld op grond van afstamming. Kinderen, meestal jongens, erven het land van hun 

vader, zonen nemen het ambacht van hun vaders over. Posities worden ook toebedeeld op 

grond van geslacht. Wie als vrouw geboren wordt kan niet de posities bereiken die aan de 

jongens worden toebedeeld (en mannen mogen geen vrouwentaken verrichten). Ook de 

positie van stamoudste, dorpshoofd, landheer en koning worden iemand toebedeeld op 

grond van afstamming. Dat geldt allemaal als vanzelfsprekend. 

Het koningschap valt iemand toe door geboorte, maar dat is in de eigentijdse samenleving 

dan ook een ‘hoge’ uitzondering, die teruggaat op traditie. 

 

 
 
Tegenwoordig maakt het veel verschil uit welk milieu iemand komt – het scheelt al in de 

schoolkeuze en het maakt veel uit voor het aanknopen van de juiste connecties – maar het is 

niet voldoende voor de latere loopbaan. Ook kinderen van geschoolde en welgestelde 

ouders moeten examen doen, solliciteren naar een baan en zich inspannen om promotie te 

krijgen. Wordt iemand in deze samenleving bevoordeeld vanwege zijn afkomst of geslacht, 

dan gebeurt dat zelden openlijk. In het openbaar telt alleen wat iemand presteert, mensen op 

eigen kracht posities verwerven. (Maar in het geniep worden familieleden en kennissen ook 

weleens voorgetrokken). 

Verwantschapsrelaties zijn ook nu nog van belang, maar de banden met verre verwanten 

worden minder onderhouden. Mensen wonen in kleine gezinnen, van anderen afgezonderd 

in een eigen huis, vaak in een andere stad dan hun ouders, broers en zussen. Maar als het 

gaat om affectieve verbindingen blijken gezins- en familieleden toch sterk op elkaar 

betrokken en in moeilijke tijden vallen zij op elkaar terug voor onderlinge hulp.  

 

3. Verworven relaties 
Het grootste deel van de dag brengen mensen niet door binnen gezinsverband, maar op 

school of op het werk tussen mensen die ze hebben leren kennen en ooit weer eens uit het 

oog zullen verliezen. Dat is kenmerkend voor onze samenleving. De verbindingen met 

klasgenoten en docenten of met collega’s, ondergeschikten en meerderen zijn vaak zakelijk 

van aard. Ze zijn gericht op de taken die daar moeten worden uitgevoerd. Het houdt mensen 

dan ook erg bezig hoe zij die opgaven met (en soms tegen) anderen zullen aanpakken. 
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Binnen het netwerk van school en werk ontwikkelen zich ook ‘informele’ verhoudingen, zoals 

vriendschapsbanden en vijandige verhoudingen, met een sterk affectieve lading. Mensen 

treden toe tot nog andere netwerken, zoals sportverenigingen en kerkelijke organisaties. In 

elk van die netwerken ontmoeten ze andere mensen die elkaar onderling vaak niet kennen 

en die ook niet bij hen thuis komen. In de tegenwoordige samenleving is het dus heel 

gewoon dat iemand tot verschillende netwerken behoort, waarin die persoon dan 

verschillende activiteiten heeft, andere contacten onderhoudt en zich ook telkens anders 

gedraagt. Iemand kan vele gezichten hebben: “In de klas zegt hij nooit wat, maar op het 

voetbalveld heeft hij de grootste mond”, of “Als mijn moeder mij zo zag …” In de loop van de 

tijd treden mensen tot nieuwe netwerken toe en geven oude op; met die verandering van 

netwerk en netwerkpositie veranderen ook hun houding en gedrag. 

 

 
 
In eigentijdse samenlevingen zijn verwantschapsnetwerken niet de enige. Mensen zijn ook 

opgenomen in vriendschapsnetwerken. Mensen die samen op school gezeten hebben, in 

dezelfde straat woonden, op dezelfde volleybalclub zaten, die lid waren van dezelfde 

studentenclub, blijven soms hun leven lang met elkaar in contact, beleven daar plezier aan 

en gebruiken die relaties ook om een geschikte baan te vinden, een goed huis te zoeken en 

om via-via een geschikte partner te leren kennen. En via het netwerk leer je ook weer 

buitenstaanders kennen met wie ze contact kunnen maken: “Zeg, zou jij een goede tandarts 

voor mij weten?”, of “ken jij iemand die een kamer te huur heeft?” 

 

4. Indirecte verbindingen 
De wereld is soms kleiner dan je denken zou: iedereen kent de ervaring dat je in het 

buitenland een onbekende tegenkomt en dat in de loop van het gesprek blijkt dat je een 

gemeenschappelijke kennis hebt. Wat een toeval! Hoe is dat nou mogelijk? 

Elk volwassene kent wel zo’n duizend mensen van naam en gezicht. De duizend mensen die 

ik ken zullen dus ieder ook duizend mensen kennen. Als dat telkens duizend anderen zijn, 

kennen mijn kennissen samen een miljoen mensen. Als ik nu in een vreemde omgeving een 

onbekende tegenkom, is de kans vrij groot dat die persoon een van de miljoen mensen is die 

een van mijn duizend kennissen kent. 

Daarbij komt dat de meeste mensen als ze reizen zich wel verplaatsen, maar sociaal toch op 

hun plaats blijven. Ze gaan bijvoorbeeld naar een vakantieoord waar vooral hun stadgenoten 

of hun geloofsgenoten of mensen met ongeveer hetzelfde werk of van dezelfde leeftijd 

komen: ‘soort zoekt soort’. Dat vergroot uiteraard de kansen dat twee mensen die elkaar 

ontmoeten een gemeenschappelijke kennis blijken te hebben. Je ontmoet onderweg vooral 

soortgenoten. 
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5. Netwerkontvouwing 
In vroegere samenlevingen brachten de meeste mensen hun levensdagen door binnen een 

vrij klein, besloten, volledig en veelvoudig verbonden netwerk. Ze leefden in een kring van 

verwanten en buren, waar iedereen elkaar kende (volledig verbonden), en de meeste 

mensen hadden maar weinig contacten buiten die besloten gemeenschap. Ze hadden veel 

met elkaar te maken en op velerlei manier (veelvoudig verbonden). De buurvrouw was 

bijvoorbeeld een aangetrouwde nicht, en hielp bij de geboorte van kinderen in het dorp. Als 

er een geit geslacht werd kreeg zij een deel, en zij hield de dorpskerk schoon. Het 

dorpshoofd was ook de bakker, hij was degene die ruzies bijlegde en bovendien leende hij 

iemand weleens een zak meel als dat zo uitkwam, maar hij was dan ook de oudste zoon van 

de rijkste familie van het dorp. 

In de ontwikkeling naar meer eigentijdse samenlevingen voltrekt zich een ontvouwing van 

deze kleine, besloten, veelvoudig en volledig verbonden netwerken. Sommige mensen 

leggen contacten met de buitenwereld en de gemeenschap wordt minder besloten. Als de 

gemetselde steenoven van de bakker het begeeft, koopt hij een stalen oven in de stad (en 

daar moet hij geld voor lenen bij de stadsbank). De dochter van de vrouw die hielp bij 

geboorten gaat aan een hogeschool een opleiding voor vroedvrouw volgen (en ze komt terug 

met een verloofde van buiten het dorp). De onderlinge betrekkingen worden minder 

veelvoudig en specifieker. Er komt een betaalde burgemeester en de bakker bemoeit zich 

niet meer met de dorpsruzies.  

 

 
 

Wie meel te kort komt vraagt bij de gemeente een uitkering aan. Bij bevallingen wordt geen 

beroep meer gedaan op een ervaren buurvrouw of tante, want daar is van nu af aan de 

gediplomeerde vroedvrouw voor. Als er nog een geit geslacht wordt, gaat het vlees dat niet 

meteen wordt opgegeten niet meer naar de buren, maar in de vrieskist. Enzovoort. 

Langzamerhand is het netwerk ook niet meer volledig verbonden. De dorpelingen hebben 

niet zoveel meer met elkaar te maken en er gaan tijden voorbij dat ze elkaar niet zien. Er zijn 

buitenstaanders in het dorp komen wonen die niet iedereen meer kent. 

Het kleine, besloten, volledig en veelvoudig verbonden netwerk is opengevouwen. Er zijn 

meer contacten met de buitenwereld gekomen en binnen het netwerk vallen verbindingen 

weg of verliezen hun veelvoudige functies. Dit proces van netwerkontvouwing is kenmerkend 

voor de overgang van traditionele naar hedendaagse samenlevingen, waarbij 

dorpsgemeenschappen opgaan in een geldeconomie met industriële productie, groet 

organisaties en staatsbemoeienis. 

 

Eén netwerk verbindt de mensen overal op aarde. Dat is het web van ruilverhoudingen, die 

tezamen het economisch wereldstelsel vormen. Alle mensen in dat netwerk gebruiken 

dingen die zij niet zelf gevonden, geteeld of gemaakt hebben, maar die ze van andere 
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mensen hebben verworven door ruil of koop. Een eindeloze stroom goederen schuift over de 

wereld, in schepen, auto’s, treinen en vliegtuigen op weg van de makers naar de verbruikers 

en van de verkopers naar de kopers. Het geld stroomt als betaling, onzichtbaar, de andere 

kant op. Ook in de stroom van goederen bestaat een tweerichtingsverkeer. Een land kan op 

den duur niet alleen maar invoeren en daarvoor geld betalen, maar het moet ook goederen 

of diensten uitvoeren en daarvoor geld ontvangen. 

 

6. Arbeidsdeling 
 Als er iets te ruilen, te kopen of te verkopen is, dan hebben de twee partijen elkaar blijkbaar 

elk iets - anders – te bieden. Ze maken niet allebei hetzelfde, maar leggen zich ieder toe op 

een bepaald product dat ze dan ruilen voor allerlei dingen die ze nodig hebben. Die 

verscheidenheid van productieve bezigheden wordt de maatschappelijke arbeidsverdeling 

genoemd. Er is een dubbele samenhang tussen ruil en arbeidsdeling. Mensen kunnen zich 

de godganse dag toeleggen op het voortbrengen van één soort producten, maar dat kan 

alleen als zij die waren vervolgens kunnen ruilen of verkopen om aan andere goederen te 

komen die zij ook nodig hebben om in leven te blijven. En omgekeerd is er alleen iets te 

ruilen als andere mensen ook andere producten voortbrengen en aanbieden, dus als de 

totale productie in de samenleving is opgedeeld in een veelheid van afzonderlijke taken die 

telkens door andere mensen worden uitgevoerd. 

In de geschiedenis heeft zich een steeds verdergaande arbeidsdeling voltrokken. In 

agrarische samenlevingen werkt de overgrote meerderheid van de bevolking op het land. Er 

is een taakverdeling tussen mannen en vrouwen, tussen jonge en oude mensen, en vaak 

ook tussen landbezitters en bezitloze dagloners. De opbrengst van het land wordt verdeeld, 

in natura. Landarbeiders krijgen dan geen geld, maar een deel van de oogst als beloning of 

mogen een eigen stukje grond bewerken. 

 

 
 
Behalve boeren zijn er ook ambachtslieden, mensen die zich toeleggen op het maken van 

gereedschap voor het boerenbedrijf: ploeg- en hoefsmeden, pottenbakkers, 

mandenvlechters, wagenmakers, rietdekkers, steenbakkers, timmerlui. Metselaars, 
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enzovoort. Nog andere ambachtslieden verwerken materiaal dat de boer geoogst heeft: 

molenaars, bakkers, spinners, wevers, ververs, kleermakers, olieslagers, touwslagers … 

Het ligt voor de hand dat zulke specialisten sneller en beter werk zullen leveren dan de 

boerenmensen, die het er maar naast doen tijdens de stille wintermaanden. Met de opkomst 

van het ambacht neemt de hoeveelheid en de kwaliteit van de nijverheidsproducten toe. 

Ambachtslieden en boeren ruilen hun producten: nijverheidsproducten tegen grondstoffen. 

 

Op ieder moment gebruiken mensen dingen die zij door ruil of koop verworven hebben. 

Zulke goederen belichamen de menselijke arbeid waarmee ze vervaardigd zijn, maar ook het 

netwerk van ruilverhoudingen waarin ze tot stand gekomen zijn en op hun bestemming 

terechtgekomen. Deze tekst is gedrukt op papier van Noors (?) hout met inkt van kleurstoffen 

uit wie weet waar ter wereld. Hieruit blijkt dat mensen om een product te gebruiken helemaal 

niet hoeven te weten waar, waarvan en hoe het geproduceerd is en langs welk ruilnetwerk 

het hen bereikt heeft. En ze weten er meestal ook niets van. In dit opzicht weten mensen in 

een eigentijdse samenleving minder van de wereld om hen heen dan ongeletterde nomaden 

van hun omgeving. 

De arbeidsdeling gaat blijkbaar samen met een kennisdeling waarin mensen ieder maar een 

klein deel van de enorme hoeveelheid maatschappelijk beschikbare kennis hoeven te 

beheersen, namelijk datgene wat zij nodig hebben in hun specifieke rol als producent van 

hun bepaalde product (hun ‘vakkennis’), en wat zij nodig hebben om de producten die 

anderen hebben geproduceerd te kunnen gebruiken, en om zich overigens als een bekwaam 

lid van de samenleving te kunnen gedragen (hun ‘lekenkennis’). 

 

Op weg naar een ‘postmodern’ arbeidsbestel? 
Er is kritiek op logge, bureaucratische en inefficiënte organisaties en het werken daarin. Er lijkt een 
ware zoektocht op gang gekomen naar nieuwe organisatieprincipes die beter passen bij de huidige 
economische realiteit en technische mogelijkheden. Sommige ideeën hebben betrekking op een andere 
manier van werken aan de voet van de organisatie, het creëren van nieuwe functie- en taak structuren, 
waarbij enerzijds uitgesplitste taken opnieuw worden samengevoegd, uitvoerend werk wordt verrijkt 
met taken met een voorbereidend en/of controlerend karakter en de autonomie van functiebekleders 
wordt vergroot. 
Andere ideeën zijn gericht op het ‘ontbureaucratiseren’ van organisaties, bijvoorbeeld door afplatting 
van organisaties, het delegeren van bevoegdheden naar de werkvloer, het verzelfstandigen van 
afdelingen, enzovoort. En tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan mogelijkheden om de inzet van 
personeel te ‘flexibiliseren’, bijvoorbeeld door mensen meer dan vroeger over functies te laten rouleren, 
meer gebruik te maken van deeltijdarbeid, tijdelijke contracten, uitzendarbeid en vergelijkbare 
maatregelen. 
Dat betekent ook dat het proces van collectivisering en institutionalisering op zijn retour is. 
Ondernemers streven ernaar om regels en collectieve afspraken te versoepelen, zodat zij een grotere 
vrijheid verkrijgen om arbeidsvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de eigen bedrijfssituatie 
en af te stemmen op wensen en prestaties van het eigen personeel. Denk aan flexibilisering van 
arbeidstijden en het invoeren van vormen van prestatiebeloning. 
Ook bij de discussie over de herziening van de sociale zekerheid worden vragen gesteld over bestaande 
collectieve regelingen en of deze niet geïndividualiseerd en/of geprivatiseerd moeten worden. In vrijwel 
alle westerse landen staan de vakbonden sterk onder druk. 
Ook op de arbeidsmarkt zijn deregulering en flexibilisering veelgehoorde begrippen. Dat zal de 
kwetsbaarheid van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt vergroten. En dan helpt het ook niet dat veel 
organisaties proberen hun ‘dure’ interne markten in te krimpen. Het vaste personeel eruit en de blik 
extern gericht op het inlenen van tijdelijk personeel in de vorm van oproepkrachten, nul-urenwerkers, 
payrollers, zzp’ers, enzovoort. 
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Al deze veranderingen hangen nauw samen met andere veranderingen in de hedendaagse samenleving. 
Door verschuivingen in de economie neemt de internationale concurrentie toe en wordt flexibiliteit en 
kwaliteits- en klantgerichte productie steeds belangrijker. Technologische ontwikkelingen als de micro-
elektronica en de daardoor in een stroomversnelling geraakte automatiserings- en 
informatiseringsproces. Ze weerspiegelen ook bepaalde sociaal-culturele ontwikkelingen, zoals het 
stijgend opleidingspeil, het emancipatieproces en het voortschrijdend proces van individualisering – en 
versterken op hun beurt deze ontwikkelingen weer. En er is een onmiskenbare politiek-ideologische 
dimensie: de opkomst van het neoliberale denken dat een grote impuls gekregen heeft door de 
ineenstorting van de communistische regimes in Oost-Europa. Een onbegrensd optimisme en geloof in 
de zegeningen van de vrijemarkteconomie.  

 
 
Alles bijeen roepen deze veranderingen de vraag op of niet alleen het moderne arbeidsbestel maar ook 
de moderne samenleving als geheel zich op een omslagpunt bevindt.  

 

 

7. Geld 
In elk huishouden is minstens één iemand rechtstreeks aan het ruilnetwerk gekoppeld via de 

‘geldstreng’, als loontrekker, uitkeringsontvanger, rentenier of ondernemer. Dat is niet altijd 

zo geweest. Ook in Europa heeft dit netwerk zich pas in de laatste paar eeuwen zo verbreid 

en verdicht. 

Arbeidsdeling en marktvorming zijn onderling samenhangende ontwikkelingen. Naarmate 

mensen zich meer toeleggen op het voortbrengen van een bepaald goed of het verlenen van 

een bepaalde dienst, zijn ze ook sterker aangewezen op de markt waar ze in ruil voor hun 

eigen prestaties al de andere goederen en diensten kunnen verkrijgen die ze nodig hebben. 

In deze uitwisseling is geld steeds meer een essentiële rol gaan spelen. 

 

 
 

Geld is in de eerste plaats een ruilmiddel. Het maakt het ruilen gemakkelijker. Waar geen 

geld in omloop is, moet de vraag van de één altijd precies passen op het aanbod van de 

ander. Als iemand een kalf kan aanbieden en zelf twee manden en een ploeg nodig heeft, 

moet er iemand anders zijn die juist dat in de aanbieding heeft en die toevallig nog zelf een 

kalf zoekt. Is zo iemand er niet, dan zou de eigenaar zijn kalf in tweeën moeten hakken en 
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het achterdeel moeten ruilen tegen de manden, de voorkant tegen de ploeg. Maar als het 

kalf voor geld verkocht wordt, kan de verkoper een deel van het geld bij de mandenmaker 

besteden en met de rest een ploeg aanschaffen. 

Het komt ook geregeld voor dat iemand iets verkoopt, maar zelf pas op een later tijdstip iets 

wil aanschaffen. Tussentijds blijft het geld bewaard en functioneert als spaarmiddel. Het 

wordt dan opgepot. 

Los van een specifieke koop of verkoop kan de waarde van allerlei goederen en diensten 

berekend worden in geld. Het is ook een waardemeter. Van bijna alles – maar niet helemaal 

alles – is de waarde in geld uit te drukken. Maar soms is de geldswaarde een heel andere 

dan de gebruikswaarde, en nog weer een andere dan de gevoelswaarde van een voorwerp. 

Iemand bezit bijvoorbeeld een fiets die onmisbaar voor hem is en die hij zeker niet voor de 

marktprijs zou willen verkopen. In Vietnam stond destijds de doodstraf op fietsendiefstal. De 

waarde in het gebruik is dan groter dan de waarde in geld (de ruilwaarde). Maar bovendien 

kan het zijn dat die fiets een erfstuk is, dat de eigenaar ‘voor geen geld kwijt zou willen’. Het 

gaat immers om de emotionele gehechtheid aan dit bijzondere voorwerp. 

Om al deze functies te kunnen vervullen moet geld van deelbaar materiaal gemaakt zijn. Het 

moet ook vaststaan dat het geld ‘echt’ is. Het moet dus van ijkbaar materiaal vervaardigd 

zijn. En het geldmateriaal moet kostbaar zijn, dat wil zeggen dat voor een gering gewicht en 

een kleine omvang al heel veel te krijgen is. Het geldmateriaal moet ook houdbaar zijn, om 

het te kunnen bewaren, ‘sparen’ dus. Er zijn niet veel materialen die aan deze vier eisen 

voldoen en die dus goed kunnen dienen als muntmateriaal. Vooral metalen zijn geschikt 

gebleken. Ook bepaalde schelpen zijn als geld gebruikt. 

 

 
 

Mensen zijn bereid om te werken voor geld en ook om hun producten voor geld te verkopen, 

niet omdat zij aan dat geld op zichzelf zoveel hebben, maar omdat zij erop vertrouwen dat 

andere mensen op hun beurt bereid zullen zijn om voor dat geld goederen of inspanningen 

te leveren. Geld wordt algemeen aanvaard omdat het algemeen aanvaard wordt. Dit is weer 

een voorbeeld van de Thomas-regel. Omdat mensen verwachten dat anderen dat geld 

accepteren, zijn zij zelf bereid het aan te nemen. Daarin speelt de gebruikswaarde van het 

geld nauwelijks een rol. In eigentijdse samenlevingen wordt papiergeld gebruikt en meer en 

meer ook betaalpasjes die voorzien zijn van elektronische waarmerken en tellers. Met dat 

‘plastic’ zijn bankbiljetten te krijgen en die kunnen weer worden ingewisseld tegen goud bij 

de ‘centrale bank’, de bank die in opdracht van de staat het geld uitgeeft. Als dat inwisselen 

zonder meer kan doet niemand het, en als iedereen het zou doen dan kon het niet meer, 

omdat er niet genoeg goud in voorraad is om al het papiergeld tegen in te ruilen. Maar ook 
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als het geld inmiddels niet meer ingewisseld kan worden tegen goud, blijkt het toch nog goed 

te werken als ruilmiddel, zolang iedereen er maar op vertrouwt dat het geld weer aan een 

volgende kan worden doorgegeven in ruil voor bruikbare goederen en diensten. 

 

8. Marktvorming 
Wanneer er op een markt evenveel wordt aangeboden van een bepaald artikel als gevraagd, 

is er een evenwicht. Wordt er meer gevraagd dan aangeboden, dan gaan de prijzen 

omhoog. Naarmate de prijzen stijgen zijn steeds minder mensen nog bereid te kopen. Het 

wordt ze te duur, terwijl het aantal mensen dat bereid is om te verkopen tegen die hogere 

prijs juist toeneemt omdat ze nu meer aan hun waar kunnen verdienen. Na een zekere 

prijsverhoging zijn vraag en aanbod weer gelijk. Bij dalende prijzen voltrekt zich hetzelfde in 

omgekeerde richting. De vraag neemt toe en het aanbod wordt minder. Op die manier wordt 

door het spel van vraag en aanbod, oftewel het prijsmechanisme, een evenwicht bereikt. Bij 

een bepaalde prijs wordt dan precies evenveel gevraagd als er aangeboden wordt. 

Op een vrije markt heerst volkomen concurrentie. Geen van de kopers of verkopers heeft 

zo’n groot deel van de omzet in handen dat hij afzonderlijk invloed kan uitoefenen op de 

prijs. In werkelijkheid gaat het vaak anders. Heel veel kleine koffietelers staan tegenover een 

paar grote opkopers, die onderling de inkoopprijs vaststellen. Soms zelfs via verboden 

prijsafspraken. Of één internationaal concern (de marktleider) produceert het leeuwendeel 

van de zware vrachtwagens en kan zodoende de verkoopprijzen beheersen. Volkomen 

concurrentie veronderstelt dus een grote mate van maatschappelijke gelijkheid tussen de 

deelnemers aan de markt, waar in feite sprake is van asymmetrische verhoudingen. In het 

uiterste geval wordt de vraag of het aanbod geheel beheerst door een enkele partij: de 

monopolist. Maar zelfs in dat geval blijft de alleenverkoper, die het monopolie heeft, toch 

afhankelijk van de wederpartij, de gezamenlijke kopers, al zijn die stuk voor stuk nog sterker 

afhankelijk van de monopolist dan hij van hen allemaal is. Er is een ongelijke machtsbalans. 

Het bijzondere van een ‘vrije’ markt is dat niemand er de dienst uitmaakt en dat de 

marktverhoudingen toch een sterk dwingende kracht op de kopers en verkopers uitoefenen. 

Hoewel niemand de prijs oplegt, kan ook niemand iets aan de prijs veranderen. Wie minder 

biedt dan de gaande prijs kan niets kopen. Wie meer vraagt dan de marktprijs raakt niets 

kwijt en ‘prijst zichzelf uit de markt’. Wie meer biedt dan de prijs ter markt, komt op hogere 

kosten dan de concurrenten en wie minder vraagt loopt kans op verlies. Het 

prijsmechanisme is dus een voorbeeld van een sociaal dwangmechanisme, maar dan 

zonder dwanginstantie. 

 

De marktvorming kan alleen doorzetten bij een zekere pacificatie, als de transporten naar en 

van de markt niet door rovers worden overvallen en de ruilhandel niet ontaardt in 

vechtpartijen en berovingen.  
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Voor een verdere ontwikkeling van de markt is wetgeving en rechtshandhaving onmisbaar: 

elke ruil is immers ook een overeenkomst, en dus moeten er regels voor levering en betaling 

zijn. In geval van geschil moet recht worden gesproken en moet naleving van het vonnis 

worden afgedwongen. Er moet toezicht zijn op het geld om valsemunterij tegen te gaan en te 

voorkomen dat de munt versneden wordt door er steeds een randje af te snijden of dat het 

papiergeld wordt vervalst. Allemaal taken voor de staat. Marktvorming, stadsvorming en 

staatsvorming gaan nauw samen. 

Een markt is een knooppunt van ruilverhoudingen: het punt waar vraag en aanbod 

samenkomen. Dat gebeurt uiteraard op feitelijke trefpunten, zoals straatmarkten, 

effectenbeurzen, veilingen. Marktplaatsen zijn van oudsher trefplaatsen waaromheen zich 

herbergen, ambachtslieden en handelskantoren vestigen. Daar ligt dan ook dikwijls de 

beginkern van de stadsvorming. En ook nu treft men straatmarkten en winkelstraten (ook 

een soort markten) vooral in de stadscentra aan. 

 

Maar er zijn ook markten die niet aan een bepaalde plaats gebonden zijn, die ‘overal en 

nergens’ zijn. Het belangrijkste voorbeeld is de ‘arbeidsmarkt’. Die is niet ‘ergens’ maar 

overal waar arbeid wordt aangeboden en gevraagd. Ook daar werkt het marktmechanisme 

dat mensen op de ene plaats weet hebben van de lonen die op een andere plaats worden 

betaald. 

Het marktmechanisme is eigenlijk een spel van verwachtingen onder interdependente 

mensen. Sommige fabrikanten proberen de spelregels te beïnvloeden door onderlinge 

afspraken te maken. Zij leggen die afspraken vast in een kartel.  

 

 
 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de olieproducerende landen en hun OPEC. Om de prijs 

hoog te houden van ruwe olie maken zij een afspraak over een beperking van de productie. 

In die situatie zou een producerend land buiten de afspraak om de productie kunnen 

vergroten en, terwijl de prijzen nog steeds hoog zijn, een extra omzet en dus grotere winst 

behalen. De overige landen zouden die ene profiteur niet zomaar laten begaan en ook hun 

productie uitbreiden. De prijzen zakken alsnog in en iedereen heeft minder inkomsten. Dit 

klinkt bekend. Het is opnieuw een dilemma van collectieve actie. Vaak wordt de 

productiebeperking dan ook dwingend opgelegd door de staat. Vooral in visserij, landbouw 

en veeteelt komen zulke bindende productiequotums en prijsmaatregelen voor. 
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9. Verbreiding van de geldeconomie 

Marktvorming is in de eerste plaats de vorming van een ruilnetwerk, de verlenging en 

versteviging van ruilketens. Er worden dan door meer mensen over langere afstanden vaker 

en meer goederen uitgewisseld. In de tweede plaats hangt de marktvorming nauw samen 

met het proces van monetarisering, dat wil zeggen de verdringing van de ruil in nature en de 

invoering van een algemeen ruil- en betaalmiddel, geld dus. Ook arbeid wordt niet langer 

beloond met een maaltijd en een slaapplaats, of met een deel van het product, maar wordt in 

geld betaald, met een geldloon. In hedendaagse samenlevingen wordt voor bijna alle 

goederen en diensten een prijs berekend. ‘Alles heeft zijn prijs’. Er is dus sprake van een 

geldeconomie. De monetarisering is ver voortgeschreden en dat proces gaat nog steeds 

voort. 

In het huishouden wordt tussen de gezinsleden niet in geld afgerekend voor huishoudelijk 

werk. Het is onbetaalde arbeid. Maar als vrouwen uit werken gaan, hebben ze minder tijd om 

op de kinderen te passen en om het eten te bereiden. Soms maken mannen daar dan meer 

tijd voor vrij. Maar vaak ook gaan kinderen naar de crèche en de naschoolse opvang en daar 

wordt voor betaald. Kant-en-klaarmaaltijden worden voor geld gekocht in de winkel of het 

gezin belt de pizzakoerier of eet in het restaurant en rekent af. Allerlei werk dat vroeger thuis 

werd gedaan zonder betaling, wordt nu uitgevoerd door anderen voor geld.  

 

 
 

Glazenwassers, hoveniers, interieurverzorgsters, enzovoort. Het extra benodigde geld wordt 

dan weer verdiend door beide partners die buitenshuis werken. Een voortgezette 

monetarisering van de gezinshuishouding. 

Geld heeft een slechte naam. ‘De mensen denken tegenwoordig alleen nog maar aan geld’, 

wordt er dan gezegd. En inderdaad, met geld kun je bijna alles krijgen wat mensen voor 

andere mensen kunnen doen of maken, bijna alles waarvoor iemand op andere mensen is 

aangewezen. Het is dus niet zo verbazend dat het geld een heel belangrijke plaats inneemt. 

Maar in samenlevingen waarin het geld nog niet zo is doorgedrongen, komen afgunst, 

hebzucht en gierigheid ook voor. Daar streven mensen naar nog meer land. Of nog meer 

koeien. 

Marktvorming, arbeidsdeling en monetarisering hebben het bestaan van de mensen, de aard 

van hun samenleving heel ingrijpend veranderd. Ook een moderne samenleving als de 

Nederlandse is het resultaat van die processen, en die zijn nog niet afgelopen. 
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10. Economische bindingen en andere sociale betrekkingen 

Economische ruilverhoudingen zijn meestal ingebed in nog andere sociale relaties. De 

kruidenier om de hoek wordt op den duur een oude bekende bij wie de klanten uit de buurt 

blijven kopen, ook al kost een ons kaas er een euro meer dan bij de supermarkt.  

 

 
 

Maar bij de buurtwinkelier worden de nieuwtjes uit de wijk doorgenomen, briefjes op het 

prikbord gehangen, hij legt voor zijn vaste klant hun vaste bestellingen opzij, geeft soms 

krediet, heeft altijd wisselgeld, worst voor de hond en snoep voor de kinderen en is niet te 

beroerd om de boodschappen nog even langs te brengen of om na sluitingstijd een gehaaste 

klant te helpen. Vooral de kredietverlening was nog niet zolang geleden een belangrijke 

functie van winkeliers in arbeiderswijken (en is dat nog steeds in ontwikkelingslanden). Maar 

gaandeweg hebben de kleine middenstanders veel terrein verloren aan de 

grootwinkelbedrijven en het internet (marktplaats!!). 

Tussen vrienden en bekenden verlopen geldzaken met veel terughoudendheid. Zelfs in de 

huidige vrije-marktsamenleving geldt het in veel milieus als ongepast om in eigen kring winst 

te maken op een transactie of om rente te vragen over een lening of om loon te vragen voor 

een karweitje. Liever wordt de leverantie, de lening of het werk opgevat als een 

vriendendienst, die niet in geld wordt afgerekend (ook al is het voor een ‘vriendenprijsje’), 

maar ooit nog eens met een tegenprestatie te vergelden is. Er staat in het geheugen nog een 

post open, er is nog een onvervulde verplichting. Er bestaat wel een ruilverhouding, in ruime 

zin, maar daarin wordt niet met geld afgerekend maar met alle mogelijke sociale 

tegenprestaties. 

Anderzijds kunnen juist verwantschapsrelaties een sterke draaggolf bieden voor de 

verbreiding van handelsnetwerken. Mensen van een en dezelfde familie of clan stellen meer 

vertrouwen in elkaar dan in buitenstaanders. Misbruik van vertrouwen zou snel bekend 

worden in zo’n kring en tot uitstoting kunnen leiden. 

Zelfs wereldomspannende handelsnetwerken verbinden vaak maar een klein aantal kantoren 

die handeldrijven in hetzelfde product. In de branche kent iedereen elkaar. Als een handelaar 

een ander bedriegt, verliest hij zijn reputatie en riskeert uit de branche te worden gestoten. 

Ook medici en advocaten verwerven zich een beroepsreputatie en dragen bij aan de 

onderlinge meningsvorming over de reputatie van hun collega’s.  
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Die collega’s verwijzen patiënten of cliënten bij voorkeur naar vakgenoten met een goede 

beroepsreputatie. Merkartikelen zijn producten met een reputatie. Hoe algemener en hoe 

beter het merk bekend staat, des te eerder zullen de consumenten ervoor kiezen. 

Economische bindingen zijn ook vertrouwensrelaties. Dat maakt ze vaak exclusief. Wie in de 

branche niet bekend is, wordt algauw gewantrouwd en buitengesloten. Daarmee blijven de 

voordelen die in dat netwerk te behalen zijn, voorbehouden aan de kleine kring van insiders. 

Dat onderlinge vertrouwen heeft dus ook altijd de functie om mogelijke mededingers te 

weren en de concurrentie te beperken. Vaak komen hele volksgroepen er bij voorbaat al niet 

aan te pas. In dat geval is er sprake van discriminatie, dat wil zeggen uitsluiting van een 

categorie mensen uit een maatschappelijke positie op gronden die irrelevant zijn voor de 

vervulling ervan. 

 
 

Het economisch leven verloopt meestal zonder geweld. Maar soms worden leveranties en 

betalingen afgedwongen met dreigementen en met krachtsvertoon. Ondernemers krijgen 

bijvoorbeeld bescherming opgedrongen tegen brandstichting of plundering door de 

beschermers zelf en moeten daarvoor geld afdragen. Dat wordt protectie genoemd.in 

beginsel worden conflicten echter opgelost aan de hand van rechtsregels, en als het moet 

ten slotte beslecht door de rechter. Diens vonnis kan, zo nodig, worden opgelegd met de 

sterke arm van de politie. Rechtsbedeling en ordehandhaving zijn dus onmisbare 

voorwaarden voor het economisch verkeer, en daarvoor zorgt de staat. 

 

De netwerkontvouwing heeft de samenleving niet alleen ingewikkelder gemaakt, maar ook 

het samenleven is ingewikkelder geworden. Mensen vormen met elkaar netwerken van 

afhankelijkheden, maar ook van verwachtingen. En zoals mensen ieder een knooppunt 

vormen in netwerken van afhankelijkheden, zo vormen zij ook een knooppunt van 

verwachtingen die anderen van hen hebben. De meeste van die verwachtingen komen bijna 

altijd uit. Ze worden nauwelijks beseft; ze zijn vanzelfsprekend, of beter nog 
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‘vanzelfzwijgend’. Pas als een verwachting niet uitkomt, merkt iemand tot zijn schrik waarop 

hij altijd heeft vertrouwd. 

 

11. Rollen 
Iedereen gaat ervan uit dat verkeersdeelnemers aan de rechterkant van de weg blijven. Ze 

denken daar nauwelijks over na. Ze rijden elkaar doodgemoedereerd met honderd kilometer 

per uur tegemoet, in het volste vertrouwen dat de tegenligger zich ook aan de regels houdt. 

En dat gaat bijna altijd goed. Als er eens iemand aan de verkeerde kant rijdt, dan breekt de 

paniek uit en wordt het radioprogramma onderbroken om te waarschuwen voor een 

‘spookrijder’. In dit geval berusten de verwachtingen op regels, op de wegenverkeerswet. 

Men neemt aan dat iedereen op de hoogte is van en zich aan die regels houdt. Bovendien, 

als iemand op de verkeerde baan rijdt, riskeert hij niet alleen andermans leven, maar ook zijn 

eigen.  

 
 

Men gaat er in het algemeen vanuit dat anderen bij hun verstand zijn en redelijk handelen, 

dus dat zij niet iets doen dat henzelf of anderen nodeloos schaadt. 

Sommige verwachtingen hebben niet zozeer met wetten of redelijkheid te maken, maar zijn 

gebaseerd op gewoonteregels of conventies: zo doen mensen dat nu eenmaal. Er is geen 

wet die voorschrijft dat mensen bij een begroeting elkaar juist de rechterhand toesteken in 

plaats van de linker, en links handenschudden zou op zich even redelijk en handig zijn. Maar 

in onze samenleving zou het tegen de gewoonteregels indruisen en dus tegen de 

verwachting ingaan. Het is niet onwettig, niet onredelijk, maar onbeleefd. 

Dat geldt niet alleen voor algemene verwachtingen die voor alle mensen gelden, maar ook 

voor specifieke verwachtingen, die te maken hebben met de positie die iemand in het 

netwerk inneemt. Van een serveerster in een restaurant verwacht men dat ze de 

consumpties rondbrengt, en de andere bezoekers zouden vreemd opkijken als een gast zelf 

de appeltaart uit de keuken ging halen. Die serveerster verwacht van de bezoekers dat ze 

een bestelling opgeven, dat ze bij het weggaan betalen, enzovoort. Er zou een boek te vullen 

zijn over alles wat de gasten verwachten van serveersters, en alles wat van gasten in een 

restaurant verwacht wordt. Soms zijn de verwachtingen onduidelijk. Met fooien bijvoorbeeld 

weet je het nooit helemaal zeker, en het is een vervelend gevoel niet precies te weten wat er 

van je verwacht wordt. 

Het samenstel van verwachtingen die in een samenleving gelden ten opzichte van iemand in 

een bepaalde positie wordt de rol van die persoon genoemd. Het woord is ontleend aan het 

toneel, waar het slaat op de tekst die een bepaalde speler zeggen moet en die de andere 

acteurs van dat personage verwachten en waarop zij dan weer reageren. Er bestaat een 

‘moederrol’, een ‘leidersrol’, een rol van ’serveersters’, enzovoort. Wie een rol vervult weet 

zelf welke verwachtingen daarmee samenhangen (dus wat die rol inhoudt), en de mensen 

die met de persoon in die rol te maken hebben kennen die verwachtingen ook (weten dus 

wat ervan zo iemand verwacht kan worden). Er is sprake van gedeelde verwachtingen. 
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Iedereen die zich in de samenleving weet te bewegen deelt de algemene verwachtingen (die 

gebaseerd zijn op wet, redelijkheid en conventie) en de bijzondere verwachtingen, die bij 

specifieke rollen horen. Wie in de samenleving is opgegroeid is al een bekwaam lid van die 

samenleving en heeft een sociale vóórkennis die vele boeken zou kunnen vullen. Maar het is 

met samenleven als met lopen: je weet hoe het moet, maar niet hoe je het doet. Wie op een 

verjaardagspartijtje binnenkomt geeft de één een hand, de ander een kus, een derde krijgt 

een schouderklopje en de laatste een omhelzing. Dat gaat zo, zonder erbij na te denken wat 

precies de regels zijn. Mensen kunnen samenleven, maar ze kénnen het niet. 

Niet alle verwachtingen worden door alle betrokkenen gedeeld. Het komt voor dat mensen 

verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van een persoon in een bepaalde positie. 

Moet een winkelier altijd groot geld wisselen, of de klant kleingeld geven voor de 

parkeerautomaat? Sommige klanten verwachten dat wel, maar andere klanten en veel 

winkeliers gaan daar niet van uit. 

En zelfs al hadden alle mensen dezelfde verwachtingen van een persoon in een bepaalde 

rol, dan kan er nog sprake zijn van strijdige verwachtingen. In een ziekenhuis verwachten 

alle patiënten van de verpleging dat ze op tijd en op de juiste wijze worden gewassen, 

verbonden, verschoond, hun medicijn krijgen, enzovoort. En de verplegenden verwachten 

dat ook van zichzelf. Maar patiënten en verplegenden verwachten ook dat de verplegers en 

verpleegsters op elk moment een opbeurend woord of een belangstellend praatje voor de 

patiënten overhebben.  

 

 
 
Vaak is daar de tijd niet voor. Dan voldoen de verplegenden dus niet aan de verwachtingen 

die bij hun rol horen (en ook niet aan de eigen verwachtingen). In zo’n geval is sprake van 

een rolconflict: ten opzichte van één en dezelfde rol bestaan verwachtingen die met elkaar in 

strijd zijn. 

De gedeelde verwachtingen maken het sociale leven voorspelbaar en daarmee leefbaar. 

Meestal verloopt alles volgens verwachting. Dat vereenvoudigt het samenleven enorm. Het 

is niet nodig om schreeuwend en gebarend uit het autoraampje elke tegenligger te vertellen 

naar welke kant je van plan bent uit te wijken, want je houdt gewoon rechts. Het is niet nodig 
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om bij de bakker een van de omstanders te vragen hoe je aan zo’n brood kunt komen, wie 

het pakken mag en of ervoor betaald moet worden. Als je aan de beurt bent (ook dat moet je 

weten en ook daar moet je op letten) zeg je tegen iemand die achter de toonbank staat wat 

je hebben wil, je krijgt de prijs te horen, betaalt en krijgt het brood mee. Het 

vanzelfsprekende vertrouwen dat onze gedachteloze verwachtingen uitkomen, 

vereenvoudigt en ordent het samenleven, meestal. 

 

12. Verstoorde verwachtingen 
Het kan voorkomen dat de verwachtingspatronen volkomen verstoord worden. De 

conventies gelden niet meer en de samenleving raakt ontregeld.  

 

 
 

De plotselinge opheffing van een bedrijf kan de levensverwachtingen van de mensen die er 

werken volkomen doorkruisen. Mensen die gerekend hadden op een loopbaan tot hun 

pensioen bij die onderneming, staan opeens op straat en moeten hun huis verkopen om 

ergens anders werk te zoeken, kinderen van school nemen, de auto wegdoen. Als ze al een 

nieuwe baan vinden, moeten ze misschien met minder loon genoegen nemen, of ze moeten 

het zien uit te zingen met een uitkering. De gezinsleden moeten zich onder de nieuwe 

omstandigheden opnieuw aan elkaar zien aan te passen en er ontstaan spanningen binnen 

het gezin. Ook de buurt waar de werknemers van het gesloten bedrijf wonen raakt ontregeld. 

Winkels gaan failliet omdat de mensen in de buurt geen geld meer hebben of wegtrekken; de 

school moet bij gebrek aan leerlingen worden opgeheven. Dat gaat allemaal met veel 

verwarring, onzekerheid en angst gepaard. 

In het klein kan zo’n instorting van de verwachtingen zich ook in een gezin voordoen, op 

straat of onder collega’s op het werk: huwelijksbedrog, beroving, fraude, drugsverslaving. 

Mensen weten dan niet meer wat ze aan elkaar hebben, het vertrouwen is beschaamd, en 

het samenleven wordt opeens heel onvoorspelbaar en moeizaam. 
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De samenleving is een weefsel van verwachtingen, maar daarin komen ook weeffouten en 

flinke scheuren voor. 

 

13. Blind proces 
Mensen hebben verwachtingen van elkaar. Zij handelen daarnaar en al die handelingen 

werken op elkaar in, vaak op een onverwachte wijze. Wij willen van alles doen, maar zijn 

daarbij voortdurend afhankelijk van anderen. Wij zijn opgenomen in netwerken van 

afhankelijkheidsketens. Mensen kunnen die afhankelijkheidsketens nooit geheel overzien. 

Vandaar dat hun handelingen vaak heel andere gevolgen hebben dan zij bedoelen. Die 

onbedoelde gevolgen zijn dan het resultaat van de wisselwerking tussen de handelingen van 

mensen die weliswaar van elkaar afhankelijk zijn, maar die hun onderlinge 

afhankelijkheidspatronen niet kunnen overzien. 

Ontwikkelingen binnen een samenleving zijn dus overwegend het resultaat van menselijk 

handelingen die berusten op verwachtingen over de handelingen van anderen en het 

uiteindelijke resultaat is vaak door niemand verwacht of bedoeld. Het is een blind proces. 

Veel mensen willen een huis in de grote stad om dichtbij hun werk te kunnen wonen. Omdat 

er in die stad zoveel mensen komen wonen, vestigen zich daar ook allerlei nieuwe bedrijven 

die in de stad gemakkelijk personeel kunnen vinden. Maar na verloop van tijd vestigen zich 

zoveel fabrieken en kantoren in de stad dat de grond veel te duur wordt voor woningen. De 

woonbuurten worden nu aan de rand van de stad gebouwd. Elke dag moeten de bewoners 

van die buitenwijken naar de bedrijven in de binnenstad en de mensen staan uren in de file 

of in de tram op weg naar hun werk en terug. Dat had niemand zo bedoeld of voorzien, maar 

het is wel het samengesteld resultaat van de verwachtingen en handelingen van heel veel 

afzonderlijke mensen. Het is de uitkomst van een blind proces. 

 

 
 
En het kan nog gekker. Wat mensen verwachten dat gebeurt, verandert wat er gebeurt. Dat 

wordt samengevat in de Thomas-regel: als mensen verwachten dat iets gebeurt, dan hebben 

die verwachtingen gevolgen voor wat er gebeurt. Dat kan op verschillende manieren in zijn 

werk gaan. Zo heb je de zelfbevestigende verwachtingen en zelfweerleggende 

verwachtingen. 

De zelfbevestigende verwachting: als in juli de scholen sluiten voor de zomervakantie, zullen 

ook de winkeliers rond die tijd hun zaak sluiten omdat ze verwachten dat er in de 

vakantieperiode niet veel te doen zal zijn. De groothandel ziet ook al een stille tijd aankomen 

en besluit in diezelfde weken dicht te gaan. Bankkantoren en transportondernemingen die 

zakendoen met de groothandel en winkels, gaan ervan uit dat juli een stille maand zal zijn en 
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sturen hun personeel ook al met vakantie. Conclusie: er wordt een stille tijd verwacht en 

alleen daarom al wordt die periode nog stiller. Er zijn ook tegenbewegingen: wie geen 

schoolgaande kinderen heeft en van zijn werk weg kan, gaat juist in een andere periode van 

het jaar met vakantie om de drukte te ontlopen. Ook leiden in die vakantieoorden de 

verwachtingen van grote zomerdrukte tot nog meer drukte. De winkeliers houden hun zaak 

daar juist open, trekken extra personeel aan, er worden allerlei festiviteiten en 

vermakelijkheden georganiseerd en daar komen nog weer meer vakantiegangers op af. 

De zelfweerleggende verwachting: een reportage op de televisie toont een heerlijk, doodstil 

dorpje waar de prijzen nog ouderwets laag zijn en de badgasten hun zomers nog in alle rust 

doorbrengen. Dat was dan de laatste stille en goedkope zomer daar. In de verwachting dat 

ze voor weinig geld veel rust zullen vinden dromt een menigte vakantiegangers naar het 

getoonde badplaatsje, waar de schaarse kamers voor woekerprijzen worden verhuurd en 

een drukte van je welste losbarst. Geen plek in het restaurant te krijgen. De tv-reportage 

heeft verwachtingen gewekt en doordat veel mensen volgens die verwachtingen gehandeld 

hebben, zijn ze juist geen werkelijkheid geworden. 

 

 
 

Een grote bibliotheek bevat vele miljoenen boeken. Ze staan in kilometerslange rijen, plank 

boven plank, kast na kast, rij na rij, zaal na zaal, keurig op hun plaats. Elk van die boeken 

knoopt aan bij eerdere werken, met voetnoten, citaten of verwijzingen. Iemand zou dwars 

door de gangen en zalen van die bibliotheek draden kunnen spannen, van het ene boek naar 

het andere, om die verbindingen aan te geven. Langzaamaan zou een weefsel van tientallen 

miljoenen draden ontstaan, een web dat de hele bibliotheek zou inspinnen en overwoekeren, 

een onontwarbare kluwen.  
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Bij de alleroudste boeken, die niet eens gedrukt zijn, maar met de hand geschreven, houdt 

het op. Ze knopen niet bij nog oudere werken aan, maar bevatten op schrift wat tot dan toe 

mondeling werd doorverteld. 

Er zijn ook nu nog volkeren zonder schrift, de volkeren van het geheugen. Ze onthouden hun 

verhalen en vertellen die van oud op jong door in een keten van mondelinge overlevering. 

Wat in andere samenlevingen op schrift staat, zit bij hen in het hoofd. Ook al hun vertellingen 

zouden ingeweven kunnen worden in het grote denkbeeldige web. 

Dit samenweefsel van geschriften en verhalen kan nog verder worden uitgesponnen. 

Beelden en schilderijen zijn bewerkingen van oudere voorbeelden en ze beelden uit wat in 

vertellingen en geschriften verwoord is. Muziek en gezangen en dansen zijn bewerkingen 

van voorafgaande klank en beweging, waarin ook weer te horen en te zien is wat door 

anderen in woorden en beelden is vervat. Het web wordt nu haast eindeloos en 

onvoorstelbaar, het is een weefsel zo oud en uitgebreid als de mensheid. 

Mensen leven in de mazen van het denkbeeldige web dat door hun voorgangers en 

tijdgenoten is gesponnen en waaraan zij voortborduren. Ze overzien maar een klein gedeelte 

en daarin volgen zij een paar lijnen, trachten knopen te ontwarren en proberen de draad vast 

te houden. Ze proberen hun plaats en richting te bepalen en zich in het web van de wereld te 

oriënteren.  

 
 

Mensen stellen zich allerlei vragen over het ontstaan en het wezen van de wereld, het leven 

op aarde, de mensheid. Er moet toch ooit een begin zijn geweest, er moet toch ergens een 

einde zijn? Iets of iemand moet toch de wereld en daarin de planten en dieren en de mensen 

gemaakt hebben? Wat is de bedoeling en de betekenis van het bestaan? Hoe moeten 

mensen zich gedragen tegenover elkaar en tegenover die hogere machten? Zijn er manieren 

om die hogere machten gunstig te stemmen, om hun bescherming en hulp te krijgen in 

moeilijke tijden en om hun woede af te wenden? Wat komt na de dood? Waarom is er 

onrecht en ellende in de wereld? 

 

14. Religie 
Een geheel van voorstellingen en gebruiken dat met zulke vragen samenhangt is een religie 

of godsdienst. Kern van de godsdienstige praktijk zijn rituelen en ceremoniën. Ze markeren 

de dagen en de seizoenen, de overgang van de ene levensfase naar de andere, de grote 

gebeurtenissen van het samenleven. De religie brengt een orde aan in het leven van 

mensen en in de geschiedenis van hun samenleving. 

Godsdienst geeft betekenis en samenhang aan onbegrijpelijke gebeurtenissen en kan troost 

bieden bij tegenslagen. De religie versterkt ook de onderlinge verbondenheid, de solidariteit 

van mensen in de samenleving, zolang tenminste de gelovigen het onderling eens zijn. 
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Conflicten waarin godsdienstige verschillen een rol spelen, worden vaak met nog grotere 

felheid uitgevochten. 

Wanneer mensen overweldigd worden door de onmiddellijke bedreigingen in hun fysieke en 

sociale omgeving, zullen zij eerder naar magische middelen grijpen en eerder proberen met 

tovermiddelen en bezweringsformules tegenspoed te voorkomen en hun verlangens te 

verwezenlijken dan wanneer zij in betrekkelijk beschermde omstandigheden leven. 

Er bestaan op aarde vele godsdiensten, waarvan enkele die al heel oud zijn en zeer veel 

aanhangers hebben. Religie is een leer en een praktijk die mensen elkaar voorhouden en 

doorgeven. Een religie bevat altijd een verklaring van het eigen ontstaan, bijvoorbeeld door 

openbaring, inspiratie of profetie. Maar die godsdienstige boodschap wordt verbreid in een 

sociaal proces, allereerst door de overdracht van ouders op kinderen en ook doordat 

mensen anderen weten te overtuigen en te bekeren. 

Aan de voorstellingen en gebruiken van een religie worden soms nieuwe elementen 

toegevoegd en andere raken in onbruik. Vaak ook ontwikkelt de ene religie zich uit de 

andere, zoals het christendom voortbouwt op het jodendom (dat terug gaat op nog eerdere 

godsdiensten), en de islam aansluit bij een joods-christelijke traditie, terwijl het 

protestantisme is voortgekomen uit een afsplitsing van de katholieke kerk. Tamelijk los van 

deze traditie ontstonden in India het hindoeïsme en het boeddhisme, en in China en Japan 

het taoïsme en het shintoïsme, die elkaar ook weer hebben beïnvloed. 

 
 

Al deze godsdiensten kennen ‘religieuze specialisten’, mensen die een bijzondere vorming 

en inwijding in een religie ontvangen hebben en die leken bijstaan met hun speciale 

deskundigheid. In vroege agrarische samenlevingen ontwikkelde zich naast een kaste van 

krijgers ook een kaste van zulke priesters. Zij genoten vanwege hun bijzondere kennis en 

vermogens meer aanzien en gezag dan ‘leken’. Priesters beschikten immers over de 

belangrijkste oriëntatiemiddelen in hun samenleving. Ze waren het best op de hoogte van de 

beweging van de hemellichamen en konden daarmee de tijd van het jaar bepalen en dus ook 
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vaststellen of het goede moment gekomen was om te planten en te zaaien, of de droogte 

weldra afgelopen zou zijn, en of de rivier buiten haar oevers zou treden. Zij waren bij uitstek 

op de hoogte van de verhalen en gebruiken in hun samenleving en zij waren bedreven in het 

gebruik van taal. Zij waren vaak de enigen die konden lezen en schrijven. De priesters waren 

ook genezers. Omdat zij het meeste konden vertellen over het bovennatuurlijke, konden zij 

de mensen ook geruststellen of juist angst aanjagen, en daarmee proberen hun gedrag te 

sturen. Priesters hielden zich aanvankelijk met alle terreinen van kennis bezig, zowel met 

sterrenkunde en geneeskunst, als met wiskunde en recht en geschiedschrijving. 

Geleidelijk ontwikkelden deze vakgebieden zich tot zelfstandige specialismen, elk met hun 

eigen deskundigen. In de loop van dit proces gingen godsdienstige voorstellingen binnen de 

beoefening van die wetenschappen een minder belangrijke rol spelen en allengs voltrok zich 

in de samenleving een ‘verwetenschappelijking van het wereldbeeld’.  

 

15. Rationalisering 
Rationalisatie duidt op het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling 

haar voorspelbaar en beheersbaar te maken. Rationalisering betekent dat ons denken en 

handelen steeds meer onderworpen is aan berekening, beredenering en beheersing. In de 

loop van de maatschappelijke ontwikkeling gaat men vertrouwen op de rede, het verstand in 

plaats van op traditie of dogma’s. Men gelooft niet langer in geheimzinnige onberekenbare 

machten die invloed uitoefenen op het handelen ten opzichte van de natuur en de 

omringende mensen. Het geloof in magische krachten of het ingrijpen van hogere machten 

verdwijnt. De wetenschap die bestond in de voormoderne samenleving, vond zijn 

bestaansreden in het bevestigen van de kerkelijke dogma’s/ leerstellingen. Maar daar komt 

verandering in.  

 

 
 

Stilaan vindt er een verwijdering plaats tussen wetenschap en godsdienst. De religieuze 

wereldbeschouwing maakt plaats voor een rationele wereldbeschouwing met een gerichtheid 

op de waarneembare wereld. 

Je kunt rationalisatie bundelen in drie thema’s: in de eerste plaats wijst rationalisatie op het 

toenemend belang van kennis en wetenschap in onze samenleving. Waar in de traditionele 

voormoderne samenleving kennis vooral voortkomt uit religieuze dogmatiek, gaan we nu op 

zoek naar antwoorden in de echte werkelijkheid. In de tweede plaats verwijst rationalisering 

naar de steeds grotere anonimiteit in de samenleving. Relaties tussen mensen worden 

steeds onpersoonlijker. Macht en controle zijn niet langer belichaamd in de persoon van de 

koning of de vorst, maar worden uitgeoefend door ‘het systeem’. In de derde plaats verwijst 

rationalisering naar de toenemende controle en beheersing van de natuur, maar ook van de 

sociale wereld. Menselijke relaties worden gerationaliseerd en gedisciplineerd door ze aan 

nauwgezette bureaucratische controle te onderwerpen. 
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Wanneer personen en groepen in toenemende mate specifieke taken en functies 

toegewezen krijgen, spreken we van taakdifferentiatie. De eenvoudigste vorm van 

taakdifferentiatie is de arbeidsverdeling tussen een man en een vrouw in het huishouden. 

Het feit dat vrouwen kinderen ter wereld brengen, en mannen niet, deed in alle 

samenlevingen taken ontstaan die door vrouwen verricht werden, en taken die als typisch 

mannelijk beschouwd werden. Geleidelijk is uit deze simpele arbeidsverdeling een 

maatschappelijke arbeidsverdeling ontstaan. Taken die mensen eerst in familieverband 

vervulden, werden afgesplitst en over genomen door anderen die daar hun beroep van 

maakten. In de vroege Middeleeuwen ontstonden zo groeperingen van stedelijke 

handwerkers uit de onvrijen die door de bevolkingsdruk niet meer door landbouw in hun 

levensonderhoud konden voorzien. Zij leverden hun producten aan mensen die daarvoor 

betaalden in natura of in geld.  

 
Zaken als kleding, huisraad en landbouwgereedschap die eerst op de boerenhoeven 

vervaardigd waren, werden voortaan aangekocht. Steeds meer mensen gingen 

gespecialiseerde ambachten uitoefenen en hun producten werden over steeds grotere 

afstanden afgezet. Een toenemend aantal specialisten gingen zich met de tussenhandel, 

transport en verkoop bezighouden. Er ontstonden nieuwe beroepen, niet alleen in verband 

met de productie en distributie van goederen, maar ook in verband met nieuwe 

bestuurstaken, de ordening van markten en dergelijke. De bewoners van steden waren 

afhankelijk van hetgeen elders aan voedsel werd geproduceerd; zij die van de landbouw 

leefden, waren afhankelijk van handelaars, de gezagsdragers van ambtenaren die belasting 

inden, de bewoners van een gebied van beroepssoldaten die hen beschermden. 
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Arbeidsverdeling is echter niet de enige vorm van differentiatie die in samenlevingen tot 

stand kwam. De verdeling naar taken en functies heeft niet alleen betrekking op personen of 

groepen mensen, maar ook op structuren en instituties die in de samenleving bestaan. 

Wanneer structuren en instituties verzelfstandigen of differentiëren, spreken we van 

systeemdifferentiatie. Zoals we zagen speelde de kerk een centrale rol. Priesters en andere 

kerkelijke gezagsdragers behoorden tot het kleine deel van de bevolking dat kon lezen en 

schrijven, en hadden hierdoor toegang tot de bijbel en andere tradities die waren 

opgeschreven. Kerkelijk en wereldlijk gezag waren nauw verweven. Het onderwijs, 

waaronder ook de universiteiten, waren in handen van religieuzen. De zorg voor zieken en 

gebrekkigen was een zaak van religieuze liefdadigheid door nonnen en broeders. Kortom: 

meerdere functies als onderwijs, gezondheidszorg, gezagshandhaving werden door de kerk 

uitgeoefend. Wanneer een samenleving echter het pad van de modernisering betreedt, dan 

zie je dat belangrijke taken die eerst door de kerk werden gedaan worden overgenomen door 

gespecialiseerde eenheden. Nationale staten verzelfstandigen zich tegenover de kerkelijke 

macht en nemen de wereldlijke macht in handen. Beroepskrachten zorgen voor het 

onderwijs, waarbij niet hun religieuze opvattingen vooropstaan, maar hun professionaliteit op 

de eerste plaats komt. Hetzelfde geldt ook voor de zorg voor zieken en gebrekkigen. Zo 

hebben zich in de loop van de modernisering steeds meer structuren en instituties 

verzelfstandigd. Er is bijvoorbeeld een apart domein van productie en consumptie (de 

economie) ontstaan, een apart domein van gezagshandhaving en bestuur (de politiek), een 

apart domein van sociale voorzieningen (de sociale zekerheid), enzovoorts. 
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Door dit proces van toenemende differentiatie raakten mensen op elkaar aangewezen. Door 

een steeds grotere verfijning van de maatschappelijke taak- en functieverdeling werden 

personen, groeperingen en instanties, die eerst nauwelijks of niet met elkaar te maken 

hadden, van elkaar afhankelijk. Toenemende differentiatie ging gepaard met een proces van 

toenemende integratie: personen en groeperingen werden opgenomen in steeds 

omvangrijker sociale verbanden. Integratie duidt de verbondenheid aan die er tussen 

mensen bestaat. Zo kun je spreken over economische integratie, politieke integratie of 

culturele integratie, al naargelang de aard van die bindingen. In het geval van economische 

integratie zijn mensen opgenomen in een economisch stelsel als de markt waar zich 

verschijnselen voordoen waar het leven van allen door beïnvloed wordt. In het geval van 

politieke integratie maken mensen deel uit van één politiek systeem en bij culturele integratie 

is er sprake van eenzelfde, gedeelde cultuur. 

 

Met rationalisering verwijzen we dus naar de steeds toenemende invloed van onpersoonlijke, 

planmatige of in ieder geval berekenende relaties tussen mensen. Rationalisering ademt dan 

ook de atmosfeer van een maatschappijvisie waarin steeds meer onderdelen van de 

samenleving beredeneerbaar en beheersbaar zijn gemaakt. De vraag rijst dan wat voor 

gevolgen dit heeft voor de mentaliteit en het zelfbeeld van groeperingen en individuen.  Een 

verminderd geloof in god en kerk, maar ook een tanende almacht van koningen, keizers, 

lokale vorsten en andere machthebbers, alsmede de opmars van een zakelijke, calculerende 

mentaliteit, zorgt voor het doorbreken van traditionele overtuigingen, gezagsrelaties en 

gemeenschapsbanden. Zo krijgen individuen meer mogelijkheden om hun lot in eigen hand 

te nemen. Anders gezegd: rationalisering vormt een belangrijke drijvende kracht achter het 

proces van individualisering. Individuen maken deel uit van steeds meer groepen en 

bewegen zich steeds meer op het snijvlak van allerlei groepsverbanden en dat vergroot zijn 

mogelijkheden tot zelfbepaling. Mensen krijgen meer ruimte voor het uitstippelen van een 

eigen route, voor emancipatie en zelfontplooiing.  
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Ze zien zichzelf in toenemende mate als een voorwerp voor planmatig en berekenend 

handelen en ontwikkelen een eigen levensstijl. Tegelijkertijd betekent dit ook het opgaan in 

grotere anonimiteit en in een rationeel, bureaucratisch geordende en cultureel ondoorzichtige 

wereld. In de moderne samenleving ligt de nadruk minder op de collectiviteit en de 

persoonlijke verantwoordelijkheid daarvoor, maar meer op de autonomie van het individu. De 

persoonlijke identiteit is niet zozeer een verlengstuk van de collectieve identiteit, maar als 

een product van individuele zingevings- en keuzeprocessen. Het antwoord op de vraag Wie 

ben ik? ligt niet langer automatisch opgesloten in het behoren tot een groep, gemeenschap, 

stand of samenleving; het vereist van het individu een bewuste identificatie met een of meer 

van de sociale verbanden waarvan hij deel uitmaakt. “We have no choice but to choose”. 

Juridisch wordt ieder individu gelijk voor de wet, standsprivileges worden afgeschaft, wetten 

toegepast door in principe onpartijdige rechters. Ook de politieke rechten die in de loop van 

de negentiende eeuw verworven worden, zijn rechten van het individu. Door industrialisering 

en verstedelijking, vermindert de binding met familie, geboortedorp of beroepsgroep. Op de 

moderne arbeidsmarkt beperken gilderegels het economisch handelen niet langer; nieuwe 

beroepsmogelijkheden verbreken de traditionele opvolging in het ambacht van vaders door 

zoons. De samenleving wordt meer open, traditionele waarden en richtlijnen voor het 

handelen krijgen steeds minder betekenis, zonder dat zij vervangen worden door nieuwe 

algemeen aanvaarde waarden. Mensen krijgen meer keuzemogelijkheden, en er ontwikkelen 

zich verschillende wereldbeschouwingen en levensstijlen. 
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Terug naar onze priesters. Ook in de moderne samenleving speelt godsdienst nog een rol. 

Een religie bestaat voort in een samenleving omdat de mensen geloven in de voorstellingen 

die verkondigd worden, maar ook omdat zij aannemen dat andere mensen daarin evenzeer 

geloven. Mensen geloven in een godsdienst die in hun sociale omgeving beschikbaar is, 

soms zelfs onontkoombaar aanwezig, maar zij gaan met die godsdienstige voorstellingen en 

gebruiken ook telkens op een eigen manier om, ze verwoorden en verbeelden daarin wat 

henzelf bijzonder bezighoudt. Zo is religie evenzeer persoonlijk als sociaal. 

Elke godsdienst kent een aantal voorschriften voor het menselijk verkeer. Soms zijn die 

regels heel nauwkeurig uitgewerkt in een zeer ingewikkeld stelsel. Priesters waren de 

uitleggers van de wet. Zij hielden zich bezig met misdaad en straf; met de rechten van de 

man en vrouw ten opzichte van elkaar, of van ouders en kinderen; met kwesties rondom 

bezit, wie recht heeft op het land en de oogst; met de uitleg van overeenkomsten die mensen 

hebben gesloten. 

 

16. Recht 
Rechtsregels zijn voortgekomen uit religieuze geboden en uit overgeleverde gebruiken, 

gewoonterecht. Sommige regels komen in bijna alle samenlevingen voor, bijvoorbeeld; wie 

iemand gedood heeft, moet boeten. Soms doden of verwonden verwanten van het 

slachtoffer de moordenaar of diens familie (bloedwraak), soms moet de moordenaar of diens 

familie een schadevergoeding betalen. In samenlevingen waar een machthebber de orde 

handhaaft, wordt de dader berecht en bestraft ‘in naam des konings’ zonder dat de familie 

van het slachtoffer zelf nog aan die bestraffing te pas komt. 
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Mensen mogen andermans persoon niet schaden (doden, verwonden, verkrachten). Ze 

mogen zich niet andermans bezit toe-eigenen (roven en stelen). Deze regel veronderstelt al 

dat mensen er bezit op na houden en dat kan worden vastgesteld wat toebehoort aan wie. 

Dan geldt het bezitsrecht. Met land en vee kan dat al heel ingewikkeld zijn (‘het recht van 

overpad’ bij De Rijdende Rechter levert spannende televisie op). In moderne samenlevingen 

is het nog veel gecompliceerder. Alle grond, alle gebouwen en alle goederen zijn bezit van 

iemand (of van een organisatie, een ‘rechtspersoon’). Zelfs teksten, afbeeldingen, merken en 

ontwerpen zijn het bezit van de maker, die dan ook het ‘auteursrecht’ erop heeft, de 

‘intellectuele eigendom’. Internet en downloaden leveren veel problemen op wat dit betreft. 

Trouwens ook deze tekst is een overtreding van het auteursrecht.!! 

Mensen moeten zich aan hun afspraken en beloften houden. Zolang een ruil verloopt met 

‘gelijk oversteken’ is het eenvoudig, maar als er pas later geleverd of betaald wordt moeten 

de partijen aan hun afspraak gehouden worden. Dan geldt het contractrecht. In 

hedendaagse samenlevingen worden talloze overeenkomsten afgesloten, waarbij de ene 

partij soms pas na tientallen jaren zijn deel van de afspraak nakomt, zoals bij een hypotheek 

of een levensverzekering. En al die tijd moeten de contractanten op elkaar aankunnen. 

Tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, maar ook tussen andere verwanten doen 

zich kwesties voor van boedelverdeling, vererving, onderlinge zorg en gezag. Daar geldt het 

familierecht. Hoe wordt het familiebezit gebruikt en verdeeld, wie erft welk deel als een 

familielid sterft, hoe dienen ouders voor hun kinderen te zorgen en welke verzorging horen 

kinderen hun bejaarde ouders te geven, wie heeft de zeggenschap in huis en in hoeverre 

moeten de andere gezinsleden zich daarnaar voegen? Zulke vragen doen zich het eerst voor 

in boerensamenlevingen, waar mensen leven van het land en waar dus kwesties van 

grondbezit en -gebruik van levensbelang zijn. 

Kwesties. Het is duidelijk dat rechtsregels vooral gaan over kwesties waarbij tussen mensen 

een conflict kan ontstaan. Het recht dient dus in de eerste plaats om conflicten te vermijden 

en op te lossen. Rechtsregels richten de verwachtingen die mensen van elkaar hebben. 

Normaal gesproken gaat de een ervan uit dat de ander zich aan de regels houdt. Die 

verwachting wordt versterkt door de verwachting dat wie de regels overtreedt daarvoor 

bestraft wordt. Iemand die verwacht dat op overtreding van een regel straf volgt, zal zich 

eerder aan die regel houden. Iemand die verwacht dat anderen die de regels overtreden een 

bestraffing te wachten staat, verwacht dan ook dat die andere mensen zich dus aan de 

regels zullen houden. 

Zo kunnen rechtsregels de onderlinge verwachtingen ordenen en al bij voorbaat conflicten 

voorkomen. Het recht versterkt het vertrouwen tussen mensen in een samenleving. Komt het 

toch tot een conflict en tot een rechtszaak, dan kunnen rechtsregels helpen om die zaak op 

te lossen. De belangrijkste sociale functie van het recht is dan ook de beslechting van 

geschillen zonder dat daar tussen de betrokken partijen geweld aan te pas komt. 

Maar rechtspraak en rechtshandhaving vereisen ook dwangmaatregelen om de navolging 

van een uitspraak af te kunnen dwingen.  

 



 
135 

 
 

 
 

Daartoe is vaak dreiging met geweld nodig en soms feitelijk geweld. In alle geregelde 

samenlevingen bestaat een instantie die de interne orde handhaaft, de externe veiligheid 

bewaakt en daartoe over geweldsmiddelen beschikt. Middelen die zij overigens als enige 

mag inzetten: het geweldsmonopolie. De instantie die de rechtsregels toepast is de staat. 

Het zorgen voor interne en externe veiligheid is een kerntaak van de staat. In tegenwoordige 

samenlevingen is ook de staat zelf aan rechtsregels gebonden, bijvoorbeeld via de grondwet 

en het bestuursrecht. Dit heet het legaliteitsbeginsel en is een kenmerk van een rechtsstaat.  

Dit samenstel van regels voor het menselijk verkeer – het recht – is in de loop van vele 

duizenden jaren gegroeid. Soms hebben profeten of grote wetgevers nieuwe regels of 

nieuwe formuleringen verkondigd, maar het recht heeft zich grotendeels ontwikkeld zonder 

dat iemand het zo gepland of ontworpen heeft, uit gewoonte, volgens de overlevering, in de 

praktijk van alle dag en in eindeloze opeenvolging van uitspraken in geschillen waarbij 

steeds weer gekeken werd naar vorige toepassingen van de rechtsregels (jurisprudentie). De 

rechtspraak sluit steeds aan op regels die al bestaan. Rechtsgeleerden proberen die regels 

zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, innerlijke tegenspraak eruit te 

halen, nieuwe regels uit de reeds bestaande af te leiden. In elke afzonderlijke zaak gaan zij 

na welke regels van toepassing zijn en tot welke uitspraak daaruit kan worden besloten. 

 

 
Hoge Raad 
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In het recht vindt ook steeds weer vernieuwing plaats. Auteursrecht bijvoorbeeld heeft 

betrekking op ‘geestelijk eigendom’ en wordt veel belangrijker in een tijd dat teksten en 

afbeeldingen moeiteloos kunnen worden gereproduceerd. Moeten nu ook 

computerprogramma’s onder de geestelijke eigendom vallen? En wanneer is een nieuw 

programma een ‘eigen werk’? 

Ontwikkelingen in de samenleving vinden hun weerslag in het recht, maar omgekeerd heeft 

de rechtsvinding ook gevolgen voor het maatschappelijk verkeer. Als computerprogramma’s 

een goede juridische bescherming krijgen, zullen ontwerpers bereid zijn veel te investeren in 

nieuwe programma’s, omdat zij dan later van de gebruikers betaling kunnen eisen voor het 

gebruik van hun eigendom. 

 

Doordat het recht aansluit bij zo’n lange traditie en zo’n ingewikkeld samenstel is uitgegroeid, 

en doordat steeds weer innerlijke tegenspraak vermeden moet worden, verloopt de 

ontwikkeling van het recht met een eigen dynamiek. Maar het zijn steeds de 

maatschappelijke ontwikkelingen die vernieuwing noodzakelijk maken en die de richting 

bepalen waarin die veranderingen gaan. Het recht is een geheel van omgangsvormen die 

mensen tegenover elkaar in acht nemen (en soms overtreden), zodat je kunt zeggen dat 

mensen ‘elkaar recht doen’. Dat moet in iedere situatie nader bepaald worden en in geval 

van onenigheid zijn er nu specialisten die de relevante feiten vaststellen en de 

wetsartikelen beredeneerd toepassen. Dat zijn de juristen. 

Rechtsregels veranderen ook de machtsverhoudingen in de samenleving. Ze 

beperken de mogelijkheden van de sterken en de gewapenden tegenover de 

weerlozen. Het recht versterkt de positie van de rechtmatige bezitter, de eigenaar, 

maar het legt ook beperkingen op aan de eigendom. Zo kunnen huiseigenaren niet 

zonder meer huurders uit hun huis zetten. 

In het socialisatieproces maken mensen zich ook de belangrijkste beginselen van het 

recht eigen. Ze leren de grondregels kennen en gaan vinden dat zijzelf en anderen 

zich daaraan moeten houden. Zelfs als ze geen straf verwachten, houden zij zich 

toch bijna altijd aan de fundamentele regels die het doden, verwonden, bedreigen, 

bestelen of bedriegen van andere mensen verbieden. Dat maakt deel uit van hun 

rechtsgevoel.  

In de ontwikkeling van het recht is dus ook sprake van rationalisering: een 

toenemende gerichtheid op vaststelling van de ware feiten en de juiste redenering, 

ongeacht wat daarvan de uitkomst is en welk belang de rechter daarbij heeft. 

Daartoe worden rechters ‘onafhankelijk’ gemaakt. Voor het leven benoemd en hun 

salaris en promotie hangt zo min mogelijk af van de vonnissen die zij vellen. Dat is de 

maatschappelijke grondslag voor de onafhankelijkheid van de rechter. 
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17. Criminaliteit 

Gewoonlijk wordt criminaliteit omschreven als door de overheid strafbaar gesteld gedrag. 

Maar je kunt criminaliteit ook zien als subcategorie van afwijkend gedrag: gedrag waarbij 

normen of regels overtreden worden die in brede lagen van de bevolking aanvaard zijn. 

Deze visie heeft gevolgen voor het verklaren van criminaliteit.  Veel theoretici hebben 

geprobeerd afwijkend gedrag te verklaren vanuit anomische kenmerken van een 

samenleving: onduidelijkheid over of botsingen tussen normen zouden mensen tot 

afwijkende gedragingen brengen. Anderen hebben de nadruk gelegd op het aangeleerde 

karakter van zulk gedrag, waarbij ook gelet is op het feit dat sommige mensen meer in de 

gelegenheid zijn om de regels te overtreden dan andere mensen. Crimineel gedrag van 

jongeren is in deze benadering vooral verklaard vanuit het bestaan van subculturen 

waarbinnen normen gelden die strijdig zijn met normen waarover binnen de omringende 

samenleving wel overeenstemming bestaat. Juist door zich aan de normen van deze 

subculturen te conformeren, komen zulk jongeren met de justitie in aanraking: de theorie van 

de delinquente subcultuur. 

Anomische kenmerken of subculturele gedragspatronen worden vaak verbonden met sociale 

ongelijkheid; met het gevoel achtergesteld te worden (relatieve deprivatie) en niet aan de 

sociale verwachtingen te kunnen voldoen (status-frustratie). Een voorbeeld is de 

anomietheorie van Merton. De nadruk wordt dan gelegd op negatieve sociale invloeden die 

mensen tot afwijkend gedrag kunnen brengen. Een wat ander uitgangspunt ligt ten grondslag 

aan de controle- of bindingstheorie: mensen worden door maatschappelijke bindingen tot 

conformiteit aan heersende sociale normen gebracht. Met name bij jongeren zouden zwakke 

bindingen met ‘de  

Nog een andere kijk op afwijkend gedrag werd ontwikkeld in de sociale reactie- of 

etiketteringstheorie. In deze benadering wordt sociale afkeuring of uitsluiting niet zozeer als 

gevolg, maar meer als oorzaak gezien van afwijkend gedrag. Omdat mensen het etiket 

afwijkend of crimineel krijgen opgeplakt, zouden ze geneigd zijn en min of meer gedwongen 

worden zich ook als zodanig te gedragen. 

In al deze theorieën gaat het niet om concrete aan tijd en plaats gebonden ontwikkelingen op 

het gebied van criminaliteit en bestraffing. Criminaliteit is een relatief begrip.  Allerlei 

groeperingen in een samenleving denken verschillend over criminaliteit. Zo vinden krakers 

het gedrag van speculanten in onroerend goed bepaald crimineel, terwijl deze speculanten 

juist de krakers als crimineel betitelen.  
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Sommige gedragingen die door de overheid strafbaar gesteld zijn, worden door veel mensen 

juist niet als misdadig of crimineel gezien, zoals het schieten op een inbreker, zwart werken 

of het onjuist invullen van het belastingformulier, downloaden. Velen vinden daarentegen 

gedragingen misdadig die door de overheid niet strafbaar heeft gesteld, zoals verkrachting 

binnen het huwelijk of het voeren van oorlogen. 

Maar ook in de loop van de tijd vindt er verandering plaats. Nemen in de negentiende eeuw 

aanvankelijk zowel eigendoms- als geweldsdelicten toe, in de tweede helft van de twintigste 

eeuw verandert de verhouding tussen beide soorten delicten. Daar waar diefstal en inbraak 

toenemen, lopen geweldsdelicten terug. Daarbij is het wel van belang te bedenken dat veel 

gewelddadig gedrag, met name binnenshuis, buiten de statistieken blijft. Ook van groot 

belang is onderscheid te maken tussen geweld tegen goederen (vernieling, vandalisme) en 

geweld tegen personen. Het is eerste is veel minder afgenomen dan het tweede.  

Niet alleen neemt over de lange termijn gezien de gewelddadigheid van criminaliteit af, maar 

wordt ook de bestraffing van misdadigers door de overheid minder gewelddadig. Een 

doorslaggevende factor bij deze lange-termijntendens vormde de monopolisering van geweld 

door de overheid in samen hang met het ontstaan van nationale staten. Hierdoor nam de 

druk tot beheersing van gewelddadige impulsen toe en groeiden de emotionele afkeer van 

en de angst voor geweld. Civilisatie in optima forma. Met de toegenomen veiligheid in het 

dagelijks leven is ook de gevoeligheid voor geweld toegenomen, met als paradoxaal gevolg 

dat de publieke opwinding over geweld en onveiligheidsgevoelens groter lijken dan ooit.  

 

 
 

Dit heeft verband met de versterkte invloed van de massamedia, die onevenredig veel 

aandacht aan geweldsdelicten besteden, met de vergrote materiele veiligheid in de 

verzorgingsstaat en met de ontwikkeling van medische technieken (narcose, pijnstillers) die 

gewaarwordingen van fysieke pijn verminderen. 

 

Veel wijst erop dat in bepaalde kringen gemakkelijker tot gebruik van ernstig geweld wordt 

overgegaan. Veel gevallen van moord en doodslag komen voor rekening van liquidaties in 

criminele milieus. Ook bij het toegenomen aantal overvallen en berovingen wordt geweld 

gebruikt. Niet te ontkennen valt dat bepaalde groepen allochtone jongeren zich vaker aan 

geweldscriminaliteit schuldig maken dan over het geheel genomen hun autochtone 

leeftijdgenoten. Sommige allochtonen zijn afkomstig uit samenlevingen waar de 

gevoeligheden rond geweld anders liggen dan in de Nederlandse samenleving, maar zeker 

zo belangrijk is dat zij zich in lage en uitzichtloze sociaal-economische posities bevinden. 
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Ook autochtone jongeren in dergelijke posities worden gemakkelijk tot vormen van 

straatcriminaliteit gebracht die met geweld gepaard gaan. 

18. Verklaring van crimineel gedrag 
Veel bestaande theorieën van afwijkend gedrag, en in het bijzonder van gecriminaliseerd 

gedrag, richten zich op verklaringen van het gedrag van individuele mensen. Zulke 

verklaringen zeggen nog maar weinig over de ontwikkelingen die de hele samenleving 

betreffen. 

Een goed voorbeeld daarvan vormt de sociale reactiebenadering of de etiketteringstheorie. 

Mensen kunnen alleen een beeld van zichzelf ontwikkelen in voortdurende interactie met 

andere mensen. Zij bekijken zichzelf als het ware steeds met de ogen van anderen en 

passen hun zelfbeeld daarbij aan. Door de voortdurende afkeurende reacties op hun 

(crimineel) gedrag, ontwikkelen mensen een beeld van zichzelf dat overeenstemt met het 

negatieve oordeel/ etiket van andere mensen. In plaats van mensen van crimineel gedrag te 

weerhouden, hebben strafrechtelijke reacties juist tot gevolg dat hun daarna allerlei ‘normale’ 

gedragsalternatieven ontnomen worden, zodat ze opnieuw tot crimineel gedrag hun 

toevlucht nemen. Ze gaan zichzelf als misdadiger zien en gedragen zich daarnaar. Zo bezien 

produceren politiemensen en strafrechters als het ware onbedoeld criminaliteit en komen 

mensen min of meer ongewild in een criminele carrière terecht. Zien we hier niet de Thomas-

regel opduiken?! Door de grote nadruk op het effect van sociale reacties ontwijkt de 

etiketteringstheorie eigenlijk de vraag waarom mensen tot strafbaar gesteld gedrag overgaan 

en waarom dat in de loop van de tijd verandert. 

Een andere invloedrijke theorie over crimineel gedrag, de differentiële-associatietheorie van 

Edwin Sutherland, neemt als uitgangspunt dat crimineel gedrag, net als ander gedrag, 

aangeleerd wordt. Met name de intensiteit, duur en frequentie van contacten op jeugdige 

leeftijd met mensen die zich al crimineel gedragen, zijn oorzaken van later crimineel gedrag. 

“Wie met pek omgaat wordt daarmee besmet”. Maar ook dit blijft een wat individuele 

benadering. 

 

 
 

Robert Merton vroeg zich af hoe het komt dat in de ene samenleving meer afwijkend en 

crimineel gedrag voorkomt dan in de andere en hoe de veranderingen op dit gebied binnen 

een samenleving te verklaren vallen. Hij meende een belangrijke variabele gevonden te 

hebben in de verhouding tussen culturele doelen en beschikbare middelen. Hij ontwikkelde 
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de anomietheorie: anomie (letterlijk: normloosheid) beschreef hij als een discrepantie of 

botsing tussen de levensdoelen die binnen een samenleving algemeen als zeer 

nastrevenswaardig worden voorgesteld en de middelen om deze doelen op legitieme en 

sociaal aanvaardbare wijze te bereiken. In onze samenleving bestaat een brede kloof tussen 

het maatschappelijk succesideaal en de mogelijkheden voor mensen om dit succes ook te 

verwezenlijken. “Ik word later rijk, maar dan moet ik wel eerst een goede opleiding volgen, 

maar met zulke ouders, zo’n IQ en deze huidskleur zit dat er eigenlijk niet in”. Je kunt daar 

op verschillende manieren op reageren, maar een deel zal zich niet neerleggen bij de 

maatschappelijke blokkade van hun door het succesideaal ingegeven wensen en 

verlangens. Zij zoeken andere, onwettige en strafbare middelen om er toch aan te kunnen 

voldoen. Zij vinden wel wat nieuws door te sjoemelen, te frauderen, enzovoort. 

 

 
 

Een interessante verklaring biedt de controle- of bindingstheorie van Travis Hirschi en later 

Steven Box. Mensen zijn amoreel en tot het kwade geneigd. Maar waarom gedragen 

mensen zich dan zo conformistisch. Wat weerhoudt hen er van om al die vervelende 

regeltjes te overtreden of lucratieve misdrijven te plegen? Volgens Hirschi werken vooral 

maatschappelijke bindingen remmend op criminele impulsen. Daarbij onderscheidt hij 

bindingselementen van affectieve aard en van meer cognitieve en economische aard. De 

gedachte is dat mensen zich door hechte relaties met ouders, echtgenoten en vrienden en 

door actieve participatie in de wereld van school, werk en vrijetijdsverenigingen zowel 

emotioneel als rationeel aan de heersende waarden en ideeën binden. Ze hebben 

gewoonlijk ook meer te verliezen dan te winnen bij het plegen van misdrijven. 

 

19. Aanpakken van criminaliteit 
Mensen letten veel en graag op elkaar. Dat doen ze soms bewust, maar veel vaker omdat ze 

niet anders kunnen. Wat de een doet, heeft gevolgen voor de ander en andersom. En wat de 

een doet, is de ander lang niet altijd om het even. Dit op elkaar letten en reageren vormt de 

kern van sociale controle: de manieren waarop mensen anderen ertoe brengen of dwingen 

zich aan de regels en normen te houden. 

Nu komen regels niet uit de lucht vallen (‘van god gegeven’) en de betekenissen ervan zijn 

soms onduidelijk. Ze verschillen van tijd tot tijd en van plaats tot plaats. Over sommige regels 

bestaat binnen een bepaalde samenleving grote overeenstemming in brede lagen van de 

bevolking. Heel vaak echter ontwikkelen groepen normen of regels die strijdig zijn met die 

van de meeste mensen in hun samenleving. Vooral in de moderne westerse samenlevingen 
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wordt in verschillende groepen heel verschillend gedacht over wat hoort en niet hoort. Dit in 

tegenstelling tot homogenere en kleinere samenlevingen waarbinnen mensen in het 

algemeen meer met elkaar eens zijn over de inhoud van normen en regels. 

De ontwikkeling van normen en sociale controle hangt nauw samen met veranderingen in de 

machtsverhoudingen tussen mensen. Naarmate machtsverschillen kleiner worden, moeten 

machtigen meer rekening houden met minder machtigen, hetgeen vaak de ontwikkeling van 

nieuwe regels of normen met zich meebrengt. Zo’n afname van machtsverschillen leidt er 

ook toe dat de (voormalige) ondergeschikten zich niet meer zo gemakkelijk normen laten 

opdringen. Sociale controle vindt echter niet alleen in hiërarchische verhoudingen plaats, 

maar ook tussen gelijken. Alle mensen hebben er telkens weer mee te maken, of ze het nou 

leuk vinden of niet. Door bijvoorbeeld in de weekends uit vrije wil dicht op elkaar te gaan 

zitten op campings, nemen mensen een verhevigde sociale controle op de koop toe.  

 

 
 

Activiteiten gericht op sociale controle beantwoorden niet altijd aan hun doel; ze kunnen zelfs 

onbedoeld averechtse effecten hebben, hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de 

omschrijving van de gevangenis als een ‘hogeschool van de misdaad’. 

We onderscheiden tussen formele en informele sociale controle. Bij formele sociale controle 

moet je denken aan activiteiten van personen of instanties die op grond van formele wetten, 

besluiten of statuten de taak toebedeeld hebben gekregen ervoor te zorgen dat mensen zich 

aan de regels houden. Denk aan rechters en politiemensen, maar ook tuchtcolleges van 

beroepsgroepen als advocaten, notarissen, makelaars en artsen. Deze vormen van sociale 

controle bestaan nog niet zo heel lang. De ontwikkeling ervan hangt nauw samen met de 

toegenomen bureaucratisering en professionalisering van de samenleving. Van enkele 

beroepen is niet zo duidelijk vast te stellen of de beoefenaren formele sociale controle 

uitoefenen. Psychiaters, maatschappelijk werkers of reclasseringsambtenaren bijvoorbeeld 

zullen meestal zelf ontkennen dat ze aangesteld zijn om mensen te leren zich aan de regels 

te houden. Zij beogen slechts het individuele welbevinden van cliënten te verhogen. Anderen 

zeggen dat zij hun cliënten ertoe brengen in het gareel te lopen ten bate van de overheid of 

het bedrijfsleven. 

 

Bij informele sociale controle gaat het om al die spontane activiteiten van mensen in het 

leven van alledag, die anderen ertoe brengen of dwingen om zich aan de regels en normen 

te houden. Hieronder vallen veel opvoedende bezigheden van ouders, de minachtende 

reacties op mensen die zich zonderling gedragen en ook de schouderklopjes van de leraar in 

de klas, mits deze niet op ongewenste intimiteiten gaan lijken.  
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Informele sociale controle kan soms haaks staan op formele sociale controle. De 

bewondering voor een goed lopende wietplantage. Een slimme deal maken met crematoria. 

 

Over sociale controle is de laatste jaren veel te doen geweest in pers en parlement. ‘Het 

wegvallen’ van sociale controle wordt als een belangrijke oorzaak van toenemende 

criminaliteit gezien. Er moet weer meer sociale controle komen, leidde vervolgens de 

beleidsboodschap. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de overheid door middel van o.a. 

politie en justitie al aanzienlijke formele sociale controle uitoefent, dat overal waar mensen 

bijeen zijn zij informele sociale controle uitoefenen, en dat deze dan ook door een 

overheidsbesluit is in te voeren. Al gauw verengde het begrip zich op beleidsniveau tot 

‘functioneel toezicht’. Huismeesters, controleurs op tram en bus en particuliere bewakers 

werden ter verhoging van de sociale controle aangesteld. De formele sociale controle is sterk 

toegenomen in de westerse wereld: meer toezicht, meer disciplinering, meer camera’s, meer 

controle door semi-overheidsfunctionarissen, meer en zwaardere justitiële reacties. 

Bij sociale controle gaat het om de sanctionering van gedragingen in de vorm van straffen en 

beloningen, van sociale afkeuring en waardering. Bij waarderende sociale reacties spreken 

we van positieve sanctionering. De jaarlijkse lintjesregen op koningsdag is daar een goed 

voorbeeld van. 

 
 

 Negatieve sanctionering daarentegen bestaat uit afkeurende sociale reacties in de vorm van 

straffen, minachting of sociale uitsluiting. Negatieve sancties hoeven niet altijd uitgevoerd 

worden om effectief te zijn. Vaak kan alleen de dreiging ermee voldoende zijn om mensen 

van onwenselijk gedrag te weerhouden. Dan werken ze preventief. 
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20. Bestraffen van criminaliteit 

Over de manieren waarop misdadigers in de loop der eeuwen in Nederland en andere 

westerse landen gestraft werden, bestaat veel meer feitelijke kennis dan over de 

ontwikkeling van criminaliteitspatronen. Dat is begrijpelijk. Veranderingen in 

criminaliteitspatronen zijn niet direct zichtbaar en laten zich moeilijk betrouwbaar registreren. 

Heel anders ligt dat met de bestraffing van misdadigers. Tot ver in de negentiende eeuw 

werd de bestraffing in Nederland juist gekenmerkt door het openbare karakter ervan.  

 

 
 
Misdadigers werden ten aanschouwe van grote mensenmassa’s gepijnigd en ter dood 

gebracht op een verhoogde plaats, zodat iedereen het goed kon zien. Ook kleine steden 

hadden hun eigen gevangenis van waaruit gevangenen vaak in alle openheid vervoerd 

werden naar plaatsen waar ze moesten werken. Bovendien konden mensen zich op speciale 

kijkdagen, die vaak samenvielen met volksfeesten, aan gevangenen vergapen. 

Vanaf de late middeleeuwen bemoeien stedelijke en landelijke bestuurders zich met de 

bestraffing van misdadigers. Juristen, politici en anders-geschoolde deskundigen lieten hun 

gedachten gaan over ‘betere’ manieren van bestraffen. Vanaf ongeveer 1500 heeft zich in 

West-Europa een belangrijke lange-termijnontwikkeling voorgedaan. Allereerst blijkt een 

toenemende bemoeienis van plaatselijke en landelijke overheden met de berechting en 

bestraffing van misdadigers aanvankelijk gepaard te gaan met een toenemende nadruk op 

het openbaar straffen. Misdadigers werden urenlang op een schavot ten prooi gesteld aan 

de spot en hoon van de vele toeschouwers. In het ergste geval werden zij gemarteld tot de 

dood erop volgde. Hun lijken werden lange tijd tentoongesteld op zogenaamde galgenvelden 

waar roofvogels zich aan de stoffelijke resten te goed deden. Pas in de loop van de 18de 

eeuw worden verminkende lijfstraffen minder vaak toegepast en wordt de doodstraf sneller 

en minder pijnlijk voltrokken. In 1795 werd de pijnbank afgeschaft en in 1870 volgt de 

afschaffing van de doodstraf. 
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Tegelijkertijd veranderden de vrijheidsstraffen. Van nutteloos zuchten in de vele kerkertjes en 

hokken ontwikkelde de straf zich via hard en onderbetaald werken in ware fabriekjes tot het 

gedisciplineerde, nogal nutteloze leven in grootschalige kazernes. Maar men begint steeds 

meer bezwaren te zien in het gemeenschappelijk opsluiten van gevangenen, dat zedelijk 

bederf in de hand zou werken. Vanaf 1840 gaan stemmen op om gevangenen hun straf 

helemaal in volledige afzondering en in éénpersoonscellen te doen ondergaan. Elk sociaal 

contact met medegevangenen moet onmogelijk worden gemaakt. Alleen priesters, dominees 

en onderwijzers zouden met stichtende bezoeken het proces van gewetensvorming 

bespoedigen en de intellectuele en vooral godsdienstige ontwikkeling begeleiden. 

In het begin van de twintigste eeuw neemt de discussie weer een heel andere wending. Om 

gevangenen beter te kunnen voorbereiden op het maatschappelijk verkeer, wordt toch weer 

voor gemeenschappelijke arbeid en sociale omgang tussen gevangenen gepleit. Maar 

ondanks doorgevoerde veranderingen in die richting is de gevangenis een groot gebouw met 

afzonderlijke cellen gebleven, waarbinnen de regels strak gehanteerd worden en de 

individuele bewegingsvrijheid zeer gering is.  

Desondanks interpreteren veel onderzoekers de ontwikkeling in de bestraffing als 

‘humanisering’. Daarmee wordt bedoeld dat het straffen van misdadigers milder, minder 

wreed is geworden. Maar ja, is vijf jaar opsluiting in een cel minder wreed dan een openbare 

geseling? Is levenslang minder wreed dan de doodstraf? 

Duidelijk is dat het straffen van misdadigers in de loop der eeuwen uit het openbare leven is 

verdwenen en achter de sociale coulissen van dikke gevangenismuren gedrongen. Bij het 

straffen werd bovendien steeds minder fysiek geweld gebruikt. Behalve afschrikken moesten 

straffen meer en meer de zedelijke verbetering van gestraften bevorderen, zodat zij zich na 

hun vrijlating uit eigen morele overtuiging van nieuwe wandaden zouden onthouden. Je zou 

kunnen beweren dat deze veranderingen prima passen in de opvattingen van het 

civilisatieproces: de afkeer van zichtbaar fysiek geweld in samenhang met de terugdringing 

van geweld uit het dagelijks leven. Daarentegen ziet de Franse filosoof en historicus Michel 

Foucault het niet als humanisering van het straffen, maar als een verschuiving in het 

strafobject van lichaam naar geest. Met name de vergaande disciplinering binnen 
gevangenissen (maar ook die binnen leger, school, fabriek en andere sociale instituten) en 

de ontwikkeling van het netwerk van reclasseerders, maatschappelijk werkers, forensische 

psychiaters en andere deskundigen binnen dat strafrechtelijk apparaat ziet hij als een 

machtsstrategie. Deze strategie vergemakkelijkt het beheersen of controleren van het doen 

en laten van mensen (in dit geval misdadigers). 

 

 
 

Over criminaliteit en bestraffing bestaan wellicht meer hardnekkige mythes dan over welk 

ander sociaal probleem. Een van de meest verbreide mythes is dat mensen zich vooral door 
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hogere straffen laten weerhouden van het plegen van misdrijven. Anderen menen dat niet 

zozeer de hoogte van de straf als wel de zogenaamde pakkans van invloed is. Op grond van 

deze laatste veronderstelling dringen met name politieorganisaties aan op de uitbreiding van 

personeel, bevoegdheden en materiele voorzieningen. Door het ophelderingspercentage te 

verhogen zou de omvang van criminaliteit afnemen. Daarbij wordt er uiteraard van uitgegaan 

dat gepakte misdadigers ook gestraft worden. 

Al deze gedachten en beleidsvoornemens hebben met elkaar gemeen dat een sterke 

samenhang wordt verondersteld tussen aard en omvang van strafrechtelijke en politionele 

reacties en aard en omvang van criminaliteit. Helaas voor politici, leken en professionele 

misdaadbestrijders is die samenhang niet zo sterk. Sterker nog, justitiële reacties hebben 

vaak gevolgen die tegenovergesteld zijn aan wat ermee beoogd wordt. Dat de 

gevangenisstraf eerder recidive bevordert dan voorkomt, wordt door geen 

gevangenisdeskundige meer betwijfeld. Een harde en goed georganiseerde politionele 

bestrijding van georganiseerde criminaliteit verhoogt vooral de organisatiegraad van de 

bestreden organisaties. 

Hoe betrekkelijk de samenhang tussen criminaliteit en justitiële reacties is, wordt duidelijk als 

we internationale vergelijkingen maken en we kijken naar ontwikkelingen over langere 

termijn. Het aantal politiemensen neemt toe maar ook de criminaliteit. In de Verenigde Staten 

wordt de doodstraf nog uitgevoerd en toch zitten er veel meer moordenaars in de 

gevangenis. In de hele westerse wereld nam vermogenscriminaliteit na de Tweede 

Wereldoorlog sterk toe, terwijl justitiële reacties per land sterk verschilden. Veranderingen in 

aard en omvang van criminaliteit hebben kennelijk meer te maken met maatschappelijke 

veranderingen dan met het optreden van politiemensen of rechters. 
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Domein E: Verandering 
Leerstofomschrijving: 

Rationalisering  
Rationalisering is “het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met 
de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken99 en van het doelgericht inzetten 
van middelen ten einde zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken”. Oude 
traditionele opvattingen en handelswijzen werden vervangen door een weloverwogen 
doelgericht handelen. In het tijdperk van de moderniteit (1800 tot heden) zijn mensen 
(beginnend in de westerse wereld) steeds meer op een rationele manier gaan handelen. De 
productie van kennis en de toepassing van wetenschap is steeds meer centraal komen te 
staan. Dit in tegenstelling tot de premoderne tijd waarin het denken en doen van mensen 
veel meer geleid werd door ingesleten gewoontes, godsdienstige tradities en van generatie 
op generatie overgedragen praktische handelingswijsheden. In de moderne tijd verminderde 
het belang van tradities en emotionele bindingen en opvattingen en was er minder aandacht 
voor het bovennatuurlijke. Rationalisering is een lange termijn veranderingsproces (ongeveer 
gestart in de zeventiende eeuw) kenmerkend voor de maatschappij als geheel.  

 
Individualisering  
Eén van de meest in het oog springende facetten van de moderne westerse samenleving is 
het proces van individualisering. Individualisering is “het proces waarbij individuen in 
toenemende mate hun zelfstandigheid op verschillende gebieden kunnen vergroten” en meer 
dan vroeger hun eigen leven kunnen c.q. moeten gaan plannen en inrichten. Veel mensen 
hebben de afgelopen decennia hun afhankelijkheid van bepaalde traditionele instituties zoals 
gezin, sociale klasse, kerk, arbeid of huwelijk weten te verminderen. Individualisering brengt 
met zich mee dat van individuen veel meer dan vroeger wordt verwacht dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun handelen en voor het aangaan van sociale betrekkingen. Dit 
betekent niet dat sociale structuren (zoals de gezinsstructuur) verdwijnen, maar wel dat het 
individu als nieuwe sociale eenheid op de voorgrond treedt. De betekenis van traditionele 
sociale instituties verandert, omdat het individu zich in zijn denken en gedrag minder 
vanzelfsprekend en eenduidig door de conventies van deze instituties laat leiden. 
Maatschappelijke posities worden minder dan vroeger aan een persoon ‘toegeschreven’ op 
basis van afkomst.  
Voor jongeren houdt dit in dat van hen, meer dan vroeger, een zelfstandigheid verlangd 
wordt waarbij zij niet kunnen terugvallen op voorgeschreven patronen en 
handelingsmodellen bij de overgang naar de volwassenheid.  
Individualisering wordt zowel als een positief en als een negatief proces gezien. Als positief 
proces wordt het geassocieerd met een emancipatieproces dat gekenmerkt wordt door een 
toename van individuele vrijheid, de vrijheid om een eigen weg te gaan en de wil om veelal 
onbeperkt van het leven te genieten. Veel mensen zijn tegenwoordig meer dan vroeger 
losgekomen van hun herkomstmilieu en geboorteplaats door de toegenomen sociale en 
geografische mobiliteit. Als negatief proces wordt individualisering geassocieerd met 
vermindering van maatschappelijke integratie, met een toenemend egoïsme, met een totaal 
losgeslagen verzelfstandiging van mensen in de zin van het losraken van de bindingen met 
andere mensen en groepen en een toename van eenzaamheid.  
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Institutionalisering  
Institutionalisering is “het proces waarbij een complex van waarden en min of meer 
geformaliseerde regels vastgelegd wordt in standaardgedragspatronen, die het gedrag van 
mensen en hun onderlinge relaties reguleren”. Voor de mensen bezitten die waarden en 
normen een zekere geldigheid, men houdt zich er meestal wel aan en men vindt ze ook 
nuttig, want men hoeft dan niet iedere dag weer alle handelingen met anderen uit te 
onderhandelen. Het worden vaak onbewuste handelingspatronen. Dit proces van 
institutionalisering geeft de mensen ook enige zekerheid in het alledaagse handelen en ook 
wat meer ruimte en tijd. Het stelt hen in staat om zich ook met nieuwe activiteiten en 
ontwikkelingen bezig te houden. Door de institutionalisering krijgen de waarden van mensen 
een plaats in hun alledaagse handelen en kunnen zij voor zichzelf duidelijk maken waarom 
zij de dingen doen zoals zij die willen doen. Het gaat niet alleen om de vraag naar het ‘hoe’ 
maar ook naar het ‘waartoe’ en dat geeft voor mensen ‘zin’ aan hun handelen. Het zorgt er 
tevens voor dat mensen in de werkelijkheid een betekenisvolle structuur en samenhang 
herkennen en ervaren. De institutionalisering bepaalt ook voor een deel hun beeld van de 
werkelijkheid. In een proces van institutionalisering ontstaan er vaak allerlei organisaties die 
zich richten op de standaardpatronen die zich vormen.  

 
Staatsvorming  
Staatsvorming is “de institutionalisering van politieke macht tot een staat”.  
Het proces van staatsvorming is een combinatie van economische, culturele en politieke 
ontwikkelingen. In de late Middeleeuwen was er in de West-Europese landen sprake van 
verstedelijking (urbanisatie), toename van handel (kleine stedelijke nederzettingen werden 
handelscentra) en groei van de stadsbevolking. De ontdekking van nieuwe werelddelen had 
ook invloed op de handel. Er kwamen nieuwe afzetmarkten en de koloniën hadden 
grondstoffen te bieden. De inwoners van de steden, de burgers, slaagden er door hun 
sterker geworden economische positie in om een grotere economische en politieke 
zelfstandigheid ten opzichte van de feodale adel te krijgen. Voor de politieke machthebbers 
was het belangrijk om de steun van de burgers te hebben en belasting bij hen te kunnen 
innen. In ruil daarvoor werden belemmeringen voor de vrije handel opgeheven, werd er 
gezorgd voor eenheid in wetten en munten voor dat gebied en voor veiligheid en 
bescherming van de burgers (belastinggeld werd uitgegeven aan een leger). Bij onderlinge 
conflicten kon de staatsmacht optreden als hoogste rechtsprekende instantie.  
De relatief grote hoeveelheid staten in West- en Noord-Europa zorgde tegelijkertijd voor 
vernieuwingen op technologisch gebied (ontwikkeling van vuurwapens en kanonnen) om te 
voorkomen dat ze economisch of militair verslagen zouden worden door concurrerende 
staten.  
De hierboven beschreven ontwikkelingen leidden tot de verdwijning van feodale 
samenlevingen en het ontstaan van politieke eenheden die kunnen worden gezien als 
premoderne staten. De standen of Statenvergaderingen van de vorsten met de adel en 
burgerij kunnen worden gezien als de eerste aanzet tot het ontstaan van moderne politieke 
instituties en organisaties, een vorm van representatie binnen het kader van de premoderne 
staat.  
Bij een staat is sprake van een interne soevereine macht die:  
1. regeert over een groep mensen;  

2. binnen een bepaald grondgebied;  

3. en daarbij het geweldsmonopolie en belastingmonopolie bezit.  
 
Externe soevereiniteit betekent dat het staatsgezag niet ondergeschikt is aan het gezag van 
andere staten.  

 
 



 
148 

 
 

Democratisering  
Democratie kent meerdere vormen. In sommige maatschappijen blijft democratie beperkt tot 
het politieke domein, in andere samenlevingen is het uitgebreid tot andere levenssferen.  
In het politieke domein heeft democratisering betrekking op het proces waarbij ernaar 
gestreefd wordt een politiek systeem te ontwerpen, te consolideren en uit te bouwen waarin 
de burgers participeren in de politieke besluitvorming. In bredere zin verwijst het begrip 
democratisering naar “het proces van verandering van de machts- en gezagsverhoudingen 
door een grotere inspraak en medezeggenschap van degene met minder macht”. In beide 
vormen verwijst het begrip democratisering naar de druk om de participatie van burgers, hun 
rechten en verantwoordelijkheden uit te breiden.  
In het politieke domein gaat het meestal om de vormgeving van de representatieve 
democratie en in de overige domeinen om vormen van directe democratie. In een zich over 
langere tijd uitstrekkend ontwikkelingsproces van democratisering hebben de burgers 
achtereenvolgens vrijheidsrechten, politieke en sociale rechten bedongen. Dit proces van 
democratisering past bij een individualistische ideologie waarbij gelijkheid het onderlinge 
principe is en waarbij meer vrijheid ten opzichte van de staat en medeburgers gerealiseerd 
wordt. Over de wenselijkheid van verdergaande democratisering verschillen mensen van 
mening.  
Een eerste belangrijke ontwikkeling binnen het democratiseringsproces is de uitbouw 
geweest van de rechtsstaat, waardoor niet alleen elites, maar steeds meer groepen in de 
samenleving rechten kregen. Ook bedrijven en andere organisaties hebben meer rechten 
gekregen en worden zelfs gezien als ‘rechtspersonen’.  
Een tweede belangrijke ontwikkeling binnen het democratiseringsproces is het ontstaan van 
de volksvertegenwoordiging. De moderne westerse samenleving heeft de parlementaire 
democratie als staatsvorm. De soevereiniteit ligt bij het volk en de politieke grondrechten van 
de burger, met name het actief en passief kiesrecht, staan centraal. De verschillende 
opvattingen van de (groepen) burgers binnen de samenleving worden door politieke partijen 
gerepresenteerd in de volksvertegenwoordiging.  

 
Globalisering  
Globalisering is “het proces van uitbreiding en intensivering van contacten en 
afhankelijkheden over zeer grote afstand en over landsgrenzen heen” op economisch, 
juridisch, politiek, sociaal-cultureel en ecologisch gebied, waardoor er een wereldwijde 
samenleving ontstaat (global society). Er is meer internationale handel gekomen; door de 
groei en het machtiger worden van multinationals is er sprake van supranationale 
handelsblokken; door internationale politiek is de betekenis van internationale 
samenwerkingsrelaties zoals de Verenigde Naties of de Europese Unie toegenomen. 
Migratiestromen zijn toegenomen en er is meer culturele uitwisseling. Op 
communicatiegebied is vrijwel de gehele wereld met elkaar verbonden. Door globalisering 
zijn alle delen van het ecosysteem met elkaar verbonden en hebben processen aan de ene 
kant van de wereld consequenties voor andere delen van de wereld. In het hedendaagse 
sociale en politieke debat spreekt men van een ‘versnelling’ van de globaliseringtendens 
sinds 1970.  
  
Globalisering wordt als een positief en een negatief proces gezien. De voorstanders 

(hyperglobalisten) wijzen op het groeiperspectief: zij zien mogelijkheden om economische 

ontwikkeling te realiseren en om met toepassing van technologie en andere maatregelen de 

ecologische problemen aan te pakken. Mondiale cultuurstromen kunnen nieuw leven 

inblazen in lokale culturen (culturele uitwisseling) en hebben een wereldwijd bereik. Op 

politiek, juridisch en economisch terrein zijn veel internationale organisaties in het leven 

geroepen die samenwerken om groei te bevorderen. De tegenstanders (andersglobalisten) 

vinden dat er op tal van fronten een duidelijke pas op de plaats gemaakt moet worden om 

overproductie en overconsumptie en de verdere belasting van het milieu, uitputting van 
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grondstoffen en toenemende verkwisting tegen te gaan. Internationale economische crises 

brengen de onderlinge afhankelijkheid aan het licht en leiden tot bijna wereldwijde 

economische stagnatie. Het onwenselijke groeidenken moet ingedamd worden. Op cultureel 

terrein is sprake van een verspreiding van een steeds homogenere populaire cultuur 

(cultureel imperialisme vanuit de VS). De opkomst van mondiale commerciële media leidt tot 

een mondiale markt van weinig aanbieders, weinig differentiatie in aanbod, en weinig kans 

op toetreding tot deze markt. 
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Zelfs mensen die niet om sport geven, staan opeens te juichen wanneer ‘hun’ nationale team 

uitkomt tegen een ploeg uit een ander land. Het oranjegevoel viert hoogtij. In dat andere land 

zitten de mensen ook voor de tv hun land aan te moedigen. 

 

 
 
Mensen voelen zich kennelijk sterk verbonden met het land waarin zij wonen, en dat gevoel blijkt pas 

goed als er sprake is van wedijver met een ander land. Wie in het buitenland met vakantie is, betrapt 

zich weleens op de neiging zijn medelanders te verdedigen als iemand daar iets onaardigs over de 

Nederlanders zegt, terwijl hij in eigen land en onder eigen mensen zelf vaak nog veel kritischer is. 

Maar van een vreemde willen wij dat niet horen. Pas als je erbuiten bent merk je dat het vanbinnen zit. 

In de sport blijft het nog redelijk onschuldig. Er is wel sprake van wedijver en competitie, maar binnen 

de regels van het spel. Met sportieve middelen en zelden met echt geweld. Toch herhaalt zich in dat 

spel iets van de gewelddadige ontstaansgeschiedenis van de nationale staten, die hier alleen 

symbolisch in het strijdperk treden. 

Een blik op de wereldkaart leert dat de hele aarde, behalve de zuidpool en de zeeën, is ingedeeld in 

onderling afgebakende landen. Dat is betrekkelijk nieuw. Nog niet zo heel lang geleden waren er 

uitgestrekte gebieden waar eigenlijk niemand het voor het zeggen had of waar verschillende 

groeperingen met elkaar vochten om de heerschappij. Soms lukte het zo’n krijgersgroep alle 

tegenstanders in de wijde omtrek te onderwerpen of te verjagen. Dan had die groep in dat gebied de 

alleenheerschappij verworven. Na verloop van tijd laaiden dan weer nieuwe conflicten op, met 

opstandelingen in het eigen gebied of met rivalen in de omringende gebieden. Ook nu nog zijn er 

verschillende streken waar een gewapende machtsstrijd woedt. 
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Institutie en institutionalisering 
Uit eigen ervaring weten we dat het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar een zekere regelmaat 
kent. Het patroonmatig karakter, de vanzelfsprekendheid of voorspelbaarheid van sociaal handelen 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het contact tussen onbekenden (uit dezelfde cultuur) reeds bij een 
eerste ontmoeting doorgaans in tamelijk vaste banen verloopt. Er worden bepaalde grondregels gevolgd 
die meestal verwijzen naar een bepaald idee van hoffelijkheid. Niet alleen volgen we dezelfde regels, 
maar we verwachten dat anderen dat ook doen en vaak zullen wij hen erop wijzen als zij van de regels 
afwijken. 
 

 
 
De voorspelbaarheid van het gedrag die daarvan het gevolg is, is een voorwaarde voor zinvolle 
interactie. Het begrip dat het ‘ordelijk’ karakter van het sociale leven aanduidt is institutie. Onder een 
institutie verstaan we een complex van geschreven en ongeschreven regels die het gedrag van mensen 
en hun onderlinge relaties rond een bepaald facet van het sociale leven reguleren. Het huwelijk noemen 
we een institutie, omdat het om een complex van regels gaat die de verhoudingen tussen 
huwelijkspartners en tussen hen en hun nageslacht ordenen. De codes rond fair play bij 
sportbeoefening of de geschreven en ongeschreven regels met betrekking tot taalgebruik en -beheersing 
(variërend van de in het ‘groene boekje’ vastgestelde spellingsregels tot de modellen van literair 
vakmanschap die in de literatuurkritiek worden gehanteerd) kun je instituties noemen. 
Het proces waarbij zulke regels ontstaan en hun neerslag vinden in standaardgedragspatronen, noemen 
we institutionalisering. School is geïnstitutionaliseerd leren bijvoorbeeld. Ander voorbeeld is het 
arbeidsbestel: posities en rollen van werkgever en werknemer en van hun belangenorganisaties is in 
sterke mate aan regels gebonden. Voor andere domeinen geldt dat minder: zo wordt in de sfeer van de 
vrije tijd veel meer ruimte gegund aan de eigen inzichten en wensen van de individuen. We spreken dan 
ook niet over een vrijetijdsbestel!  
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1. Statenvorming en schaalvergroting 
Wie iets bezit heeft iets te verliezen en iets te verdedigen. In boerensamenlevingen dreigt 

gevaar van plundering en brandschatting door gewapende bendes en struikrovers. Als de 

dorpen worden vernield en de boeren worden uitgemoord, is er het jaar erop voor de krijgers 

niets meer te halen. Maar als krijgers zich weten te matigen, ontstaat na verloop van tijd een 

meer geregelde driehoeksverhouding. De krijgsbende beschermt dan het boerendorp tegen 

andere bendes, ontvangt van de boeren daarvoor een vaste afdracht, de belasting, en laat 

hen genoeg om te overleven. 

Dit is de kern van het proces van statenvorming: krijgers beschermen producenten tegen 

andere krijgers, zichzelf incluis, en eigenen zich toe wat de producenten méér voortbrengen 

dan voor hun eigen voortbestaan vereist is. Bescherming en belasting drijven elkaar aan. 

Hoe meer landerijen onder de heerschappij van een krijgsbende komen, des te meer 

belasting geïnd kan worden, des te groter en sterker is het leger waarover de heerser 

beschikken kan om andere heersers te bevechten en zijn territorium uit te breiden en des te 

groter is het overschot dat hij zich toe kan eigenen ….. Zo draait de spiraal verder, tenzij 

rivaliserende bendes die uitbreiding weten te stuiten. 

Industriële samenlevingen zijn nog productiever en dus nog kwetsbaarder. Ook daar bieden 

gewapende staten bescherming tegen andere staten en heffen ze belasting in het eigen 

territorium. De bestrijding van geweldplegers op het eigen grondgebied wordt aan de politie 

overgelaten; de verdediging tegen geweld van buitenaf - tegen andere staten – is aan het 

leger opgedragen. 

 

 
 

Het staatsoptreden is in de meeste westerse samenlevingen geleidelijk ingeperkt door wet 

en rechtspraak. De machthebbers worden in verkiezingen aangewezen. Zelfs het strengste 

fiscaal regime laat de belastingbetaler na afdracht veel meer behouden dan een 

overlevingsminimum. 

De eigentijdse samenlevingen met hun nucleaire installaties, chemische fabrieken, 

vliegvelden en elektronische netwerken zijn de meest productieve in de geschiedenis, maar 

ze zijn ook uitzonderlijk kwetsbaar voor sabotage. Dat biedt kansen aan terroristen. 

 

Het proces van statenvorming was in Europa en Azië ook een proces van schaalvergroting. 

Krijgers wisten hun territorium uit te breiden door hun rivalen te verslaan en konden 

zodoende een sterkere machtsbasis vormen. Maar telkens viel zo’n grondgebied ook weer 
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uiteen, doordat het onder erfgenamen werd verdeeld, of doordat het opstandelingen lukte 

zich af te scheiden en voor zichzelf te beginnen. 

Op de lange termijn werden de aanvals- en verdedigingseenheden toch steeds omvangrijker, 

doordat nieuwe militaire en administratieve technieken het mogelijk maakten over grotere 

afstanden effectief op te treden. Ook in vroeger tijden hebben zich uitgestrekte wereldrijken 

gevormd, maar de heersers konden daar veel minder macht over hun onderdanen 

uitoefenen dan de regeringen van moderne staten over hun burgers.  

In ongeveer vijfduizend jaar is de schaal van effectieve machtsuitoefening uitgebreid van de 

dorpssamenleving van een paar honderd zielen tot de tegenwoordige grootmachten die 

honderden miljoenen burgers omvatten. En terwijl de ene grote mogendheid uiteengevallen 

is, de Sovjet-Unie, is een andere bezig zich te vormen, de Europese Unie. 

 

 
 

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft ook een ander gevolg gehad. Tijdens de Koude 

Oorlog waren er twee rivaliserende supermachten. Alle andere landen wedijverden om de 

steun van één van beide, maar ze konden die twee ook tegen elkaar uitspelen en dat gaf 

kleinere mogendheden nog enige machtskansen. Nu gaat de onderlinge concurrentie alleen 

nog om de steun van de overgebleven grote mogendheid die een monopoliepositie heeft, de 

Verenigde Staten. Elke alliantie die de steun van de Verenigde Staten heeft, krijgt daarmee 

overwicht op haar tegenstanders. 

 

2. Legitimering van de macht 

De onderdanen die schatplichtig en dienstplichtig zijn, zullen eerder bereid zijn zich te 

schikken als ze er ook van overtuigd zijn dat daarmee een geode zaak gediend is en dat de 

heerser in zijn recht staat. Dat zijn macht gewettigd is en zijn heerschappij legitiem: gezag is 

legitieme macht. 

Een heerser die zijn tegenstanders heeft weten te verslaan kan daaraan het bewijs ontlenen 

dat hij niet alleen bijzonder begaafd is, maar ook de steun van hogere machten heeft, kortom 

hij is een uitverkorene. Dit verschaft hem charisma – de bijzondere uitstraling van een leider 

voor de mensen om hem heen. De basis voor deze rechtvaardiging van zijn heerschappij, de 

grondslag van zijn gezag komt vaak uit de godsdienst. Zijn komst zou al voorspeld zijn door 

profeten of in heilige boeken. 
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Ook traditie vormt een grondslag voor de legitimering van machtsposities. De gebruiken die 

sinds onheuglijke tijden zijn overgeleverd, gelden alleen al vanwege hun ouderdom als 

legitiem. 

Een derde legitimering van het gezag kan liggen in de procedures die gehanteerd worden bij 

de aanwijzing van de heerser en in de uitoefening van zijn heerschappij. Er zijn regels voor 

de erfopvolging of de verkiezing van de leiders. Die leiders hebben zich ook weer aan regels 

te houden in de vervulling van hun functie. De procedures worden neergelegd in geschreven 

wetten, die zelf ook weer worden uitgevaardigd volgens regels die in de grondwet zijn 

vastgelegd. Het legaliteitsbeginsel, de ‘rule of law’. 

Staatsvorming is de vestiging van een effectief en legitiem gewelds- en belastingmonopolie 

binnen een bepaald territorium. Een staat vormt zich in de concurrentie met andere staten in 

aangrenzende gebieden. 

 

Statenvorming en centralisatie in Nederland 
Tot enige staatkundige eenheid van de gebieden die met elkaar ‘de Nederlanden’ (inclusief Vlaanderen) 
vormden, kwam het pas toen ze onder het gezag van de Bourgondische hertogen werden gesteld (1433-
1482). Via huwelijkspolitiek kwam dit gebied in de zestiende eeuw in handen van de Spaanse 
Habsburgers. De opstand die hiertegen uitbrak (de Tachtigjarige Oorlog) is te zien als een reactie tegen 
het centralisatiestreven van de Habsburgers. Het uiteindelijke resultaat van de militaire strijd was 
onvoorzien en onbedoeld: de vestiging van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën als 
soevereine staat. Pas toen ontkiemde – allereerst bij de maatschappelijke elite – enig idee van het 
bestaan van zoiets als een Nederlandse natie. De Republiek was niet meer dan een losse federatie van 
provincies, elk met eigen munten, wetten en bestuursstelsels. Daarbinnen bezaten de steden weer een 
grote mate van autonomie. Elke stad had haar eigen belastingen en haar eigen regelgeving, bijvoorbeeld 
omtrent de criteria waaraan men moest voldoen om voor het poorterschap in aanmerking te komen. 
Alleen de buitenlandse politiek en het leger waren een zaak van de hele Republiek. 
 

 
 
Deze structuur leek een tijd lang goed te werken, maar vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw 
verzwakte de machtspositie van de Republiek toch sterk tegenover grotere en meer gecentraliseerde 
staten als Engeland en Frankrijk. Om dit machtsverlies te keren en de natie te versterken, streefde de 
beweging van de Patriotten in de tweede helft van de achttiende eeuw naar een eenheidsstaat. Met 
behulp van de Franse revolutionaire legers konden zij vanaf 1795 hun ideeën in praktijk brengen. In de 
Bataafse Republiek die toen gevestigd werd, werden tal van provinciale en lokale verschillen opgeheven; 
er kwamen centrale wetten en regels, een centrale bureaucratie en één stelsel van munten, maten en 
gewichten. Deze vernieuwingen werden nadien niet meer ongedaan gemaakt, ook niet toen het 
napoleontische regime in 1814 plaatsmaakte voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. 

 



 
155 

 
 

 

3. Natievorming 
De mensen die met elkaar samenleven in één staat raken onderling nauwer verbonden en 

vormen op den duur vaak ook één natie. Natievorming is de versterking van overeenkomsten 

tussen mensen binnen het territoir en de beklemtoning van verschillen met mensen buiten 

het territoir. Ook naties vormen zich aan en tegen elkaar. Zo kan zich een ‘wij-gevoel’ 

ontwikkelen dat alle leden van de natie omvat. Als dit nationaal besef het leidende beginsel 

wordt, is er sprake van nationalisme. 

 

 
 

Nationale bindingen zijn tegenwoordig meestal sterker dan de gebondenheid aan streek of 

stad, dorp of buurt, onderneming, vereniging of zelfs geloofsgemeenschap. Alleen 

familiebanden zijn nog hechter. In tijden van oorlog zijn mensen, vooral jonge mannen, 

bereid voor hun natie (of kalifaat) mensen van andere naties te doden en hun eigen leven te 

riskeren. 

In hedendaagse staten is het onderwijs het belangrijkste middel om de nationale eenheid te 

versterken en op volgende generaties over te dragen. Op de basisschool leren kinderen alles 

wat ze nodig hebben om met de andere bewoners van het grondgebied om te kunnen gaan. 

Zo wordt hun een eenheidstaal bijgebracht met vaste spelling, uitspraak en grammatica, ook 

al spreken ze thuis het dialect van hun streek of stad of de taal van een ander land waar 

zijzelf, of hun ouders vandaan komen. 

Waar alle mensen die onder een staat leven zich tot eenzelfde natie rekenen is er sprake 

van een natiestaat. Deze komen vooral voor in West-Europa: Frankrijk, Spanje, Nederland, 

Engeland… Maar ook in die landen leven groeperingen die van oudsher van de meerderheid 

verschilden en die ten dele onder een andere staat vallen. Zo leven Hongaarse minderheden 

in de buurlanden van Hongarije. Eigenlijk bestaat nergens een volledige eenheid van natie 

en staat, en in alle landen komen binnen één volk verschillen van taal, religie en herkomst 

voor. De menselijke verscheidenheid is door de eeuwen heen nog versterkt door migratie, de 

trek van mensen uit het ene gebied of land naar het andere. Ook die landverhuizingen gaan 

nog steeds door. 

Vaak zijn staatsvorming en natievorming niet geheel parallel verlopen en leven verscheidene 

naties binnen één staatsverband, in een multinationale staat, zoals India of de voormalige 

Sovjet-Unie. Vaak is dat een erfenis van het kolonialisme. Een vreemde mogendheid 
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veroverde de heerschappij over een gebied waarin volkeren woonden met uiteenlopende 

taal, religie, herkomst en historie. Nadat zo’n kolonie eenmaal onafhankelijk was geworden, 

leefden die verscheidene volkeren voort binnen dat ene, nieuwe staatsverband zonder met 

elkaar één natie te vormen. Of een volk wordt overheerst door verschillende mogendheden 

zodat ze na de onafhankelijkheid onder verschillende staten vallen. Denk aan de 

Duitslanden. 

 

 
 

Lang niet altijd vallen de grenzen van staat en natie samen. Soms leven op het grondgebied 

ook groepen die een andere taal spreken, een andere godsdienst belijden, uit andere landen 

afkomstig zijn, er anders uitzien of niet al te lang geleden nog onder een andere staat 

leefden. Vaak vallen zulke kenmerken samen en dan versterken ze nog eens het 

onderscheid tussen groepen. Maar het komt ook voor dat die verschillen er wel zijn en dat ze 

toch weinig uitmaken. Zo was de afstand tussen protestantse en katholieke Nederlanders 

nog in de jaren vijftig zo groot dat verenigingen, vakbonden en politieke partijen naar geloof 

gescheiden waren (in de ‘zuilen’) en onderlinge huwelijken zelden voorkwamen.  
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Dat is nu haast niet meer voorstelbaar. (Hoewel sommigen een islamitische zuil vrezen). Ook 

toen tastte dat de eenheid van de Nederlandse natie niet aan. Geen van de groeperingen 

wilde zich losmaken uit het staatsverband (behalve een enkele Fries), er was geen sprake 

van georganiseerd geweld tussen de groepen of van massale ongehoorzaamheid aan de 

Nederlandse staat. De mensen in de ‘Lage Landen’ werden gescheiden door geloofsverschil. 

Dwars door dat gebied loopt de taalgrens tussen Nederlands en Frans en het is ook nog 

eens verdeeld in twee staten, Nederland en België. Maar anders dan bijvoorbeeld in de 

Balkan is de vrede bewaard gebleven. Verschillen in taal, godsdienst of herkomst zijn dus op 

zichzelf niet doorslaggevend. 

 

De reikwijdte van het staatsburgerschap 
Het begrip staatsburgerschap of kortweg burgerschap (citizenship) houdt in dat individuen uit hoofde 
van hun lidmaatschap van een politieke gemeenschap rechten hebben die door de overheid dienen te 
worden gerespecteerd en beschermd. In de loop van de tijd is dit burgerschap zich over meer terreinen 
gaan uitstrekken. Je kunt onderscheid maken naar drie soorten rechten: burgerrechten (civil rights), 
politieke rechten en sociale rechten. Eerste ontwikkelen zich burgerrechten zoals het recht op 
eigendom, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, vereniging en vergadering. Vervolgens politieke 
rechten, in het bijzonder actief en passief kiesrecht. En tenslotte sociale rechten, zoals rechten op 
financiële bijstand (sociale zekerheid), gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. In de praktijk van de 
historische ontwikkeling overlapten deze drie gebieden elkaar. 
Het staatsburgerschap breidde zich ook in die zin uit dat de rechten voor steeds grotere delen van de 
bevolking gingen gelden. ‘Gelijke rechten’ golden aanvankelijk alleen voor volwassen mannen, en in de 
praktijk vaak voor een beperkte categorie van hen, bijvoorbeeld alleen eigenaren of – zoals in het 
censuskiesrecht – alleen mannen die een zeker minimum aan directe belastingen betaalden. Wettelijke 
gelijkheid voor vrouwen werd pas in de loop van de twintigste eeuw gerealiseerd. Ook kregen 
minderjarigen langzamerhand meer rechten. 
Het begrip staatsburgerschap doet de laatste tijd weer opgeld in verband met discussies over de 
herijking van de verzorgingsstaat en het dreigende ontstaan van een onderklasse. Op welke minimale 
voorzieningen moeten mensen aanspraak kunnen maken, willen zij als volwaardige burgers in de 
samenleving kunnen participeren? Het debat over deze vraag wordt mede gevoed door de recente 
toevloed van migranten in de westerse samenlevingen. 
 

 
 
De rechten die het staatsburgerschap inhoud geven, zijn gekoppeld aan het formeel behoren tot deze of 
gene natie, de nationaliteit. Gelijkheid van rechten tussen mensen van dezelfde nationaliteit brengt aldus 
ongelijkheid tussen mensen van verschillende nationaliteiten mee. Het zijn vooral de ‘illegale’ 
immigranten, degenen zonder verblijfsvergunning, die van de basisrechten van het land waarin zij 
verblijven, verstoken zijn. 
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4. Terreinen en grenzen van staatsbemoeienis 
De staat grijpt op zeer vele manieren in de samenleving in. Van oudsher was de externe 

veiligheid, de landsverdediging staatszaak - nachtwakerstaat. De interne veiligheid – de 

ordehandhaving – was ook van meet af aan een staatstaak. Met politie en rechtspraak 

oefent de staat zijn geweldsmonopolie uit. Daarbij gelden de wetten van het land; in laatste 

instantie kan de staat legitiem geweld toepassen. 

Ook aanleg en het onderhoud van wegen, dijken, havens (‘waterstaat’) is vanouds een 

staatstaak. 

 

 
 

Deze kerntaken van de staat hangen samen met het verschaffen van collectieve goederen. 

Maar het staatsoptreden verschilt van vrijwillige collectieve actie, omdat de collectieve 

goederen worden gefinancierd uit de belastingen die de staat onder dwang kan heffen. De 

staatsdwang voorkomt het beruchte dilemma van collectieve actie. 

Naast onderwijs vallen ook de gezondheidszorg en sociale bijstand onder de taken van de 

moderne staat, die dan ook wel de verzorgingsstaat genoemd wordt. Lang voordat de staat 

zich rechtstreeks bemoeide met de verzorging van armen, onwetenden en zieken, 

functioneerden plaatselijk vrijwillige en collectieve verzorgingsarrangementen, vaak opgezet 

door welvarende, gevestigde burgers. Meestal vanuit een welbegrepen eigenbelang, want 

armoede heeft externe effecten: misdaad, rebellie en besmetting. En dat bracht voor hen ook 

gevaren en nadelen met zich mee. De rijken konden deze externaliteiten niet elk op eigen 

houtje bestrijden. Daartoe was collectieve actie vereist, bijvoorbeeld armenzorg en een 

ziekenhuis voor armen. Ook in dat geval zouden de rijken die niet bijgedragen hadden aan 

die voorzieningen toch profiteren van de afgenomen geweldsdreiging of het verminderd 

besmettingsgevaar van de kant van de armen. De bekende dilemma’s van collectieve actie 

deden zich ook hier voor. 
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Met ingrijpen door de overheid konden die dilemma’s worden opgelost. Vooral 

stadsbestuurders troffen voorzieningen voor de armen en daarmee werd de dreiging van 

opstanden en epidemieën deels afgewend. In de twintigste eeuw worden 

verzorgingsarrangementen zoals de sociale verzekeringen, op nationale schaal dwingend 

opgelegd door de staat. Vooruitstrevende ondernemers, de gematigde vakbeweging en een 

doortastende regering hebben die maatregelen doorgezet, aanvankelijk tegen de weerstand 

van de kleine zelfstandigen in. De zeer snelle uitbreiding van de verzorgingsstaat in de 

naoorlogse jaren is sinds de jaren tachtig vertraagd en voor een deel teruggedraaid. 

Sommige onderdelen worden overgedragen aan particuliere verzekeringen en marktpartijen, 

uitkeringen worden gekort om de uitgaven te beperken en de loonkosten concurrerend met 

andere landen te houden. We spreken in dit verband wel van de versoberingsstaat. 

In tegenwoordige samenlevingen houdt de staat zich ook bezig met verkeer(sveiligheid), de 

woningbouw, de kunsten, het milieu en de landbouw. Hij geeft subsidies en int heffingen bij 

allerlei economische activiteiten. Goed beschouwd kan geen mens een stap verzetten 

zonder dat de staat er direct of indirect mee te maken heeft. 

Als sluitstuk van de staatsvorming voltrekt zich een proces van verstatelijking, een 

toenemende bemoeienis van de staat met alle gebieden van het maatschappelijk leven. En 

ondanks pogingen dit proces te keren of althans te remmen, bijvoorbeeld door privatisering – 

de verkoop van staatsbezit en de uitbesteding van staatstaken aan particulieren – gaat het 

nog steeds voort. 

Maar al is het staatsingrijpen nog zo uitgebreid, het is ook onderhevig aan beperkingen.  

In de eerste plaats is het staatsoptreden gebonden aan rechtsregels. In een rechtsstaat zijn 

in de grondwet bepalingen opgenomen waar ook de hoogste gezagsdragers zich aan te 

houden hebben en die de burgers beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur door de 

staatsmacht – het legaliteitsbeginsel. 

In de tweede plaats zijn veel staten representatieve democratieën. Daarin wordt de hoogste 

macht – de soevereine macht – uitgeoefend door volksvertegenwoordigers die zijn 

aangewezen door de kiezers, en dat zijn tegenwoordig alle volwassen burgers. 

De enorme uitbreiding van de staatsbemoeienis roept ook haar eigen grenzen op. De 

besluitvorming en de uitvoering van het beleid zijn zo ingewikkeld en onoverzichtelijk 

geworden dat veel maatregelen heel anders uitwerken dan was voorzien, of zelfs helemaal 

geen uitwerking hebben. Bezuinigingspolitiek, belastingregelingen, werkgelegenheidsbeleid 

of drugsbestrijding bieden daarvan genoeg voorbeelden. 

Ook het bestaan van andere staten stelt niet alleen grenzen aan het grondgebied, maar 

tevens aan de staatsmacht. Weliswaar zijn in beginsel alle staten ‘soeverein’ en erkennen ze 

geen macht boven zich, maar in de werkelijkheid moeten ze rekening houden met elkaar en 

in toenemende mate wordt hun macht ingeperkt door ‘supranationale organisaties’, zoals de 

Verenigde naties of de Europese Unie. Zo zijn ook staten steeds meer onderworpen aan 
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internationale verdragen en aan het internationale recht. Er is (gelukkig ?!) nog geen 

monopolie van de legitieme en effectieve geweldsuitoefening op wereldschaal. 

 

 
 

5. Macht, meerderheid en democratische terugkoppeling 

Een modern staatsapparaat bestaat uit een aaneenschakeling van grote organisaties, van 

overheidsbureaucratieën met honderdduizenden ambtenaren die rechtstreeks in staatsdienst 

zijn of in overheidsbedrijven en buitendiensten. Dit staatsconglomeraat is ingedeeld in 

departementen/ministeries die elk door een minister geleid worden. Met dit uitvoerend 

apparaat worden de staatstaken gerealiseerd. Belastingen worden geïnd, collectieve 

goederen worden verschaft, van gezondheidszorg en onderwijs tot ordehandhaving en 

landsverdediging. De regering bestaat uit het staatshoofd en de ministerraad, met aan het 

hoofd de minister-president (in sommige landen vervult de president de functie van 

regeringsleider). Het staatsapparaat kan worden afgebeeld als een gigantisch hiërarchisch 

netwerk met aan de top het regeringshoofd en daaromheen in sleutelposities de ministers. 

Daaronder komen in steeds verdere vertakking de ambtenaren naar hun rang en positie in 

de bureaucratie (Secretaris-generaal, Directeur-generaal, etc.) Onderaan verschijnen de 

individuele burgers, die op vele manieren met de overheidsbureaucratieën zijn verbonden: 

bijvoorbeeld als student, belastingbetaler, bijstandstrekker, weggebruiker, patiënt, AOW’er, 

enzovoort. 

Hier is de grote democratische terugkoppeling ingebouwd. Alle volwassen burgers kiezen de 

volksvertegenwoordiging en in een republiek kiezen zij ook de president zoals in Frankrijk en 

de Verenigde Staten. 

 

 
 

Nederland is een koninkrijk, en wel een constitutionele monarchie. De koning is het 

staatshoofd, maar wordt door de grondwet/constitutie beperkt in zijn macht. De ministers zijn 

verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Maar Nederland is ook een parlementaire 

democratie. Om te regeren heeft de ministerraad de steun nodig van een meerderheid in het 
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parlement. In een representatieve democratie geeft de democratische terugkoppeling in 

allerlaatste instantie aan een meerderheid van de kiesgerechtigde burgers het laatste woord. 

 

6. Globalisering 
Vormen alle mensen ter wereld tezamen een wereldsamenleving? Dat hangt ervan af of al 

die mensen ook inderdaad met elkaar verbonden en onderling afhankelijk zijn. 

 

De wereldeconomie 
Er bestaat een economisch wereldstelsel. Al duizenden jaren geleden trokken karavanen 

door de steppen en woestijnen van Azië. Later voeren schepen over de Middellandse Zee en 

de Indische Oceaan, beladen met kostbaarheden van heinde en verre.  

 

 
 

Amsterdam was in de zeventiende eeuw een knooppunt van handel in graan, hout en pelzen 

uit Oost-Europa, specerijen, zijde en jade uit Azië, goud en zilver uit de Nieuwe Wereld. In de 

groeiende steden ontstond met de toenemende welvaart ook een grotere vraag naar 

artikelen die in de ommelanden niet beschikbaar waren of die in andere streken beter en 

goedkoper werden geproduceerd. Spaanse en Engelse wol ging naar Leiden of Antwerpen 

om geweven en geverfd te worden. In Amerika werd op grote plantages katoen en suiker 

verbouwd voor de export naar Europa. Vandaar gingen wapens en bedrukte ‘katoentjes’ 

naar Afrika, waar ze geruild werden voor slaven, die op grote schaal naar de Amerikaanse 

plantages gedeporteerd werden. 
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Met de industriële revolutie nam de behoefte aan import uit verre streken toe. De 

weefgetouwen die door stoommachines werden aangedreven konden scheepsladingen 

katoen verwerken, die werden aangevoerd uit het zuiden van de Verenigde Staten. De 

kolonisatie van grote delen van Afrika en Azië bracht nieuwe producten naar Europa. Uit 

Afrika kwam palmolie, die werd verwerkt in margarine 

, uit Indië rubber voor drijfriemen en banden, uit Zuid-Amerika gedroogde vogelmest die werd 

toegepast als kunstmest. Thee, koffie, cacao, aardnoten en kokos werden met snelle 

zeilschepen en daarna met stoomschepen naar Europa en de Verenigde Staten verscheept. 

Industriële eindproducten van Europees fabricaat gingen weer naar Afrika. 

Europa en later ook de Verenigde Staten vormden de kern van dit economisch wereldstelsel. 

Daar hadden de banken en handelshuizen hun hoofdkwartier, en daarheen werden de 

grondstoffen uit alle windstreken gebracht om te worden verwerkt in de industrie tot 

eindproducten, die dan weer naar alle continenten geëxporteerd werden. 

Afrika, Azië en ook Zuid-Amerika vormden de randgebieden in dit stelsel, de landbouw en 

mijnbouw daar brachten de grondstoffen voort, maar de handel, het vervoer en de industriële 

verwerking waren in handen van ondernemers uit West-Europa en de Verenigde Staten en 

die behaalden grote winsten. Ook nadat de koloniale mogendheden het veld moesten ruimen 

en onafhankelijke staten werden uitgeroepen in Azië en Afrika, bleven die continenten toch 

grotendeels tot de randgebieden van de wereldeconomie horen. Japan, en wat later ook 

China, Hongkong, Taiwan, Zuid-Korea, Australië en Zuid-Afrika ontwikkelden zich tot 

economische centra die nu tot de kern van de wereldeconomie behoren. Een aantal landen 

neemt een tussenpositie in, zoals India, Indonesië en Brazilië. Maar vooral in Afrika zijn veel 

landen nog steeds uitsluitend leveranciers van grondstoffen, zonder eigen industrie of 

bankwezen. De olieproducerende landen nemen een bijzondere plaats in. Die hebben grote 

rijkdom weten te vergaren, ook al leveren ze alleen grondstoffen en putten ze uit een eindige 

voorraad. 

 

 
 

Een groot probleem voor de economische randgebieden in de wereld is dat elders de 

industriële ontwikkeling al eerder heeft plaatsgevonden. Daar heeft men de installaties, de 

expertise, de connecties en de ervaring en daarmee blijven die kernlanden de randgebieden 

steeds een slag voor in de concurrentie. Vandaar dat veel mensen uit de landen die in 

industrieel opzicht niet zover ontwikkeld zijn, gaan studeren of werken in de kernlanden en 

dat zakenlieden uit die randgebieden hun kapitaal investeren in de aanlokkelijke 

ondernemingen van de economisch ontwikkelde landen. Zo verliezen de randgebieden 

menselijk talent en financieel kapitaal aan de kernlanden. Ze moeten zich in de schulden 

steken en grote bedragen aan rente afdragen aan de economisch ontwikkelde landen. Om te 

kunnen exporteren moeten de randgebieden zich toeleggen op de massale teelt van telkens 
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één of enkele producten voor de wereldmarkt, zoals suiker, katoen, koffie, thee, kokos, 

tropisch hout, enzovoort. Die monocultuur - de teelt van een enkel gewas – maakt hun 

economie heel kwetsbaar, telkens als op de wereldmarkt de prijs van hun exportproduct 

daalt. 

 

 
 

Het is duidelijk dat de volkeren van de wereld heel nauw met elkaar verbonden zijn in het 

economisch wereldstelsel, maar die wederzijdse afhankelijkheid houdt nog geen 

economische gelijkheid in. Het is een asymmetrische afhankelijkheid. Een aanzienlijk deel 

van de aardbevolking is nog maar ternauwernood in de wereldeconomie opgenomen. De 

weinig resterende nomadische volkeren blijven er vrijwel geheel buiten, net als de honderden 

miljoenen kleine boeren die binnen hun dorpsgemeenschap grotendeels in eigen behoeften 

voorzien, vrijwel geen geldinkomen hebben en dus ook maar heel weinig kunnen 

aanschaffen dat van elders komt. 

Ontwikkelingshulp kan de ongelijkheid tussen kern en randgebieden maar voor een klein 

deel corrigeren. Belangrijk is de poging om via internationale economische organisaties de 

wereldmarkten voor grondstoffen te reguleren en de prijzen te stabiliseren. De afschaffing in 

de rijke landen van importtarieven op producten uit de ontwikkelingslanden kan de productie 

en de export in die landen een sterke impuls geven. 

 

De wereldpolitiek 
Er bestaat ook een politiek wereldstelsel, dat uiteraard sterk verweven is met de 

wereldeconomie. Zoals in het economisch wereldstelsel de mensen aan elkaar gekoppeld 

zijn via markten en ondernemingen, zo zijn zij in het politieke wereldstelsel in de eerste 

plaats met elkaar verbonden via staten. Elke staat heeft binnen het eigen territorium een 

gewelds- en belastingmonopolie, maar er bestaat nog niet een wereldstaat die op de hele 

aarde belasting zou kunnen heffen en zo nodig met geweld de orde zou kunnen handhaven. 

De staten kunnen in verregaande mate eigenmachtig hun gang gaan binnen het eigen 

grondgebied. In hun onderlinge omgang zijn staten onderworpen aan het internationale 

recht. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan ze ook aan die regels herinneren. 

Maar er bestaat geen permanente internationale politiemacht die de navolging van die regels 

af kan dwingen. Tegen een inbreuk op het internationale recht kan alleen worden opgetreden 

als een machtig land, zoals de Verenigde Staten, met de hulp van bondgenoten en met 

goedvinden van de Verenigde Naties besluit in te grijpen. Maar dat is heel iets anders dan 

een onpartijdige politiemacht, zoals die in rechtsstaten binnenslands functioneert. 

Staten hebben zich gevormd in onderlinge wedijver en geweld. Al voor de jaartelling 

probeerde men met de vestiging van het Chinese rijk, het rijk van Alexander en het 
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Romeinse rijk, een wereldrijk of imperium te stichten met een verreikend maar ook heel dun 

netwerk van machtsverhoudingen over veroverde gebieden. De onderworpen heersers 

waren schatplichtig en konden verplicht worden om mee te vechten in oorlogen, maar de 

enorme afstanden maakten een effectief bestuur vanuit een centrum onmogelijk. 

 

 
 
Na de ineenstorting van het Romeinse rijk duurde het tot het eind van de vijftiende eeuw 

voordat vanuit Europa een nieuw imperialisme op gang kwam. Langs de kusten van Afrika, 

Azië en Amerika werden ‘factorijen’ opgezet, handelsposten met een klein garnizoen en een 

kleine kolonie van kooplieden. De verschillende Europese regeringen probeerden vanuit hun 

factorijen eerst zo voordelig mogelijke handelsvoorwaarden op te leggen en gebruikten die 

vestigingen later als uitvalsbasis voor koloniale veroveringstochten die resulteerden in de 

verovering van Amerika, Afrika en uiteindelijk grote delen van Azië. 

Deze koloniale wereldrijken vormden weliswaar wereldomspannende maar toch heel dunne 

machtsnetwerken. Pas in de negentiende eeuw werd de kolonisering intensiever. Mijnbouw 

en plantagecultuur breidden zich uit, de handel won aan belang, het bestuursapparaat 

vertakte zich en er werden scholen opgericht voor de inheemse elites en meer en meer ook 

voor de overige bevolking. 

Na de Tweede Wereldoorlog bleek een voortzetting van de politieke kolonisering een te 

zware opgave voor de Europese koloniale mogendheden. Westerse ideeën va vrijheid, 

gelijkheid en nationale identiteit werden door de gekoloniseerden overgenomen en ingezet 

tegen de westerse overheersers zelf. Enkele jaren later was vrijwel geheel Azië bevrijd. 

Rond 1960 waren bijna alle Afrikaanse landen onafhankelijk. 

De voormalige koloniale mogendheden, vooral Frankrijk en Engeland, wisten de 

economische relaties in stand te houden en – veel lichtere – politieke banden te handhaven. 

Ook al had het intensieve kolonialisme amper zestig jaar geduurd, de gekoloniseerde 

volkeren waren eens en voor al opgenomen in de wereldeconomie en de wereldpolitiek. Na 

de bevrijding traden de jonge staten toe tot de internationale organisaties en via de nieuwe 

massamedia raakten ze betrokken bij een mondiale commerciële cultuur. Miljoenen mensen 

migreerden uit de randgebieden naar de hoofdsteden van het Westen. 

De twee wereldoorlogen hebben de integratie op mondiaal niveau bespoedigd. Al in de 

Eerste Wereldoorlog raakte de Verenigde Staten betrokken bij de strijd in Europa en werd er 

gevochten om de Duitse koloniën in Afrika en Azië, terwijl soldaten uit de Franse en Engelse 

koloniën in Europa en het Midden-Oosten streden. De Tweede Wereldoorlog werd 

uitgevochten in heel Europa, in Zuid-Azië en Oost-Azië dat aanvankelijk door Japan bezet 

was. Na de Eerste Wereldoorlog werd de Volkenbond gesticht als overlegorgaan tussen de 
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staten, na de Tweede Wereldoorlog werden de Verenigde naties opgericht die al over 

ingrijpender bevoegdheden beschikten. 

Na 1945 raakte de wereld in twee machtsblokken verdeeld: de Verenigde Staten met hun 

bondgenoten tegenover de Sovjet-Unie met haar vazallen, dus kapitalistische democratieën 

tegenover staatssocialistische ‘volksdemocratieën’.  

 

 
 

In de polariserende wereld van de Koude Oorlog voltrok zich aan beide zijden een versnelde 

integratie in twee militaire bondgenootschappen met eigen politieke allianties en met aparte 

handelszones. De tegenstelling tussen Oost en west werd symbolisch uitgevochten tussen 

de sportlieden die elkaar troffen bij de Olympische Spelen op een niet altijd gelijk speelveld 

door dopingperikelen. 

Aan deze periode kwam een einde door de ineenstorting van de Sovjet-Unie, die de rest van 

de communistische wereld meesleurde in een proces van desintegratie. 

De enorme vernietigingskracht van kernwapens in de tegenwoordige wereld vormt een 

bedreiging voor alle mensen op aarde. Dat wereldwijde gevaar vergroot ook de onderlinge 

afhankelijkheden tussen de volkeren en tussen hun staten. Het besef van een 

gemeenschappelijke bedreiging heeft bijgedragen aan de vorming van een nucleair (en 

chemisch en biologisch) veiligheidsregime met inspectie en vernietiging van zulke ‘non-

conventionele’ wapens, waarbij verdere verspreiding ervan wordt tegengegaan. 

Ook door de uitbreiding van de wereldeconomie zijn staten nauwer op elkaar betrokken 

geraakt. In economische slechte tijden proberen veel staten in eigen land de 

werkgelegenheid te beschermen door invoer te verbieden, zodat de binnenlandse industrie 

artikelen van eigen fabricaat kan slijten. Dat heet in de internationale handel protectie. Maar 

als landen tot protectie besluiten, komt de uitvoer van hun handelspartners stil te liggen. Die 

landen krijgen geen buitenlands geld meer binnen om zelf nog invoer te kunnen betalen en 

daarmee verliezen de protectionistische landen dus hun eigen exportmogelijkheden. De 

wereldhandel krimpt en de werkloosheid neemt overal toe. Een wereldwijde handelscrisis, 

zoals in de jaren 1929-1936, is het gevolg. 
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Protectie verdringt vrijhandel in de wereldeconomie, omdat in tijden van economische 

tegenslag elke staat afzonderlijk en op korte termijn gebaat is bij invoerbeperkende 

maatregelen, tenzij alle staten hun beleid coördineren en gezamenlijk tot vrijhandel besluiten. 

Hierin is het dilemma van collectieve actie – tussen staten – te herkennen. Door onderlinge 

afspraken is in de afgelopen jaren de vrijhandel in grote delen van de wereld uitgebreid. 

De Europese Unie is gebaseerd op een bindende overeenkomst tussen de lidstaten om de 

onderlinge handel, het personenverkeer en de kapitaalbewegingen niets in de weg te leggen 

en een ‘vrijhandelszone’ te creëren. Dat is een moeizaam proces geweest waarover nog 

steeds gesteggeld wordt. 

In het politieke wereldstelsel dat zich na de Koude Oorlog begint af te tekenen, vervullen de 

Verenigde Staten de leidersrol. Dat land beschikt niet over een mondiaal geweldsmonopolie, 

maar er is geen staat of coalitie van staten die het kan verslaan en zonder de Verenigde 

Staten kan geen alliantie winnen. De wereldpolitiek verkeert dus in een toestand van 

monopolistische concurrentie, waarin alle staten concurreren om de steun van de grootste 

mogendheid, de Verenigde Staten. 

 

 

Mondialisering en Europese eenwording 
 

 
 
Tussen de natiestaat en de wereld zijn nog een aantal tussenlagen of tussenstadia mogelijk. In dit 
verband is bijvoorbeeld het huidige proces van Europese eenwording van belang. Hier zie je overigens 
heel duidelijk het achterlopen van de wereld van het sociale en culturele. De Europese Unie is als 
economische unie al aardig ver gevorderd, zeker na de invoering van de euro. Ook in de ontwikkeling 
van de EU tot politieke unie zijn bescheiden, maar reële stappen gezet. Maar een sociaal Europa staat 
nog volledig in de kinderschoenen. En of Europa ooit tot zoiets als een culturele eenheid zal uitgroeien, 
wordt door velen betwijfeld en door sommigen zelfs afgewezen. Zoals de Nederlanders bij het 
referendum over een Europese grondwet. 
Bevordert het proces van Europese integratie nu de mondialisering of is zij daar juist een rem op? Het 
zal niet verbazen dat vooral de voorstanders van Europese eenwording menen dat het eerste het geval 
is. Zij zien het groeiende nationalisme als het grootste probleem en menen dat als de aanhankelijkheid 
van burgers aan hun natiestaat maar eenmaal doorbroken is, de belangrijkste obstakels genomen zijn 
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voor processen van zowel europeanisering als (uiteindelijk) mondialisering. Een enigszins 
etnocentrische variant van deze opvatting is dat mondialisering in veel opzichten een europeanisering 
of ‘verwestering’ inhoudt, omdat Europa (of ruimer: het Westen) nu eenmaal de toon zet voor in feite 
alle mondiale ontwikkelingen op economisch, politiek, sociaal en cultureel vlak. 
 
Mede door deze houding zijn er ook veel sociologen aanhangers van de opvatting dat Europese 
eenwording eerder schadelijk dan bevorderlijk is voor de mondialisering. Zo voert Johan Galtung al 
tientallen jaren een kruistocht tegen de Europese Unie, die hij ziet als een ‘Fort Europa’, als uitdrukking 
van westerse arrogantie en daardoor als schadelijk voor de rest van de wereld, zowel in economisch als 
in sociaal en cultureel opzicht. Ook de Amerikaanse politicoloog Richard Falk benadrukt dat de 
revoluties van 1989 in Centraal- en Oost-Europa en het Verdrag van Maastricht (1991) de Europeanen 
meer naar binnen gekeerd, of anders gezegd, ‘eurocentrischer’ hebben gemaakt. Dit heeft geleid tot een 
zekere neiging zich van de rest van de wereld af te keren. Dit kan tijdelijk zijn, maar momenteel lijkt 
Europese eenwording bepaald geen stap in de richting van mondialisering. En ook de EU zelf heeft 
moeite met voortbestaan. Zie de problemen met Griekenland en de Brexit. 

 

7. Wereldcultuurstelsel 
Van een ‘wereld-wij-gevoel’ is nog maar weinig te merken. Toch bestaat er ook tussen staten 

meer of minder onderlinge verwantschap. Democratische staten hebben elkaar zelden 

bevochten en helpen elkaar vaak in tijden van nood. 

Bestaat er een wij-gevoel dat de hele mensheid omvat? In de wereldgodsdiensten is daarvan 

wel sprake: ‘God is er voor alle mensen’. Maar die universele boodschap heeft bittere 

godsdienstoorlogen niet kunnen voorkomen en in vredestijd evenmin tot omvattende 

solidariteit geleid. 

Ook in de moderne wetenschap, met name in de biologie, is sprake van de mensheid als 

een geheel, namelijk als een enkele soort waarvan alle vrouwmensen met elke manmens in 

beginsel vruchtbaar nageslacht kunnen voortbrengen.  

Maar daarmee is de mensheid nog niet één onderling solidaire gemeenschap geworden. De 

menselijke soort heeft niet een gezamenlijke vijand waartegen ze eensgezind zou kunnen 

optreden. Alle groepsvorming gaat samen met uitsluiting, maar van de mensheid als groep 

kan niemand worden uitgesloten. Vandaar dat het wij-gevoel van de mensheid als geheel 

nog heel zwak en zweverig is en telkens moet wijken voor de nationale gevoelens die bij de 

onderscheiden volkeren leven, voor de saamhorigheid van gelovigen binnen afzonderlijke 

godsdiensten of voor de solidariteit binnen de aparte bondgenootschappen van staten. 

Maar er doen zich een aantal ontwikkelingen voor die toch het besef van ‘één wereld of geen 

wereld’ versterken. Het gaat daarbij om nieuwe mogelijkheden van communicatie en 

transport en om een versterkt bewustzijn van interdependenties rond klimaat en migratie. 

 

In de tijd van een mensen leven heeft zich een omwenteling voltrokken op het gebied van de 

communicatiemedia. Met radio, telefoon en televisie, door computers en satellieten zijn 

mensen nu veel sneller en beter op de hoogte van wat zich in de wereld afspeelt dan 

voorheen.  
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Het is nu heel gewoon dat kijkers op hun scherm zien hoe een raket op hetzelfde moment 

duizenden kilometers verder inslaat en wat een angst en verderf dat aanricht. De kijkers 

kunnen zich niet afsluiten voor de beelden van hongersnood, watersnood en epidemieën aan 

de andere kant van de wereld. Ze beseffen ook dat ze daar iets aan kunnen (en moeten) 

doen, althans in beginsel, een klein beetje. Ze kunnen ook niet ontkennen dat die verre 

vreemden daar net zo onder lijden als zijzelf zouden doen, want door films en reportages zijn 

ze vertrouwd geraakt met het alledaagse leven van hun soortgenoten elders. 

De dorpsbewoners in India of Afrika kijken ondertussen terug. Zij hebben nu ook de 

beschikking over radio, krijgen ook films en tv-beelden te zien. Mensen weten nu meer van 

elkaar dan vroeger en ze beseffen ook beter dat ze met elkaar te maken hebben. Daarmee 

is al voldaan aan één voorwaarde voor grotere solidariteit, maar dat is nog niet genoeg voor 

verdere solidarisering. De omwenteling in de massacommunicatie en de uitbreiding van de 

wereldhandel leiden er ook toe dat mensen wat meer op elkaar lijken dan vroeger. Zij kijken 

in steeds grotere getale naar hetzelfde soort amusement en ze kopen in toenemende mate 

dezelfde soort consumptieartikelen. Door de elektronische media, en dan met name het 

internet, heeft zich een wereldwijde massacultuur ontwikkeld die vooral jonge mensen 

aanspreekt. Volksmuziek van Amerikaanse zwarten – blues en jazz – heeft zich ontwikkeld 

tot r&b, rock and roll, rap, reggae, ska, soka, rai, en vindt zijn weg over de wereld. In India 

worden films gemaakt – Bollywood – met veel muziek en dans en worden vandaar over grote 

delen van Azië gedistribueerd. 

 

 
 

Overal in de wereld dragen jongeren spijkerbroeken, t-shirts (of voetbalshirts) en sneakers. 

Mensen reizen vaker en steeds verder dan tevoren. Veel contact met de plaatselijke 

bevolking krijgen toeristen vaak niet op zo’n reis, maar toch raken zij iets meer vertrouwd 

met vreemde gewoonten, andere talen en vooral met de uitheemse keuken. Van de 

weeromstuit openen immigranten uit die landen hier exotische restaurants, zodat 

stadsbewoners de keus hebben uit menu’s van alle continenten. 
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Een wereldcultuur is in wording, vooral voor jongeren en vooral in toerisme, sport, 

amusement, muziek, dans en kleding. Ook de consumptiepatronen gaan meer op elkaar 

lijken. Kortom, op steeds meer plaatsen wordt de variatie in het aanbod steeds groter, maar 

van plaats tot plaats neemt de overeenkomst in dat aanbod verder toe. Dat is een gevolg van 

de uitdijende wereldhandel, de groei van het luchttransport en van de revolutie in de 

massamedia. 

 

 
 

8. Het klimaat 
Als er één probleem is waarmee de mensheid in haar geheel wordt geconfronteerd, dan is 

dat wel het milieubederf. De vervuiling van rivieren en zeeën, de verontreiniging van de lucht 

met de gassen van industrie en verkeer, de aantasting van de ozonlaag, de verzuring van de 

bossen en de opwarming van de aarde houden zich aan geen landsgrens. Lozingen van 

chemisch afval in Zwitserland besmetten het drinkwater in Nederland, de uitlaatgassen van 

het Duitse verkeer schaden de Noorse bossen, een ramp met een kernreactor in de Sovjet-

Unie bedreigt de oogsten in heel Europa, roet van oliebranden in Koeweit wordt in Hawaï 

gesignaleerd. 

Maar juist het grenzeloze en wereldwijde karakter van de milieuproblemen maakt een 

oplossing moeilijker. Als alleen de Italianen last hadden van hun eigen afval en uitstoot en 

geen schade ondervonden van die van anderen, dan konden de Italianen de problemen in 

eigen land oplossen en zouden dwangmaatregelen door de Italiaanse staat tegenover de 

maffia afdoende kunnen zijn. Maar de inwoners van één staat hebben ook te lijden van de 

vervuiling door de inwoners van een andere staat, over wie zij niets te zeggen hebben. En 

alweer, er is geen wereldstaat die een wereldmilieuwet dwingend aan alle aardbewoners kan 

opleggen. 
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Elk volk zou kunnen beginnen de vervuiling in eigen land zoveel mogelijk terug te dringen, 

ook de uitstoot en de lozingen waarvan het zelf niet zoveel hinder ondervindt, maar de 

bevolking van andere landen wel – en dan maar hopen dat andere landen even welgezind 

zullen zijn. Maar als dat geld en moeite gaat kosten, als dat de eigen productie duurder 

maakt dan die van andere concurrerende landen, dan stuit zo’n beleid op tegenstand. Ook 

hier treden weer de dilemma’s van collectieve actie op. Als een staat afzonderlijk de 

vervuiling beperkt zonder dat andere staten daarin meedoen, brengt dat grotere kosten met 

zich mee zonder veel verbetering van het mondiale milieu, en dus ook zonder verbetering 

van de lucht, bodem en water in eigen land. Maar als geen staat zich iets gelegen laat liggen 

aan de vervuiling en de opwarming van de aarde, bederft het wereldmilieu nog verder, tot 

grote schade van alle landen. 

Omdat nu eenmaal de staten in vergaande mate eigenmachtig zijn, is er geen andere uitweg 

dan onderling overleg tussen de staten over de beperking van de vervuiling. Zo kan op den 

duur een groter vertrouwen ontstaan in de bereidwilligheid van andere staten om hun 

aandeel in het milieubehoud te leveren, en daardoor weer grotere bereidheid van de eigen 

staat om daar zelf aan mee te doen. Ziedaar het belang van klimaatafspraken zoals die van 

Parijs. Maar dat moet dan wel weer eerlijk gebeuren. De meest welvarende landen die met 

hun industrie zelf een groot deel van de vervuiling en CO2-uitstoot veroorzaken, kunnen de 

kosten van het milieubehoud ook beter dragen. De minder welvarende landen in de 

randgebieden voegen minder toe aan het milieubederf en kunnen minder opbrengen voor 

het milieubehoud. De kernlanden hebben ook belang bij milieubescherming in de 

randgebieden. Maar als een van hen daaraan meebetaalt profiteren de andere landen mee, 

ook zonder iets af te dragen. Hier doet zich alweer het dilemma van collectieve actie voor. 
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9. De migratie 

Over de hele wereld trekken jaarlijks tientallen miljoenen mensen van het land naar de stad, 

van provincieplaatsen naar hoofdsteden en van de randgebieden naar de wereldsteden in de 

kernlanden. Sommigen zijn op de vlucht voor geweld in het eigen land, anderen willen een 

opleiding volgen, maar veruit de meesten zoeken werk. Die landverhuizingen zijn niets 

nieuws in de geschiedenis, maar ze nemen sterk toe. Het reizen is gemakkelijker en 

goedkoper geworden. De mensen krijgen thuis veel meer te zien van verre landen, de 

omstandigheden daar en maken zich daar dan ook illusies over. De voornaamste reden van 

migratie is toch de armoede en werkloosheid in de gebieden van herkomst. 

Het zijn niet de allerarmsten en de meest behoeftigen die wegtrekken, maar juist de mensen 

die de reis kunnen betalen en die familie of kennissen hebben in het land van bestemming, 

dus ondernemende, gezonde, jonge mensen. 

 

 
 

De welvarende westerse landen sluiten zich meer en meer voor de immigranten af. Er is 

sprake van een toenemend restrictief beleid. Nee, tenzij. Dat lukt maar ten dele. De 

politiecontrole is in een rechtsstaat nooit helemaal afdoende en er is ook hier behoefte aan 

goedkope werkkrachten, die desnoods illegaal worden ingehuurd. De immigratiedruk op de 

kernlanden van de wereldeconomie is allereerst het gevolg van de enorme verschillen in 

welvaartsniveau. De migratiestromen vormen voor de kernlanden een extern effect van de 

armoede in de randgebieden van het wereldstelsel. Ze zijn een uitvloeisel van de 

interdependentie tussen de witte welvaartswereld van het Westen en de arme gebieden in 

de periferie. 

Jaarlijks sterven in die landen nog tientallen miljoenen mensen aan de gevolgen van 

ondervoeding of aan ziektes die elders in de wereld met een simpele ingreep genezen 

kunnen worden. Ongeveer de helft van de mensen die nu leven heeft nooit leren lezen en de 

meerderheid van de wereldbevolking beschikt niet over kraanwater of riolering. Door 

verwaarlozing van hygiëne en gezondheidszorg keren bovendien in arme landen ziektes die 

eerder bedwongen waren, zoals tuberculose en malaria, in gevaarlijker vorm weer terug en 

komen nieuwe besmettelijke ziektes op. 

De problemen zijn immens, maar ze kunnen worden opgelost met de technische, 

organisatorische en financiële middelen die nu beschikbaar zijn. De moeilijkheid zit ergens 

anders: wie moet de benodigde inspanningen en de vereiste kosten op zich nemen? Het is 

dus weer een verdelingsprobleem en een kwestie van coördinatie.  

Meer dan in vroeger tijden zijn de mensen in het welvarende Westen zich bewust van de 

misère in de randgebieden.  
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Als krantenlezers en tv-kijkers worden zij daar telkens mee geconfronteerd, vaak op 

aangrijpende wijze, maar als enkelingen kunnen zij daar maar heel weinig tegen uitrichten. 

Zij worden dus tegelijkertijd heftig aangesproken en voelen zich onmachtig om er iets aan te 

doen. Dat leidt tot verontwaardiging, maar ook tot gelatenheid en onverschilligheid. Diezelfde 

gemoedsgesteldheid bestond ook in de negentiende eeuw, toen de burgers in de 

industriesteden geconfronteerd werden met de ellende van het fabrieksproletariaat, die toen 

volstrekt onvermijdelijk leek. In de twintigste eeuw is in de industriële democratieën een 

stelsel van sociale zekerheid tot stand gekomen, dat die ellende tot op grote hoogte heeft 

opgeheven. Dat heeft ook tot een andere mentaliteit geleid, tot een sociaal bewustzijn: het 

besef dat alle mensen in een nationale samenleving onderling afhankelijk zijn en niemand 

individueel aansprakelijk is voor de ellende van een ander, maar dat daar iets aan gedaan 

moet worden door de staat, door middel van het uitkeringsstelsel waar iedereen aan 

meebetaalt. 

Zo’n oplossing bestaat niet voor de ellende in andere landen. Op wereldschaal is het sociaal 

bewustzijn dan ook nog veel minder ontwikkeld dan in nationaal verband. Toch zijn mensen 

vooral in het Westen nu meer geneigd zich met verre vreemdelingen te identificeren dan in 

vroeger tijden. Men geeft grif voor het goede doel bijvoorbeeld. 

Is een sociaal beleid van de welvarende landen ten opzichte van de noodlijdende volkeren in 

de randgebieden denkbaar? Dan zou toch eerst het besef moeten doordringen dat de 

volkeren in de welvarende kerngebieden daarmee zelf ook gebaat zijn. Om de migratie naar 

de welvarende landen af te remmen is het nodig in de randgebieden de welvaart te 

verhogen, en dus om de werkgelegenheid te verbeteren. De toename van de welvaart is ook 

noodzakelijk om de landen in de periferie ertoe te bewegen het milieu beter te beschermen. 

Migratie en klimaat vertegenwoordigen twee belangen die de kernlanden hebben bij grotere 

welvaart in de periferie, twee vormen van interdependentie tussen die twee delen van het 

wereldsysteem. 



 
173 

 
 

Een derde interdependentie is gelegen in de wereldhandel. Een grotere afzet van producten 

uit de kerngebieden vereist een grotere koopkracht, en dus een toenemende welvaart in de 

randgebieden.  

Om die redenen zijn de kernlanden in het wereldsysteem gebaat bij toenemende welvaart in 

de randgebieden. Ontwikkelingshulp, investeringshulp en misschien ook een transnationaal 

sociaal beleid kunnen daartoe bijdragen. Opnieuw is de vraag of de kernlanden hun 

dilemma’s van collectieve actie kunnen overwinnen om tot een gezamenlijk beleid te komen. 

Pas dan is een volgende fase bereikt in de ontwikkeling naar een wereldwijde samenleving. 

 

 
 

 

 


