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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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VERHOUDING 
Alle mensen verschillen van elkaar. Gelukkig maar. Ze verschillen niet alleen in 
geslacht, leeftijd, uiterlijk, gedrag, hobby’s, etc., maar ook in hun rollen, 
functie, kortom in de plek die ze innemen in de samenleving. In de samenleving 
leven mensen echter ook samen, doen ze veel samen en zijn ze in allerlei 
opzichten afhankelijk van elkaar. Mensen en groepen van mensen staan op 
veel verschillende manieren in verhouding tot elkaar. 
 

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

 
Het hoofdconcept verhouding gaat over hoe mensen zich tot elkaar verhouden, de 
manier waarop ze van elkaar verschillen en hoe ze dat ervaren, erover denken en 
oordelen. Dat is wel iets anders dan het woord verhouding, zoals we dat in het 
dagelijks taalgebruik hanteren, namelijk een relatie tussen twee mensen.   
Verhouding zoals we dat bij maatschappijwetenschappen gebruiken heeft betrekking 
op verschillen (en overeenkomsten) tussen mensen, zoals verschil in macht, bezit en 
status. Hoe je je verhoudt tot andere mensen en groepen, heeft vooral te maken met 
de plek die je inneemt in de maatschappij, je maatschappelijke positie. Dat is niet zo 
gemakkelijk te omschrijven. Mensen verschillen immers op heel veel punten van 
elkaar. De betekenis die we als samenleving aan die verschillende punten geven 
bepaalt welke positie je inneemt ten opzichte van anderen, oftewel hoe je je verhoudt 
tot anderen. 
Er zijn mensen met bruine en mensen met blauwe ogen, daarin onderscheiden 
mensen zich van elkaar. Maar dat verschil leidt niet tot verschil in macht of status. 
Dat is wel het geval als het gaat om verschillen tussen beroepen. Een chirurg heeft 
meer status en aanzien in de samenleving dan een schoonmaker. 
 

 
 
Naast individuele mensen verhouden zich ook groepen, groot en klein, tot elkaar. Het 
kan zelfs gaan over de verhouding tussen volken en staten. Mensen en groepen 
mensen verschillen van elkaar; mede daardoor staan ze in een bepaalde verhouding 
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tot elkaar. Die verschillen zijn op zich geen probleem. Ze leveren wel een probleem 
op als verschillen leiden tot sociale ongelijkheid die door (een deel van) de mensen 
als onacceptabel wordt gezien. 
Het vraagstuk van verhouding tussen mensen en groepen mensen roept de 
volgende vragen op die binnen allerlei contexten te beantwoorden 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? 
 

KERNCONCEPTEN BIJ HET HOOFDCONCEPT VERHOUDING 
De volgende kernconcepten staan bij het hoofdconcept verhouding centraal. 
Hoofdconcept Kernconcepten 
Verhouding  . sociale (on)gelijkheid 
   . macht 
   . gezag 
   . conflict 
   . samenwerking 
 
2.1 Sociale (on)gelijkheid 
Kijk eens om je heen in de klas. Je ziet bij jou in de klas veel verschillende leerlingen, 
met allemaal hun leuke kanten en eigenaardigheden. De een leert makkelijk, de 
ander niet, de een is heel goed in wiskunde terwijl de andere goed is in talen, de ene 
leerling is een jongen terwijl de andere een meisje is. Allemaal verschillen, maar er 
zijn ook overeenkomsten: je volgt allemaal hetzelfde soort onderwijs en je zit 
allemaal in dezelfde klas. In de samenleving bestaan er ook veel verschillen. De 
verschillen tussen mensen hoeven geen probleem te zijn, integendeel, ze kunnen 
juist heel verrijkend werken. 
Je moet er ook niet aan denken dat alle mensen hetzelfde zijn. Vaak zijn deze 
verschillen tussen mensen en groepen mensen leuk, maar het wordt vervelender als 
de verschillen leiden tot ongelijkheid. De ene persoon of groep in de samenleving 
heeft of krijgt meer dan de andere; er is dan bijvoorbeeld sprake van ongelijke 
waardering en behandeling. 
Voor alle verschillen geldt dat ze sociaal bepaald zijn en sociaal bepaald worden. 
Mensen hebben er verwachtingen bij en het betekent ook wat voor mensen. Als 
verschillen tussen mensen gevolgen hebben voor hun maatschappelijke positie en 
effect hebben op de kansen, waardering en behandeling die zij krijgen, spreken we 
van sociale ongelijkheid. Het gaat dan niet over ‘gewone’ verschillen die er tussen 
mensen kunnen zijn, zoals het verschil tussen mannen en vrouwen, tussen oud en 
jong en tussen iemand die op het platteland woont of in de stad. Pas als deze 
verschillen gevolgen hebben voor de kansen en mogelijkheden van iemand, is er 
sprake van sociale ongelijkheid. 
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De manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden is van grote invloed op de 
samenleving. Naarmate de verschillen in macht, bezit en status groter zijn, leven 
mensen in grotere ongelijke sociale verhoudingen. De verschillen in kansen en 
posities zijn dan groter, en er is een grotere kans op ongelijke waardering en 
ongelijke behandeling. 
 

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. 

 
In het algemeen gaat het om drie soorten sociale ongelijkheid: 
• ongelijke verdeling van (politieke) macht. Het maakt uit of je daadwerkelijk (door de 
overheid zelfs fysieke) dwangmiddelen kunt inzetten; 
• ongelijke verdeling van bezit, oftewel ongelijke verdeling van schaarse en 
hooggewaardeerde zaken, zoals kennis, inkomen, vermogen; 
• ongelijke verdeling van status, oftewel ongelijke waardering en behandeling van 
personen op grond van hun maatschappelijke positie en leefstijl. 
 
Bovenstaande factoren kunnen voor elke persoon verschillen. Maar als je van een 
grotere afstand kijkt, zie je dat er ook veel overeenkomsten tussen mensen zijn. Je 
ziet groepen mensen met hetzelfde opleidingsniveau, met hetzelfde soort beroep en 
met dezelfde kansen in de samenleving. Mensen binnen zo’n groep hebben een 
vergelijkbare maatschappelijke positie. In de sociologie noemen we zo’n groep een 
sociale laag. De indeling van groepen mensen in lagen noemen we sociale 
stratificatie. Er bestaat ongelijkheid tussen de sociale lagen en een mate van 
hiërarchische verhouding; de ene laag wordt als beter en succesvoller gezien dan de 
ander en heeft meer aanzien. 
Groepen kunnen van elkaar verschillen in de beschikking over economisch, sociaal 
en cultureel kapitaal. Deze verschillen hebben invloed op de mogelijkheid om de 
eigen maatschappelijke positie te veranderen.  
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Mensen die over veel kapitaal beschikken kunnen makkelijker hun positie veranderen 
door te stijgen of te voorkomen dat ze dalen op de zogenaamde maatschappelijke 
ladder. Voor mensen die over minder kapitaal beschikken is dat moeilijker. Het 
stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder noemen we sociale mobiliteit. 
 
Positietoewijzing en positieverwerving 
Wat speelt een rol in het verwerven van een bepaalde maatschappelijke positie? Kun 
je daar zelf voor zorgen of wordt dat door anderen bepaald? Alle twee is mogelijk en 
dat wordt aangeduid door twee processen die zich afspelen in de samenleving: die 
van positietoewijzing en positieverwerving. 
Bij positietoewijzing spelen zaken ‘van buitenaf’ een rol (het ‘overkomt’ je). Als de 
overheid voorschoolse opvang verplicht stelt voor kinderen met een taalachterstand, 
is dat een voorbeeld van het proces van positietoewijzing. Van de andere kant kun je 
zelf ook invloed uitoefenen op je positie. Het is dan afhankelijk van je eigen bijdrage 
of de bijdrage van de groep waar je bij hoort. Dat noemen we positieverwerving (je 
‘verwerft’ het zelf). Voorbeelden daarvan zijn: zorgen dat je de goede opleiding 
afmaakt, je actief opstellen of hard werken maar ook als je ouders zich ervoor 
inzetten dat je op een bepaalde school kunt komen. 
 
Gevolgen van maatschappelijke posities 
De maatschappelijke positie heeft gevolgen voor en invloed op hoe je zelf je leven 
kunt en wilt inrichten. Het socialisatieproces is daarbij belangrijk. Dat kun je 
terugzien in verschillen op een aantal gebieden. 
• Gezondheid 
Als het gaat om gezondheid kun je vaststellen dat mensen met een lagere 
maatschappelijke positie er over het algemeen meer ongezonde gewoontes op na 
houden en ook aantoonbaar minder lang leven. Daar is een aantal oorzaken voor 
aan te wijzen. Mensen uit hogere klassen hebben meestal meer kennis en een 
hogere opleiding gevolgd. Zij vinden gezondheid vaker belangrijk en herkennen ook 
de symptomen wat beter. Ze houden er een gezondere levensstijl op na met 
aandacht voor goede voeding, waarbij ze in het algemeen minder roken of drinken. 
Tenslotte kunnen ze in een gesprek met een arts of specialist vaak beter aangeven 
wat er speelt en ook de consequenties van medische besluiten beter overzien en 
daarnaar handelen. 
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• Onderwijs 
Ook wat betreft onderwijs zijn er gevolgen op basis van een verschillende 
maatschappelijke positie: het cultureel kapitaal van je ouders heeft invloed op je 
schoolprestaties en ook op het besluit of je al dan niet langer doorleert (met gevolgen 
voor je maatschappelijke positie later). Ook het oordeel van docenten speelt hierbij 
een rol. 
• Politiek 
Mensen met minder opleiding en een lager loon zijn ook minder actief in de politiek. 
Zij stemmen minder vaak dan mensen met een hogere opleiding en weten ook veel 
minder iets via de politieke weg te bereiken of te beïnvloeden. Dat houdt ook in dat 
ze minder politieke macht hebben. 
• Cultuur 
Tenslotte zie je de verschillen in maatschappelijke positie terug in de manier waarop 
mensen hun vrije tijd besteden, hoe ze media gebruiken en of ze naar bepaalde 
culturele evenementen of musea gaan. In het Concertgebouw zie je onder de 
bezoekers nu eenmaal minder buschauffeurs, bouwvakkers of huishoudelijke hulpen. 
Aan het voetbalveld staat wat vaker de ‘gewone man of vrouw’. 
Verschillen in klassen en sociale lagen hebben ook te maken met verschillen in 
status. Als je je in een bepaalde sociale laag begeeft dan is er al snel eenzelfde stijl 
van leven. Dat kun je zien in allerlei gebruiken en gewoonten: eetgewoonten (al dan 
niet uit eten), de besteding van je vrije tijd, je smaak (inrichting van je huis, kleding, 
etc.) en andere voorkeuren. Wil je meer status, dan zul je je de gewoonten en de stijl 
van groepen met een hogere status eigen moeten maken. Je zult dus de hele cultuur 
van deze statusgroep moeten overnemen. De schoonmaakster die zich inzet in de 
plaatselijke politiek of het leuk vindt om een museum of klassiek concert te 
bezoeken, begeeft zich vanzelf in ‘andere kringen’. Misschien vindt ze het juist leuk 
om op cursus te gaan en dat brengt haar vaak ook verder. Als heel veel mensen 
bijvoorbeeld gaan golfen en niet langer alleen de elite, dan gaan groepen met een 
hoge status op zoek naar nieuwe manieren om zich te onderscheiden. 
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2.2 Macht 
Je hebt vast wel een beeld van het begrip macht. Het is een bekend woord in ons 
dagelijks taalgebruik. Op heel veel plekken wordt macht uitgeoefend: een ouder die 
bepaalt dat een kind op tijd naar bed moet, een docent die het voor het zeggen heeft 
in zijn klaslokaal, een directeur van een bedrijf die zijn personeel kiest en bepaalt 
welke producten hij wil leveren. 
 

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

 
Over macht is veel gezegd en geschreven. Vaak heeft het woord een wat negatieve 
lading. Je kent waarschijnlijk de uitdrukking ‘macht is vies’. Het is wel te verklaren dat 
in onze Nederlandse samenleving macht vaak als negatief wordt gezien. Als je 
namelijk macht hebt, betekent dit dat je zeggenschap hebt over anderen en dat leidt 
meestal tot inperking van de vrijheid van de ander. De een heeft het voor het zeggen 
en de ander heeft te luisteren of zich erin te schikken. 
Vrijheid wordt in onze maatschappij juist gewaardeerd; inperking van die vrijheid 
doordat iemand macht uitoefent, wordt ervaren als een negatief effect van macht. 
Een negatief gevoel bij de macht van de docent is dat hij bepaalt wanneer jij als 
leerling huiswerk moet maken. En de bedrijfsleider die op basis van zijn macht 
bepaalt dat je zaterdag moet overwerken, wordt daarvoor ook niet altijd 
gewaardeerd. 
 

 
 
Als je macht hebt, beschik je over de middelen waarmee je je eigen doelen kunt 
bereiken en dat heeft invloed op het doen en laten en de mogelijkheden van 
anderen. In die zin kun je zeggen dat macht altijd een relationeel begrip is maar dan 
wel een zogenaamde asymmetrische relatie: de een weet zijn doelen wel te bereiken 
en dat kan ten koste gaan van de ander die zich in zijn mogelijkheden juist beperkt 
voelt. 
Macht komt op heel veel niveaus voor: 
• op microniveau gaat het om machtsverschil tussen mensen (interpersoonlijk); 
• op mesoniveau zijn er verschillen in macht tussen groepen mensen, organisaties en 
bedrijven; 
• op macroniveau kan het gaan om machtsverschillen tussen landen of internationale 
organisaties (denk bijvoorbeeld aan de Europese Unie, maar ook aan militaire 
bondgenootschappen zoals de NAVO). 
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Van formele macht is sprake als zaken zijn vastgelegd in regels, wetten of afspraken 
die we met elkaar gemaakt hebben. Dat ligt anders bij informele macht, waarbij de 
macht wordt uitgeoefend door iemand die meer kennis, ervaring of uitstraling 
(charisma) heeft. 
 
Machtsbronnen kunnen zijn: economische (als je schaarse middelen bezit of veel 
financieel vermogen hebt) en cognitieve bronnen (‘kennis is macht’). Denk aan een 
arts die in zijn of haar studie van minstens zes jaar veel kennis heeft opgedaan die 
anderen niet hebben. Of aan iemand die een uitvinding gedaan heeft waarmee geld 
te verdienen valt. 
Daarnaast zijn er politieke machtsbronnen (bijvoorbeeld de schoolplicht die in 
Nederland via wetgeving afgedwongen wordt). Ook weten mensen elkaar op basis 
van gevoel te beïnvloeden (soms zelfs te bespelen). Men spreekt dan van affectieve 
bronnen om macht uit te oefenen. De oma die steeds meer zorg nodig heeft en een 
claim legt op de vrije tijd van haar dochter is daar een voorbeeld van. 
Macht zie je vanzelfsprekend ook terug in de politiek. Politieke macht is het 
vermogen om politieke besluiten te beïnvloeden in de richting die je wenselijk acht. 
Ook hier zie je formele macht terug in de formele structuren die we met elkaar 
hebben gemaakt over hoe de politieke besluitvorming verloopt (vastgelegd in regels, 
wetten, bevoegdheden en verordeningen). Het is ook zo geregeld dat de overheid 
macht in de vorm van geweld (militair of politie-ingrijpen) mag uitoefenen. Dit is 
legitiem (bij wet geregeld) en wordt ook zo door de burgers ervaren en 
geaccepteerd. We verwachten immers dat de orde wordt gehandhaafd; bij 
krakersrellen mag de ME ingezet worden. Demonstraties mogen alleen als ze niet 
ten koste gaan van de openbare orde en veiligheid en anders treedt de politie op. 
Internationaal kunnen de machtsverhoudingen soms leiden tot oorlog en geweld. Dat 
hoeft echter niet. In dat geval is er sprake van een machtsevenwicht. Ook binnen een 
land kunnen ongelijke machtsverhoudingen leiden tot spanningen en conflicten met 
in het uiterste geval een burgeroorlog tot gevolg. 
 
Politieke participatie en macht 
We lazen al eerder dat mensen uit de ‘betere’ milieus (met meer inkomen en beter 
opgeleid) meer actief zijn in de politiek. Als je een lagere positie hebt, beschik je in de 
regel over minder machtsbronnen om politieke macht te kunnen verwerven; de 
betere baantjes in politiek en bestuur liggen dan niet voor het oprapen. Een 
verpleegkundige die het uiteindelijk tot burgemeester schopt is zeldzaam. Naast de 
maatschappelijke positie zijn er ook andere zaken van belang die bepalen in 
hoeverre je politiek betrokken en actief bent in de politiek. Denk aan de verschillen 
naar geslacht en of je tot een bepaalde bevolkingsgroep behoort (bijvoorbeeld een 
etnische minderheid). 
En als je dan besluit om politiek actief te zijn, dan kan dat op verschillende manieren. 
De meest eenvoudige vorm is te gaan stemmen bij verkiezingen. Iets verder ga je als 
je lid wordt van een politieke partij en helpt bij het plakken van de verkiezingsaffiches. 
Dit alles noemen we electorale participatie, oftewel meedoen met of helpen bij 
verkiezingen. Wil je politiek op een andere manier actief zijn, kun je denken aan het 
leggen van contacten met politici of media, lobbyen, meedoen in debatten en 
protestacties of het lidmaatschap van een belangenorganisatie, zoals de vakbond. 
Dit valt allemaal onder de noemer niet-electorale politieke participatie. 
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Maar waarom vinden we die politieke participatie nu eigenlijk zo belangrijk? Als je 
meedoet (participeert) leer je daar best veel van. Hoe meer mensen er mee doen, 
hoe beter dat is voor henzelf, maar ook voor het politieke systeem dat daardoor veel 
breder wordt gedragen. Dit idee over politieke participatie wordt wel de 
ontwikkelingsvisie genoemd. Politieke participatie is dan al een doel op zich. 
Daarnaast is er de instrumentele visie. Als mensen zo veel mogelijk meedoen, dan is 
dat het middel (het instrument) om te komen tot de goede keuze van politici en de 
goede politieke besluiten. Bij ‘te veel’ politieke participatie kun je ook zo je 
bedenkingen hebben. Niet alle mensen denken democratisch en veel mensen 
denken vanuit eigenbelang. Een stabiel politiek systeem is dan extra van belang. 
 
Theorieën over machtsverdeling 
Bij de theorie van het pluralisme gaat men ervan uit dat er in een samenleving veel 
verschillende groepen en belangen zijn die vaak tegengesteld zijn. Volgens deze 
theorie is de politieke macht verdeeld over de verschillende groeperingen. Op deze 
manier is er ook een spreiding van macht. De politiek en de besluitvorming staan 
voor iedereen open en proberen tegemoet te komen aan de wensen van zoveel 
mogelijk belangengroepen, ook van minderheden. 
Op grond van de machtselitetheorie ligt de macht juist bij een kleinere elite die het 
voor het zeggen heeft op politiek gebied en bij sociaaleconomische ontwikkelingen. 
Sommige grote organisaties hebben veel macht en invloed waartegen de macht van 
de regering en het parlement nauwelijks opgewassen is. 
Vroeger lagen deze theorieën tegenover elkaar. Tegenwoordig wordt veel meer 
gedacht dat van beide wel wat herkenbaar is in een politiek systeem. Je zou kunnen 
zeggen dat er sprake is van een glijdende schaal. In sommige landen of 
samenlevingen zie je meer van het pluralisme; in andere is er meer een elite die veel 
of soms alles bepaalt. 
 
2.3 Gezag 
Als mensen de zeggenschap van anderen vanzelfsprekend vinden, spreek je van 
gezag. Je neemt het advies van je docent over, omdat je vindt dat hij of zij er wat van 
weet en omdat je beseft dat hij je verder kan helpen op weg naar je examen. 
Natuurlijk heeft je docent ook een machtsmiddel: als je zijn advies niet overneemt, 
loop je kans op een onvoldoende. Zolang dat machtsmiddel achterwege blijft, handel 
je op gezag van de docent. Een belangrijk verschil met macht is dat je vrijwillig doet 
wat je uit jezelf niet gedaan zou hebben. De docent heeft invloed op je en in dit geval 
accepteer je zijn gezag. Als je vaak de adviezen van iemand overneemt en dat 
belangrijk vindt, dat heeft die ander daarmee een bepaald gezag verworven. Dat 
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geldt bijvoorbeeld ook voor die directeur die heeft laten zien dat hij verstand van 
zaken heeft, in het verleden de goede beslissingen heeft genomen en die een 
bepaald respect heeft afgedwongen omdat hij een groot bedrijf heeft neergezet. 
 

Gezag is macht die als legitiem beschouwd wordt. 

 
Gezag is een vorm van macht die we normaal en gerechtvaardigd vinden. Dat is wat 
we met legitiem bedoelen. Gezag is macht die we accepteren, respecteren en 
erkennen. Er is geen sprake van dwang. Het zijn de mensen zelf die bepalen of 
iemand gezag heeft en gezag ‘verdient’. Bij macht is dit juist andersom: degene met 
macht bepaalt dat jij je op een bepaalde manier moet gedragen. 
 

 
 
Gezag kan gebaseerd zijn op respect voor iemand, bijvoorbeeld omdat je vindt dat 
iemand wijs is, of getoond heeft betrouwbaar te zijn, uitzonderlijke prestaties heeft 
geleverd of vanwege iemands relatie tot jou. Gezag kan ontleend zijn aan 
verschillende bronnen: aan de persoonlijke kwaliteiten die een persoon heeft en 
daarom het gezag verdient (Nelson Mandela), aan de positie die iemand heeft 
(ouders, bedrijfsleider, docent of burgemeester) en op grond daarvan gezag heeft en 
aan prestaties die iemand geleverd heeft. Zo heeft Johan Cruijff gezag op grond van 
zijn prestaties als voetballer. 
Of bepaalde personen gezag uitstralen, hangt af van tijd, plaats en omstandigheid. 
De ‘meester’ op de lagere school vroeger had meer gezag dan de leraar van de 
basisschool nu. Een volleybaltrainer heeft in de kleedkamer en op het veld gezag, 
maar dat kan bij hem thuis of op zijn werk in een andere rol heel anders zijn. 
Gezag bouw je meestal langzaam op. Je kunt je gezag echter snel verliezen als zich 
een situatie voordoet waardoor mensen je niet meer vertrouwen of niet meer 
geloofwaardig vinden. De minister, burgemeester of schooldirecteur die over de 
schreef is gegaan, kan mogelijk daarom zijn baan verliezen. Datgene wat hij 
jarenlang heeft opgebouwd, is op hetzelfde moment niets meer waard; hij heeft zijn 
gezag verloren. 
Politiek gezag is een voorbeeld van legitieme macht. Politici en bestuurders streven 
ernaar en proberen het gezag ook uit te stralen. Dat versterkt iemands politieke 
positie en de stabiliteit van de regering waarvan men deel uitmaakt, of de partij 
waartoe men behoort. Regelmatige akkefietjes met politici die niet te vertrouwen zijn 
ondermijnen juist het politieke systeem en de geloofwaardigheid van de politiek. 
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2.4 Conflict 
We leven in een tijd, waarin we dagelijks te maken hebben met spanningen en kleine 
en grotere conflicten: een land of volk dat zich afzet tegen een ander land of volk en 
daarmee letterlijk de strijd aangaat, een conflict tussen verschillende cultuurgroepen, 
een conflict in een klas tussen leerlingen of thuis als jij en je ouders niet op een lijn 
zitten. Soms blijft het beperkt tot (onderhuidse) spanning of ongemak. Dan is er nog 
niet echt sprake van een conflict, hoogstens is het een ‘sluimerend’ conflict. Het kan 
echter ook ontaarden in agressie in woord en gebaar, in een handgemeen of (tussen 
landen of bevolkingsgroepen) in een oorlog. Er is dan sprake van dusdanige strijdige 
belangen dat mensen of groepen soms letterlijk (lichamelijk) met elkaar in botsing 
komen.  
 

 
 
Conflicten zijn er in alle soorten en maten. Op kleine schaal tussen enkele personen 
(microniveau), denk bijvoorbeeld aan burenruzies. Op middelgrote schaal 
(mesoniveau) bijvoorbeeld tussen bedrijven die elkaar voor het gerecht slepen of als 
een vakbond acties uitroept voor een betere cao. 
Op macroniveau gaat het bijvoorbeeld om conflicten tussen landen. Dat hoeft 
trouwens niet direct een oorlog te betekenen. 
De ene cultuurgroep zal zich vaak afzetten tegen de andere en zo zijn eigen 
identiteit benadrukken en bevestigen. In de sport zie je dit terug als 
supportersgroepen elkaar bijna letterlijk naar het leven staan. Je kunt 
maatschappelijke en politieke conflicten op verschillende manieren bekijken. 
In de sociale wetenschappen zijn er binnen de conflictbenadering twee varianten: 
De eerste variant is die waarbij het grote verschil in bezit bepalend is voor het 
conflict. De bekende Duitse denker Karl Marx kwam in de negentiende eeuw met een 
theorie die veel navolging kreeg en de basis vormde van het communisme. Hij 
benadrukt dat de grote ongelijkheid in bezitsverhoudingen wel noodzakelijk moest 
leiden tot het omver werpen van het toenmalige maatschappelijke (economische en 
politieke) systeem. Dat kon alleen door strijd: de zogenaamde klassenstrijd. 
 

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

 
De tweede variant gaat ervan uit dat conflicten juist ontstaan uit het feit dat er grote 
sociale en culturele verschillen zijn tussen (groepen) mensen. De Amerikaanse 
politicoloog Samuel Huntington beschreef dit in de jaren negentig in zijn boek over de 
‘botsende beschavingen’. Er zijn ook veel voorbeelden van internationale conflicten 
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die gebaseerd zijn op godsdienstige, etnische of politieke verschillen. Denk aan de 
huidige controverse tussen de westerse, vooral christelijke wereld en die van het 
Midden-Oosten en de Arabische wereld, die vooral door de Islam bepaald is. Ook de 
vroegere conflicten in Noord-Ierland (tussen katholieken en protestanten) en op de 
Balkan (tussen de volken van voormalig Joegoslavië) hebben weinig te maken met 
de ‘aloude’ strijd tussen de bezittende en de ‘bezitloze’ klasse. 
 
In de politiek gaat het in feite voortdurend over verschillende meningen en conflicten 
over hoe de ideale samenleving eruit zou moeten zien. Het politieke debat leeft juist 
op basis van die verschillen. Ze kunnen gaan over allerlei zaken die de samenleving 
en haar burgers raken: economische kwesties (hoeveel belasting is reëel en zouden 
de inkomens meer of minder gelijk getrokken moeten worden), maar ook kwesties 
die te maken hebben met veiligheid van burgers of persoonlijke vrijheden (denk aan 
ethische vragen op het gebied van euthanasie, privacy, etc.). De politieke debatten 
zijn op zich geen probleem; je zou dit nauwelijks conflicten kunnen noemen. 
Ernstiger wordt het als de meningsverschillen gaan escaleren. Internationale politieke 
conflicten zijn niet altijd zichtbaar, vaak sluimerend of gaan niet verder dan de 
onderhandelingstafel. Er zijn echter ook internationale conflicten die tot escalatie 
leiden en extreme vormen aannemen. Een gewapend conflict of oorlog is dan het 
gevolg. 
 
Oorzaken 
Het kan soms lijken alsof conflicten ineens ontstaan maar meestal is dit niet het 
geval. Als gevolg van sociale ongelijkheid kan onvrede al lange tijd onder de 
oppervlakte aanwezig zijn en daar sluimeren totdat er een aanleiding is waardoor het 
conflict voor de buitenwereld ineens zichtbaar wordt. Soms waait zo’n 
maatschappelijk conflict snel weer over, maar het kan ook zijn dat een conflict 
langere tijd aanhoudt en het even duurt voordat er een ‘vreedzame’ oplossing is 
gevonden die een einde aan het conflict maakt. Er is dan sprake van pacificeren; de 
vrede is hersteld, voor korte of lange duur. 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van (mogelijke) conflicten als gevolg van het 
als onrechtvaardig ervaren van verschillen. 
• Etniciteit: Spanningen tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische afkomt, 
waarbij het vaak ook nog gaat om klassenverschillen. De afgelopen tijd spelen 
regelmatig kwesties of conflicten die te maken hebben met verschillen in etnische 
achtergrond. Denk aan de Zwarte Pietendiscussie en de uitspraken van Wilders over 
‘minder, minder, minder Marokkanen’. 
• Klasse: Ondanks het feit dat de klassenverschillen zijn afgenomen door de 
groeiende welvaart bestaan er nog steeds behoorlijke verschillen tussen arm en rijk 
in Nederland. De arbeidsvoorwaarden zijn door de jaren heen door overleg en 
onderhandelingen wel verbeterd. Toch is er nog steeds een omvangrijke 
‘onderklasse’ die maar moeilijk rond kan komen. Deze sociale ongelijkheid kan 
escaleren 
en uitmonden in een maatschappelijk conflict. 
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• Gender: Ook als het gaat om de verschillen tussen mannen en vrouwen is er in de 
geschiedenis lange tijd sprake geweest van ongelijke verhoudingen. De 
emancipatiestrijd was het gevolg. Het woord ‘gender’ geeft aan dat er een cultureel 
verschil is tussen mannen en vrouwen (naast biologische verschillen). De verschillen 
tussen mannen en vrouwen zijn in de loop van de jaren wel verminderd maar nog 
steeds niet verdwenen. Dat betekent dat de emancipatiestrijd ook nog niet ten einde 
is. Het aantal vrouwen in topfuncties is nog steeds beperkt. 
• Generaties: Het generatieconflict heeft de laatste jaren andere vormen 
aangenomen. De discussie spitst zich tegenwoordig toe op de toenemende kosten 
die de jongere generatie moet opbrengen om oudedagsvoorzieningen in stand te 
houden. Een groep ouderen ziet dat die voorzieningen die ze voor een groot deel zelf 
mogelijk hebben gemaakt, onder druk komen te staan. De ouderenpartijen ontlenen 
hieraan hun bestaansrecht. Van de andere kant zien jongeren dat hun toekomstige 
pensioen niet meer zo zeker is als voorheen. 
• Sociaal-culturele verschillen zijn regelmatig aanleiding voor discriminatie. Als je je 
sterk maakt voor je eigen groep, dan zorgt dat voor meer interne cohesie. Het 
afzetten tegen andere groepen kan het gevolg zijn. Ook het al dan niet hebben van 
een goede machtspositie is van belang. Mensen van andere groepen worden als 
buitenstaanders gezien en ook zo behandeld. Daarmee versterkt de dominante 
groep zijn machtspositie. Opvallend is dat discriminatie van buitenstaanders blijft 
bestaan ook al zijn de sociaal-culturele verschillen (voor een deel) verdwenen. Bij het 
afzetten tegen anderen zie je ook soms een zogenaamde ‘dubbele moraal’. Je ziet 
dan alleen de slechte eigenschappen van andere groepen, terwijl je blind bent voor 
de onvolkomenheden van de eigen groep. 
 
Gevolgen 
Maatschappelijke en sociale conflicten kunnen verschillende gevolgen hebben. 
Op de eerste plaats kunnen conflicten leiden tot minder of juist meer cohesie. Minder 
cohesie ontstaat als standpunten verharden en samenwerking niet tot stand komt. 
Binnen een bepaalde groep of partij kan het daarentegen juist tot versterking van de 
(interne) cohesie leiden. 
Op de tweede plaats kunnen conflicten binnen een groep echter ook tot tweespalt 
leiden. Sommige mensen in de groep kiezen dan bijvoorbeeld voor de samenwerking 
en het compromis, terwijl anderen juist de harde lijn kiezen en zich nadrukkelijk willen 
afzetten. Aan de ene kant staan dan de gematigden en realisten; aan de andere kant 
de idealisten en radicalen die de confrontatie zoeken en van geen wijken willen 
weten. Kom daar maar eens uit. 
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Op de derde plaats kunnen conflicten en de oplossing daarvan leiden tot sociale 
veranderingen. Concreet kan het dan gaan om andere waarden en normen. Een 
duidelijk internationaal voorbeeld is het verdwijnen van de apartheid in Zuid-Afrika. 
Een langdurig en heftig conflict heeft daar uiteindelijk tot een belangrijke sociale 
verandering geleid, namelijk het stemrecht voor alle Zuid-Afrikanen, blank en zwart. 
Dichterbij zie je dat de hippies in de jaren zestig en zeventig de strijd aangingen met 
de heersende moraal. Inmiddels zijn we als het gaat om omgangsvormen en 
seksuele moraal toch wat ‘ruimer’ gaan denken. Sociale veranderingen kunnen ook 
optreden als het gaat om de herverdeling van schaarse middelen. 
Op de vierde plaats kunnen conflicten juist niet leiden tot sociale veranderingen als 
er een soort van machtsevenwicht is. De partij of groepering die verandering wil zien, 
kan deze dan niet realiseren. Vooralsnog blijft alles bij het oude. Je kunt spanningen 
en conflicten op verschillende manieren oplossen. Met andere woorden: er zijn 
verschillende strategieën te volgen. In grote lijnen zijn er twee modellen. 
Je kunt er hard tegen in gaan en op je strepen gaan staan en demonstraties 
organiseren. Je probeert je gelijk te halen door machtsvertoon en zet je argumenten 
letterlijk kracht bij. We noemen dat het conflictmodel. 
Je kunt ook samen overleggen en kijken of je elkaar ergens kunt vinden in een 
harmonieuze sfeer. Je tast in overleg af wat elkaars mogelijkheden zijn en probeert 
voor jezelf en jouw achterban zoveel mogelijk uit de onderhandelingen te halen. 
Ondertussen streef je ernaar dat iedereen zich kan vinden in het eindresultaat. We 
noemen dat het harmoniemodel. Werkgevers, werknemers en de overheid in 
Nederland overleggen regelmatig met elkaar in de Sociaal-Economische Raad 
(SER).  
 

 
 
Dat succesvolle overleg noemen we het poldermodel, vernoemd naar onze polders. 
Je zou dit het Nederlandse voorbeeld van het harmoniemodel kunnen noemen. 
Werkgevers, werknemers en de overheid zoeken naar compromissen zoals in 2010 
toen men het eens werd over het verhogen van de AOW- leeftijd. Als zo’n compromis 
er is, zal de minister daar niet snel van afwijken en voorkomt daarmee dat er een 
conflict ontstaat, dat de situatie escaleert en bijvoorbeeld leidt tot stakingen, met alle 
problemen en verliezen van dien. 
Zowel in het conflictmodel als in het harmoniemodel proberen partijen gelijk te 
krijgen. Het verschil zit hem in de manier waarop ze dat voor elkaar proberen te 
krijgen: op vriendelijke wijze en gezamenlijk of met zwaardere middelen, zoals 
geweld en op basis van de gedachte ‘ieder voor zich’. 
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2.5 Samenwerking 
De wereld lijkt van conflicten aan elkaar te hangen. Sla de krant maar eens open en 
kijk naar het journaal. Veel geweld en negatieve berichtgeving over mensen en 
landen die met elkaar ‘in de clinch liggen’. Soms lijkt het of mensen vooral door 
conflicten met elkaar verbonden zijn. Toch werken mensen meer met elkaar samen 
dan je op het eerste gezicht zou denken. 
 

Samenwerking is het proces waarin individuen, groepen en/of staten relaties 
vormen om hun handelen op elkaar af te stemmen voor een 
gemeenschappelijk doel. 

 
Samenwerking ontstaat als mensen, groepen en staten proberen op een lijn te 
komen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Doelen bestaan vaak uit 
waarden en belangen. 
Bedrijven werken samen om meer winst te maken. Het ministerie van onderwijs, de 
onderwijsinspectie en de scholen werken samen om goed onderwijs aan te bieden. 
Vaak wordt gebruik gemaakt van de sterke punten van de partij, groep, het bedrijf of 
land waarmee men samenwerkt of van de macht van het getal. Samen staan we 
sterker omdat we met veel meer zijn. Denk ook aan het aloude gezegde ‘eendracht 
maakt macht’. 
 

 
 
Werkgevers en werknemers werken nauw samen in de SER om de economie, een 
bedrijfstak of bedrijven zo goed mogelijk te laten functioneren. Het gezamenlijke doel 
is gezonde bedrijven die daarmee zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Daar 
wil je je als directeur en als iemand in dienst van datzelfde bedrijf best hard voor 
maken. Soms wordt in de media een arbeidsconflict breed uitgemeten en hebben de 
verschillende partijen scherpe woorden voor de camera. Ondertussen wordt er dan 
achter de schermen vaak hard gewerkt om er samen uit te komen. Samenwerking 
houdt in dat men voor korte of langere tijd een relatie met elkaar aan gaat. Soms 
wordt er slechts een enkele keer samengewerkt; soms gaat het juist om een 
langdurig proces en een jarenlange samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de vele 
vormen van internationale samenwerking zoals de Europese Unie (EU), waarvan de 
voorloper al in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond. Vaak creëert men een 
structuur voor samenwerking op basis van formele of informele onderhandelingen. 
Men maakt onderlinge afspraken of sluit een contract. 
Staten werken vaak samen om tot een oplossing van conflicten te komen. Neem het 
voorbeeld van Griekenland. Nederland en enkele andere West-Europese landen zijn 
slecht te spreken over het feit dat Griekenland het zo uit de hand heeft laten lopen 
met haar schulden. Toch werken alle landen van de EU nauw samen, zelfs met 



 

17 
 

Griekenland, om tot een oplossing van de financiële crisis te komen. Hun 
gemeenschappelijk belang is namelijk om de crisis niet verder uit de hand te laten 
lopen. Daarnaast is hun gemeenschappelijke waarde solidariteit: elkaar helpen in 
tijden van nood. Als in een andere tijd Nederland hulp nodig heeft, verwachten we 
ook dat andere landen voor ons klaar staan. 
Bij samenwerking zie je een aantal zaken die van belang zijn en van invloed zijn op 
het uiteindelijke resultaat. Bij onderhandelingen, afstemming en overleg gaat het niet 
alleen om formele momenten en afspraken maar gebeurt dat ook vaak informeel, 
bijvoorbeeld op het niveau van ambtenaren, via de wandelgangen en persoonlijke 
netwerken. 
Als een samenwerking officieel bekrachtigd wordt dan doet men dat via het sluiten 
van contracten (tussen bedrijven, maar ook bijvoorbeeld in handelscontracten tussen 
landen). 
Als je wilt dat de samenwerking een succes wordt, dan moet iedereen daar het 
goede gevoel bij hebben: onderling vertrouwen, elkaar accepteren en ook de 
bereidheid om compromissen te sluiten zijn dan noodzakelijk. Of je het nu hebt over 
samenwerking tussen mensen, groepen, bedrijven, organisaties of die tussen 
landen. Op alle mogelijke niveaus (macro, meso en micro) is het een kwestie van 
‘water bij de wijn’, elkaar iets gunnen en ‘geven en nemen’. Je moet ook bereid zijn 
om wat van je eigen autonomie in te leveren. Je moet immers rekening houden met 
de samenwerkende partij, met natuurlijk als achterliggende gedachte om uiteindelijk 
gezamenlijke doelen te realiseren of er gezamenlijk beter van te worden. Dat wil 
overigens niet zeggen dat iedere partij altijd evenveel voor zichzelf weet binnen te 
halen. In de praktijk spelen regelmatig ongelijke machtsverhoudingen een rol. Soms 
is men ook domweg afhankelijk van die sterke andere partij. Die afhankelijkheid 
(interdependentie) maakt nu eenmaal dat je die ander ook nodig hebt om zelf verder 
te kunnen, los van de ongelijke (asymmetrische) verhoudingen die daaraan ten 
grondslag liggen. 
Samenwerking onderling is een voorwaarde voor het in stand houden van de sociale 
cohesie in een samenleving. Je zou ook kunnen zeggen: het sociale leven kan niet 
zonder samenwerking. Als in een wijk er een gezamenlijke actie is van winkeliers, 
bewoners, scholen en/of verenigingen voor het behoud van een speelveldje voor 
kinderen, dan geeft dat ook een enorm gevoel van verbondenheid.  
 

 
 
Hetzelfde speelt als allerlei bedrijven en burgers de handen ineenslaan voor een 
inzamelingsactie voor slachtoffers van een aardbeving of overstroming. Ze hebben 
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immers dat ene gemeenschappelijke doel voor ogen: zoveel mogelijk geld 
binnenhalen om mensen in nood te helpen. Als je dat samen kunt doen, schept dat 
een band of maakt dat de onderlinge band sterker. 
In het politieke besluitvormingsproces zie je dat via samenwerking veel bereikt kan 
worden. Internationaal zijn er de handelsverdragen, militaire bondgenootschappen, 
etc. Ook op het gebied van cultuur zie je internationale samenwerkingsverbanden.  
Samenwerking in de politiek kan op vrijwillige basis gebeuren als men dezelfde 
waarden nastreeft. Denk aan de samenwerking tussen de linkse politieke partijen die 
opkomen voor ‘de kleine man’. Soms gaat het om gedeelde belangen, waarbij men 
op elkaar is aangewezen of elkaar kan versterken. 
Samenwerking kan echter ook afgedwongen zijn omdat de ene partij of dat ene land 
een stevige machtspositie heeft en onder dwang de samenwerking kan opleggen. In 
de internationale politiek speelt daarnaast voortdurend, maar niet altijd duidelijk 
zichtbaar, de balans tussen vertrouwen en wantrouwen. Dat kan een samenwerking 
tussen landen danig onder druk zetten. Politici moeten ook samenwerken met 
andere maatschappelijke groepen en organisaties. Zij zijn op elkaar aangewezen om 
de samenleving goed te laten functioneren en die verder te kunnen ontwikkelen. 
Zijn tussen partijen de tegenstrijdige belangen zo groot, is er een te groot 
machtsverschil of onderling wantrouwen, dan is samenwerking niet meer mogelijk. 
Het conflict is dan verhard of zit zo diep dat het alleen via een machtsstrijd kan 
worden beslecht. Denk aan de stakingen die vakbonden afroepen als ze er geen 
vertrouwen meer in hebben dat het via onderhandelingen nog goed komt met de 
nieuwe cao. 
Maar ook op andere wijze kan men proberen zijn gelijk te halen: protestacties, 
demonstraties, een boycot. In sommige landen kan dit zelfs leiden tot een opstand, 
een poging om de regering omver te werpen of een burgeroorlog. 
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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.  

 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.  
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 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.  
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  
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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.  
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.  
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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  
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 
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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:  

 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;  



 

24 
 

 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 
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 
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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.  

 
 
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.  
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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 
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 
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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 
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 
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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);  

 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 
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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. 31 

2. bezitsverhoudingen blz. 34 

3. statusverhoudingen blz. 37 

4. stratificatie blz. 39 

5. man – vrouwverhoudingen blz. 45 

6. gevestigden en nieuwkomers blz. 47 

7. samenwerking en conflict blz. 48 

8. verwantschap blz. 50 

9. wederkerige verplichting blz. 51 

10. wederkerigheid tussen groepen mensen blz. 54 

11. dilemma’s van collectieve actie blz. 55 

doorbreking van de dilemma’s: dwang blz. 57 

doorbreking van de dilemma’s: verwachting van samenwerking blz. 58 

collectieve actie als overgangsverschijnsel blz. 59 

 

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 

veroorzaakte verschillen worden sekseverschillen genoemd. Maar die sekseverschillen zijn 
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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 

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 



 

32 
 

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 

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, 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. Dus nogmaals (zie blz. 46): 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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.  
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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 

klassensamenleving meer gehecht wordt aan prestatie en minder aan afkomst, en posities er 
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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. 

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 
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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. 

 

 
 

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 
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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 
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 
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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 

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 



 

47 
 

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 

generaties, waarvoor immers beter gezorgd wordt, door ouders die eveneens drager van het 
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‘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 

eens zijn welke dienst de andere waard is en of een geschenk opweegt tegen de tegengift, 
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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.  

 

 
 

Ook tussen adellijke huizen en vorstelijke hoven werden wederzijdse verplichtingen 

aangegaan door de plechtige uitwisseling van geschenken en door het sluiten van 
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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). 



 

57 
 

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 

bestraffing voor de weigeraar. Blijkbaar helpt het als ieders aandeel in de collectieve 

inspanning voor alle anderen zichtbaar is. 
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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 

eenheden naar een meer omvattend verband van effectieve coördinatie, naar een hoger 

integratieniveau. 
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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. 

 

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  
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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 
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. 
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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. 

 

 
 


