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Domein D: Binding 

 
Binding  

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

 

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

 

Hoofdconcept kernconcepten 

binding sociale cohesie sociale institutie 
groepvorming cultuur  
politieke institutie representatie 
representativiteit 

vorming socialisatie  
ideologie 

verhouding sociale ongelijkheid  
macht/gezag conflict 

verandering  individualisering  
globalisering 
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Kernconcepten 

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

 
sociale institutie  

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

 

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

 
cultuur  

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

 
politieke institutie  

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

 
representatie  

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

 
 
representativiteit  

 
De mate waarin de (politieke) besluiten, 
de standpunten of 
achtergrondkenmerken van 
vertegenwoordigers overeenkomen met 
die van de groep die vertegenwoordigd 
wordt.  
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BINDING 
Mensen hebben elkaar nodig voor liefde, vriendschap, voedsel en veiligheid. 
Mensen zijn fundamenteel afhankelijk van elkaar. Ze zijn onderling op heel veel 
verschillende manieren met elkaar verbonden. Binnen een gezin of familie, 
binnen een school en in een klas, binnen een vereniging, kerk, enzovoort, maar 
ook binnen een land, met gezamenlijke regels en wetten en een gezamenlijke 
overheid is er sprake van verbondenheid. 
Een samenleving is meer dan een verzameling individuen en ook meer dan een 
verzameling groepen. Bindingen zijn er in vele soorten en maten, binnen 
kleinere groepen, maar ook groter op nationaal of zelfs internationaal niveau. 
Bindingen kunnen ook variëren in intensiteit. Met sommige mensen of groepen 
voel je je nu eenmaal wat meer verbonden dan met andere. 
 

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

 
Er zijn verschillende soorten bindingen, op verschillende niveaus en te 
onderscheiden naar mate van intensiteit. In grote lijnen kun je vier typen bindingen 
benoemen. Ze geven aan hoe mensen op een verschillende manier met elkaar 
verbonden kunnen zijn of afhankelijk kunnen zijn van elkaar: 
• cognitieve bindingen; 
• economische bindingen; 
• politieke bindingen; 
• affectieve bindingen. 
 
Met verschillende mensen kun je verschillende bindingen hebben. Je kunt ook met 
één persoon verschillende (soorten) bindingen hebben. Zo is er tussen jou en je 
docent sprake van een cognitieve binding, een afhankelijkheidsrelatie op basis van 
kennisoverdracht. Maar het kan zijn dat je daarnaast een affectieve band met hem 
hebt, een positief gevoel omdat je het best goed met hem kunt vinden. Cognitieve 
bindingen hebben te maken met de omstandigheid dat mensen elkaar iets leren en 
dat je soms ook afhankelijk bent van de kennis van anderen. Wanneer je een baantje 
hebt, maar misschien ook wel als je zakgeld krijgt van je ouders, verdien je geld en 
heb je met degene die jou betaalt een economische binding. Economische bindingen 
hebben te maken met de afhankelijkheid van de productie en consumptie van 
schaarse goederen. Als de olietoevoer naar Nederland stagneert gaan hier de 
benzineprijzen omhoog.  
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Bij politieke binding gaat het om politieke macht die politici hebben waardoor anderen 
van hen afhankelijk worden. Omdat de politiek het voor het zeggen heeft, bepalen zij 
ook hoe een aantal collectieve zaken in Nederland geregeld zijn. Internationaal zijn 
er samenwerkingsorganisaties die je kunt zien als een vorm van politieke binding. 
Affectieve bindingen hebben betrekking op afhankelijkheid van mensen die positieve 
of negatieve gevoelens voor elkaar hebben. 
Mensen zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Maar de samenleving 
verandert en daarmee ook de wijze waarop en de mate waarin mensen van elkaar 
afhankelijk zijn. Je voelt je minder afhankelijk van anderen als je een zeker bestaan 
hebt opgebouwd door je opleiding en een goede baan. Als de sociaaleconomische 
zekerheid voor grote groepen mensen beter is, heeft dat invloed op de mate waarin 
men zich onderling afhankelijk voelt. De afhankelijkheid van elkaar wordt dan minder. 
Door de individualisering van de samenleving heb je zelf meer de mogelijkheid te 
bepalen wat je wilt. Ook kies je dan eerder zelf de mensen en groepen met wie je je 
verbonden voelt. Het lijkt er dan op dat je minder afhankelijk bent geworden. 
Ondertussen is de afhankelijkheid van de samenleving als geheel niet minder 
geworden, al wordt dat zo niet altijd ervaren. Die afhankelijkheid is immers niet zo 
zichtbaar, herkenbaar en concreet te benoemen. 
Het vraagstuk van binding tussen mensen roept de volgende vragen op die binnen 
allerlei contexten te beantwoorden zijn: 
• Hoe zijn mensen in een samenleving met elkaar verbonden? 
• Wat zorgt voor orde en samenhang in een samenleving? 
• Wat zijn mogelijke gevolgen als de sociale cohesie in een samenleving verandert? 
 

KERNCONCEPTEN BIJ HET HOOFDCONCEPT BINDING 

De volgende kernconcepten horen bij het hoofdconcept binding. 
 
Hoofdconcept Kernconcepten 
Binding  . sociale cohesie 
   . sociale institutie 
   . groepsvorming 
   . cultuur 
   . politieke institutie 
   . representatie 
   . representativiteit 
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3.1 Sociale cohesie 
Als we kijken naar de voorwaarden voor mensen om te kunnen overleven, dan gaat 
het in eerste instantie om hele fundamentele zaken zoals voedsel, beschutting (een 
dak boven je hoofd), kleding. Het zijn de basisbehoeften van een mens. Daarnaast 
zijn er nog andere zaken van belang willen mensen een ‘menswaardig’ leven 
hebben: bescherming tegen gevaren (het gevoel van veiligheid), onderlinge 
genegenheid, maar ook kennis en vaardigheden om te overleven en je een bestaan 
te verwerven. Mensen zijn erg afhankelijk van elkaar. Je hebt elkaar nodig. Dat is 
wederzijds: jij hebt anderen nodig en anderen hebben jou nodig. Mensen ervaren dat 
ze bij elkaar horen en een gevoel van onderlinge verbondenheid hebben. Het 
kernconcept sociale cohesie zegt iets over die bindingen tussen mensen: hoe zien ze 
er uit, hoe sterk zijn ze en hoe worden ze door mensen ervaren en gewaardeerd. 
 

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

 

 
 
Sociale cohesie is een van de fundamentele begrippen bij 
maatschappijwetenschappen. Het is best een complex begrip. Om dit duidelijk te 
maken kijken we naar een buurt of wijk, waar al dan niet sprake kan zijn van sociale 
cohesie. 
Stel je woont in een buurt waar weinig voorzieningen zijn voor kinderen en jongeren. 
Wanneer je naar buiten gaat is er niet veel meer dan wat bushokjes, een afgetrapt 
speeltuintje en een basket die scheef staat. Je buren ken je niet en maandelijks 
verhuizen mensen. Af en toe haalt de politie een pand leeg omdat er illegalen wonen 
of omdat er een hennepkwekerij is. Optreden tegen overlast van hangjongeren 
gebeurt niet. Veel mensen hebben geen werk en een deel verveelt zich zodanig dat 
ze de hele dag wat rondhangen. De kans is groot dat er in deze buurt weinig sprake 
is van saamhorigheid, je kent je buren immers niet. Je voelt dus geen affectie voor je 
naaste omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat je die omgeving liever negeert. Ook de 
politieke verbondenheid is er waarschijnlijk niet; er wordt tenslotte niet opgetreden 
tegen hangjongeren en de wijk ligt er verloederd bij. De verminderde controle leidt 
ertoe dat mensen sneller voor overlast zorgen. In zo’n wijk is er niet of nauwelijks 
sprake van sociale cohesie: weinig binding met anderen en als die er al is, stelt die 
weinig voor (is van ‘slechte kwaliteit’). Je voelt in zo’n wijk dat er niet echt een 
gemeenschap is; inwoners laten niet zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor 
elkaar en je doet niet snel een beroep op anderen. Op andere plaatsen kan die 
sociale cohesie juist groot zijn, bijvoorbeeld in kleine dorpen op het platteland. In die 
dorpen is er vaak een grotere onderlinge verbondenheid. Families wonen er soms al 
generaties lang. Je weet wat je aan elkaar hebt en er is zorg voor de gemeenschap. 
Samen deel je lief (het jaarlijkse dorpsfeest) en leed. Ouderen of alleenstaanden die 
het moeilijk hebben krijgen steun of zorg van buren. 
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Sociale cohesie kan betrekking hebben op een buurt, wijk, dorp of stad, maar ook op 
een land of volk. Binnen Nederland is er immers ook sprake van een bepaalde 
sociale cohesie. Deze blijkt uit de zorg voor elkaar en voor de mensen die 
hulpbehoevend zijn; de verantwoordelijkheid die we met elkaar voelen om er wat van 
te maken. We horen in veel opzichten bij elkaar en we zijn met elkaar verbonden. 
De volgende drie factoren kunnen de sociale cohesie bevorderen: 

1. Wederzijdse afhankelijkheid van mensen.  
In een wijk kan een gemeente of buurtvereniging zelf activiteiten opzetten om 
mensen meer bij elkaar te betrekken. In een participatiesamenleving zorgen 
mensen daadwerkelijk voor elkaar, zodat iedereen kan blijven meedoen 
(participeren). Wederzijdse afhankelijkheid kun je ook zien als eigenbelang. Je 
hebt die ander namelijk ook gewoon nodig om jezelf te redden of verder te 
komen. 

2. Dwang of macht. 
Bij het ontbreken van sociale cohesie kan het gaan om een ordevraagstuk. 
Een geringe samenhang kan blijken uit het gebruik van geweld. Een 
samenleving kan uiteenvallen door strijdende groepen, waarbij slechts macht 
of dwang een verder uiteenvallen kan voorkomen. 

3. Gedeelde waarden en normen (saamhorigheidsbesef). 
Saamhorigheidsgevoel is een belangrijk bindmiddel voor een samenleving. Bij 
het trots zijn om een Nederlander te zijn horen vaak gedeelde waarden en 
normen. In 2006 werd in opdracht van het ministerie van OCW een historische 
en culturele canon voor Nederland gemaakt om “waardevolle onderdelen van 
onze cultuur en geschiedenis via het onderwijs aan nieuwe generaties door te 
geven”. Een canon die “betrokkenheid moet oproepen” en daarmee dus de 
saamhorigheid bevordert. 

 

 
 
 
Sociale cohesie speelt op verschillende niveaus. Voor ieder niveau zijn er indicatoren 
(aanwijzingen) die bepalen in welke mate er sprake is van veel of weinig sociale 
cohesie op dat niveau. Op mesoniveau is het bijvoorbeeld het aantal groepen waar 
mensen zich betrokken bij voelen. Op macroniveau - nationaal bijvoorbeeld - kan het 
gaan om het aantal gewelddadige conflicten in een samenleving. 
 
Sociale controle 
Mensen hebben aandacht voor elkaar en zijn betrokken bij anderen. Aandacht kan 
ook de vorm aannemen van sociale controle. Sociale controle kan omschreven 
worden als de manieren waarop mensen anderen ertoe brengen of dwingen zich aan 
de normen of regels te houden. Sociale controle heeft een functie bij het handhaven 
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of bevorderen van binding. Sociale controle kan heel formeel zijn in de vorm van 
wetten, regels en besluiten die ervoor moeten zorgen dat iedereen zich aan de 
regels houdt. Sociale controle op school heeft te maken met de schoolregels die zijn 
vastgelegd en waaraan zowel jij en ook je docent zich moeten houden. 
Formele sociale controle wordt meestal ‘opgelegd’ en uitgeoefend door mensen of 
organisaties die een bepaalde positie hebben (politieagent, rechter). 
Sociale controle kan daarnaast informeel of spontaan zijn. In het leven van alledag 
vragen mensen anderen zich aan bepaalde waarden en normen te houden (een 
voorbijganger kan vragen om je afval niet op straat te gooien). 
 

 
 
Er zit een positieve kant aan sociale controle: groepsleden voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar. Maar dat kan ook een negatieve kant hebben als dit 
leidt tot een (te) grote sociale controle waar je soms meer last dan gemak van hebt. 
Het kan de persoonlijke vrijheid en ontplooiing van iemand beperken. Je voelt je dan 
ongemakkelijk onder de ‘druk’ van je omgeving die van alles van je verwacht. Dat 
kan tot ongewenste effecten leiden als mensen ‘de kont tegen de krib gooien’ oftewel 
opstandig zijn en juist van de norm willen afwijken. Sociale controle kan daarnaast 
leiden tot insluiting (mensen die wel bij de groep mogen horen) en uitsluiting (mensen 
die niet bij de groep mogen horen). De overheid wil uitsluiting juist zoveel mogelijk 
voorkomen. Denk aan de wetten die moeten voorkomen dat er gediscrimineerd 
wordt. 
 
De samenleving verandert door individualisering en informalisering. Dat heeft 
invloed op de mate van sociale controle. Individualisering leidt tot meer 
zelfstandigheid en zorgt ervoor dat mensen zich niet meer zo snel laten beïnvloeden 
door traditionele sociale bindingen. De verbanden tussen mensen veranderen: er zijn 
minder kleine sociale verbanden en ze worden langzaam groter en anoniemer (mede 
door het gebruik van sociale media). Men noemt dit wel netwerkverbanden. 
Informalisering geeft aan dat de omgang tussen mensen informeler en minder 
hiërarchisch wordt. 
Het gezag van bepaalde groepen en instanties neemt dan af en daarmee ook de 
overdracht van waarden en normen door deze groepen en instanties. 
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3.2 Sociale institutie 
Sociale instituties zijn normen en regels, formeel en informeel, die bepalen hoe 
mensen met elkaar omgaan. Aan deze omschrijving kun je zien dat instituties niet 
altijd heel concreet en ‘grijpbaar’ zijn. Voor een deel kunnen ze gebaseerd zijn op 
vastgestelde regels, wetten en afspraken. Voor een deel zijn ze niet zo strikt 
vastgesteld en hebben ze meer te maken met het natuurlijke gevoel dat je iets nu 
eenmaal op een bepaalde manier doet of zo met elkaar omgaat. 
 

Sociale institutie is het complex van min of meer geformaliseerde regels die 
het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren. 

 

 
 
Het huwelijk is een voorbeeld van een sociale institutie. Onder de noemer van het 
huwelijk is een aantal zaken in wetgeving (formele regels) geregeld. Zo wordt een 
huwelijk vastgelegd volgens bepaalde regels bij de burgerlijke stand. Een huwelijk is 
pas rechtsgeldig als aan een aantal formele voorwaarden wordt voldaan. Het moet 
bijvoorbeeld voltrokken worden door een bevoegd ambtenaar van de burgerlijke 
stand. In de huwelijksvoltrekking beloof je elkaar plechtig dat je je houdt aan de 
rechten en plichten die bij het huwelijk horen. Maar in een huwelijk laat je ook 
bepaald gedrag zien waaruit blijkt dat je bij elkaar hoort. Je woont bij elkaar, 
onderneemt gezamenlijk allerlei dingen, laat zien dat je om elkaar geeft, etc. Dat zijn 
zaken die minder formeel vastgelegd zijn, maar iedereen begrijpt dat die passen bij 
een huwelijk. Onder de noemer huwelijk zijn daarmee een aantal zaken geregeld of 
herkenbaar. Er is sprake van een collectief herkenbaar patroon met een bepaalde 
betekenis. Dit deel van het ‘sociale leven’ is op deze wijze ‘gereguleerd’. Je zou ook 
kunnen zeggen: het gedrag is voor anderen voorspelbaar geworden. Dat draagt bij 
tot een zekere mate van stabiliteit in de samenleving. 
Er zijn andere voorbeelden te geven van sociale instituties: ons rechtssysteem, het 
onderwijs, de wetenschap, de (sociale) media, rituelen rondom rouw, het geloof, de 
kerk, Koningsdag, de voetbalsport, maar ook de taal. In al deze voorbeelden is 
herkenbaar dat ons gedrag binnen de context van zo’n sociale institutie sterk 
bepaald is; van de ene kant ‘geformaliseerd’ door regels en regelgeving (denk aan 
de spelregels in de voetbalsport) en daarnaast ‘minder geformaliseerd’ door zaken 
waarvan we vinden dat die zo horen (sportiviteit en respect voor de scheidsrechter 
op het veld). Sociale instituties zorgen voor het overdragen en het verwerven van 
normen en waarden en leveren zodoende een bijdrage aan de sociale cohesie. 
Sommige instituties hebben een wettelijke basis en zijn sterk gereguleerd, andere 
zijn heel flexibel en bieden ruimte voor een eigen, individuele invulling. 
Wat is kenmerkend voor sociale instituties? 
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• Ze hebben vaak een lange traditie. 
• Instituties zijn stabiel, maar zijn wel aan verandering onderhevig. Het huwelijk is 
vroeger ontstaan uit de behoefte aan status (die het met zich meebracht) of om 
economische belangen veilig te stellen. Of we trouwen, hoe, met wie en voor 
hoelang is tegenwoordig in hoge mate een eigen keuze maar dat is niet altijd zo 
geweest. Deze verandering is een van de gevolgen van individualisering, 
ontkerkelijking, toenemende welvaart maar ook van de mogelijkheid om je 
verbintenis een andere vorm te geven zoals een samenlevingscontract en 
geregistreerd partnerschap. Om getrouwd te zijn hoef je tegenwoordig niet meer van 
een verschillend geslacht te zijn. Deze ‘geformaliseerde’ regels zijn aangepast en 
worden op basis van veranderende normen en waarden in Nederland inmiddels door 
de meeste mensen als vanzelfsprekend gezien. 
• Instituties hebben een ‘eigen realiteit’. Je kunt ze niet zomaar op eigen kracht 
veranderen. Je beweegt je de hele dag binnen allerlei sociale instituties, zonder dat 
je je daarvan bewust bent. Je past je aan de waarden en normen van die instituties 
aan en als je dat niet doet, volgt vaak een negatieve sanctie of reactie van anderen. 
Daarbij is er sprake van een zekere dwang. 
• Naast enige dwang (op basis van macht) zijn instituties vaak op gezag gebaseerd. 
We accepteren ze immers, handelen ernaar en trekken ze niet voortdurend in twijfel. 
Instituties lijken ons gedrag aan alle kanten te sturen, maar ze zorgen er ook voor dat 
we ons veilig kunnen bewegen. Als binnen ‘het onderwijs’ pest-, of dreig-tweets niet 
getolereerd worden, draagt dat bij aan het gevoel van veiligheid van leerlingen op 
hun eigen school. Deze norm binnen het onderwijs wordt ondersteund door het 
rechtssysteem. Sinds kort overigens, want pest- en dreig-tweets bestaan pas sinds 
we kunnen twitteren; het pesten natuurlijk al veel langer. 
 

 
 
De kerk, de media en het onderwijs zijn instituties die al langer bestaan en die 
veranderen onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. De oprichters van 
de Stichting Slachtofferhulp hebben in de afgelopen 25 jaar de positie van het 
slachtoffer in het strafproces op de kaart gezet met spreekrecht voor slachtoffers en 
een eenvoudiger procedure voor het verhalen van schade. Je kunt zeggen dat ze 
bijgedragen hebben aan de verandering van een op zichzelf stabiele institutie: het 
rechtssysteem. Misschien is na al die jaren slachtofferhulp zelf wel een sociale 
institutie geworden. 
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3.3 Groepsvorming 
Van groepsvorming is sprake als er een binding is tussen meerdere personen. 
 

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

 
Ben je onderdeel van een groep als je met meer dan twee mensen bent? Nee, 
daarvoor is meer nodig. Om een groep te vormen zullen de leden een gezamenlijk 
doel of gezamenlijke belangen moeten hebben, gemeenschappelijke normen en 
waarden delen die bepalend zijn voor het doen en laten binnen de groep, zich 
onderscheiden van andere groepen en sympathieën hebben voor elkaar (en soms 
antipathieën voor anderen buiten de groep). Binnen een groep is er een zogenaamd 
wij-gevoel en ben je loyaal aan elkaar. Je deelt dezelfde ervaringen, interesses of 
verwachtingen. 
Voor het voortbestaan van een groep is meer nodig dan een eenmalig gezamenlijk 
belang. De relaties binnen de groep moeten steeds bevestigd en vernieuwd worden: 
clubavonden, vergaderingen, feestjes, een eigen website, enzovoort houden de 
groep ‘levend’. Ontstaan er grote verschillen van mening of zijn er geen 
gemeenschappelijke belangen meer, dan valt de groep uit elkaar. 
Groepen kunnen een heel formeel karakter hebben met vaste doelen, normen, 
regels en procedures, bepaalde rollen en een hiërarchie.  
 

 
 
Een voorbeeld zijn politieke partijen (politieke groepsvorming). Daarnaast zijn er 
informele groepen die berusten op stilzwijgende afspraken en niet vastgelegde 
regels, normen, waarden, rollen en hiërarchie. 
De binding binnen een groep kan heel verschillend van aard zijn. Zoals bij het 
hoofdconcept binding beschreven, kan het gaan om gevoelsmatige (affectieve), 
verstandelijke (cognitieve), zakelijke (economische) en politieke bindingen. Soms is 
het een combinatie. Langdurige zakelijke relaties berusten vaak ook op een 
gevoelsmatige binding. Je weet wat je aan elkaar hebt en laat elkaar minder snel in 
de steek. Daarom steken politici en zakenmensen ook veel tijd in zogenaamde 
netwerken. Je bouwt een band op met mensen, op wie je dan weer makkelijker een 
beroep kunt doen. 
 
Tussen de kernconcepten sociale cohesie en groepsvorming bestaat een duidelijke 
relatie. Als de sociale cohesie tussen de groepsleden groot is, neemt de kans op het 
voortbestaan dan neemt de kans op het voortbestaan van de groep af. De leden van 
een eigen groep willen zich soms ook door middel van allerlei uiterlijke kenmerken 
laten zien als groep. ‘Ons Oranjelegioen’ bij sportwedstrijden is daar een voorbeeld 
van. 
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Bij groepsvorming is er een duidelijk onderscheid tussen wie wel bij de groep hoort 
(insluiting) en wie niet (uitsluiting). Hoe groter de sociale cohesie binnen de groep, 
des te groter is meestal de behoefte om afwijkend gedrag tegen te gaan en het 
uittreden van leden te voorkomen. Sociale controle kan daaraan bijdragen. 
Groepsleden neigen ertoe zich af te zetten tegen anderen die buiten de groep vallen. 
Supportersgeweld na een voetbalwedstrijd, godsdienstoorlogen, afrekeningen in het 
criminele circuit en stammenstrijd zijn conflicten die vaak dienen om de sociale 
cohesie binnen de groep te versterken. De binding tussen de groepsleden is dan zo 
sterk dat het zelfs leidt tot crimineel gedrag. Groepvorming heeft in de regel vooral 
positieve kanten. Als er in een klas op school een sfeer is van opkomen voor elkaar 
en elkaar helpen, kan dat leiden tot hogere cijfers en ook tot het gevoel bij de 
leerlingen dat ze er niet alleen voor staan. 
 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin mensen niet langer lid van een groep zijn. 
Dat kan omdat zij er niet langer bij willen horen, bijvoorbeeld in het geval dat zij zich 
wat ideeën betreft niet meer thuis voelen bij een politieke partij. Deze situatie wordt 
getypeerd met de Engelse begrippen ‘dropping out’ en ‘opting out’. Het kan ook zijn 
dat een lid niet langer bij een groep mag horen en geroyeerd wordt omdat hij zich 
misdragen heeft. Deze situatie wordt getypeerd met de begrippen uitsluiting en 
discriminatie (als het onterecht is). En het kan ook nog zo zijn dat iemand er niet 
meer bij kan horen, bijvoorbeeld omdat hij het lidmaatschap van de groep niet meer 
kan betalen. 
 
3.4 Cultuur 
Zie voor de beschrijving: paragraaf 1.4 Vorming 
 

Cultuur is het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, 
waarden en normen die mensen als lid van een groep of samenleving hebben 
verworven. 
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3.5 Politieke institutie 
Net als bij sociale instituties gaat het bij politieke instituties over breed geaccepteerde 
regels (‘formeel en niet of minder formeel’). In dit geval gaat het over de manier 
waarop het onderlinge gedrag van mensen is geregeld rondom de uitoefening van 
politieke macht en politieke besluitvorming. Net als sociale instituties bieden politieke 
instituties houvast, maar kunnen ze ook veranderen. 
 

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

 
Politieke instituties hebben vaak een lange voorgeschiedenis of zijn soms na 
(politieke) strijd en conflicten tot stand gekomen. Ze hebben veel invloed op hoe we 
met elkaar politiek ‘bedrijven’. Voorbeelden van politieke instituties zijn: de politiek in 
algemene zin (het politieke bedrijf en de politieke omgangsvormen), de grondwet, het 
kiesstelsel, de coalitievorming, het poldermodel, parlementaire democratie, 
Prinsjesdag, het koningschap. Politieke regels en normen herken je in politieke 
instituties zoals het parlement, verkiezingen en de rechterlijke macht. 
 

 
 
Aan de hand van verkiezingen lichten we het kernconcept politieke institutie verder 
toe. Voor de Tweede Kamerverkiezingen is een aantal zaken vastgelegd in regels en 
wetten, zoals de Kieswet, waarin bijvoorbeeld staat wie in Nederland stemrecht heeft 
of gekozen kan worden. Er zijn ook voorwaarden waaraan een politieke partij moet 
voldoen voordat deze op de lijst voor de verkiezingen komt te staan. Op de 
verkiezingsdag moeten veel regels volgens een bepaald ‘protocol’ gehanteerd 
worden. Dat zijn allemaal ‘geformaliseerde regels’. Minder geformaliseerd is 
bijvoorbeeld dat voor de verkiezingen verkiezingsprogramma’s geschreven worden, 
dat de diverse media er aandacht aan besteden en er debatten worden gevoerd. De 
posters hangen in die periode weer aan de borden. 
Binnen de politieke institutie verkiezingen doen we het ‘nu eenmaal zo’.  
Een belangrijke maar complexe politieke institutie is de staat. Bij de vorming van een 
staat gaat een soevereine macht (hoogste, onafhankelijke macht) regeren over een 
groot aantal mensen. De staat heeft daartoe bevoegdheden en het 
geweldsmonopolie. Dat wil zeggen dat bij wet is geregeld dat de staat het leger en 
de politie mag inzetten. 
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Bij politieke instituties zijn er bepaalde patronen die ervoor zorgen dat de politieke 
zaken geregeld zijn. Net als bij sociale instituties opereren we vaak heel onbewust 
binnen bepaalde politieke instituties. Zo is het bijvoorbeeld logisch dat de grootste 
partij het initiatief neemt bij het vormen van een regering. De grootste partij levert dan 
de premier, maar dat staat nergens in de wet. Ook accepteren we in het dagelijks 
leven vaak de macht van de meerderheid. Als we ons niet houden aan deze 
principes, corrigeren we elkaar. Politieke instituties kunnen leiden tot organisaties die 
zich met de uitvoering van regels bezighouden zoals de Eerste en Tweede Kamer 
(oftewel wetgevende macht). Daarnaast zijn er bepaalde organisaties met een 
gemeenschappelijk doel (bijvoorbeeld bedrijven die een winstoogmerk hebben) of 
ideële organisaties die zich inzetten voor het behoud van het milieu en de natuur 
(Greenpeace of WNF). Het verschil tussen een politieke institutie en politieke 
organisatie is niet altijd helder. Denk aan de politieke instituties regering en de Eerste 
en Tweede Kamer. 
 

 
Als je zelf wilt meedoen in het politieke bedrijf, is het handig lid te worden van een 
politieke partij. Een ongeschreven politieke wet, want je hoeft geen lid te zijn van een 
politieke partij om burgemeester of minister te worden. In de politieke praktijk ligt dat 
echter wel voor de hand. Zo ook dat je de ideologie van die partij deelt. 
Politieke partijen zijn belangrijke politieke organisaties in het Nederlands politieke 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Zij zorgen voor politieke groepsvorming 
en daarmee voor politieke representatie. 
Politieke partijen hebben een aantal functies. 
1. Ze werven en selecteren kandidaten voor politieke functies. Daarmee zorgen 

zij er voor dat goede en geschikte personen belangrijke politieke posten gaan 
bekleden (rekrutering en selectiefunctie). 

2. Ze zorgen ervoor dat maatschappelijke eisen en wensen vanuit hun achterban 
op de politieke agenda geplaatst worden en dragen ertoe bij dat burgers het 
idee hebben gehoord te worden (articulatiefunctie). 

3. Partijen proberen burgers te interesseren voor deelname aan de politieke 
besluitvorming onder andere door ten tijde van de verkiezingen burgers op te 
roepen om te gaan stemmen (participatiefunctie). 

4. Binnen politieke partijen vinden discussies en debatten plaats en worden 
afwegingen gemaakt van verschillende belangen, wensen en eisen 
(aggregatiefunctie). 

5. Politieke partijen vormen een intermediair tussen overheid en burgers en 
tussen kiezers en gekozenen. Nogal eens moeten voorzitters van politieke 
partijen in de media aan hun achterban uitleggen waarom hun partij ingestemd 
heeft met een kabinetsbesluit (communicatiefunctie). 
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Er vindt de laatste decennia een aantal veranderingen plaats die doorwerken in de 
betekenis en de functies van de politieke partijen. Tot de zestiger jaren was er sprake 
van stabiel stemgedrag. Mensen brachten hun stem uit op een partij die aansloot bij 
de sociaaleconomische groep waartoe zij behoorden en/of bij hun eigen geloof. In 
1956 stemde slechts 15% op een andere partij dan vier jaar daarvoor. In de jaren 
zestig en zeventig vonden er verschuivingen plaats in de achterban van politieke 
partijen. Mensen waren minder trouw aan hun partij. In 2006 stemde 41% op een 
andere partij dan de verkiezingen daarvoor. Er zijn ook meer ‘zwevende kiezers’, 
kiezers die tot vlak voor de verkiezingen niet weten op welke partij ze gaan stemmen. 
Ook het aantal mensen dat lid is van een politieke partij neemt af, waardoor minder 
mensen de mogelijkheid hebben om langs deze weg politieke invloed uit te oefenen. 
Politieke partijen hebben heden ten dage te maken met stevige concurrentie van 
media en pressiegroepen, bijvoorbeeld bij de articulatie van politieke keuzen en 
problemen in het politieke debat. Of kwesties als politieke problemen gedefinieerd 
worden, wordt vaak sterk beïnvloed door de media (mediahypes). Bovendien treedt 
er een sterke personalisering van de politiek op, waarbij de opvattingen en 
kenmerken van individuele politici (meestal de lijsttrekker of fractievoorzitter) vaak 
meer aandacht krijgen in de media dan de standpunten van de politieke partij. Ook 
wat betreft de communicatiefunctie hebben politieke partijen veel concurrentie van de 
media. 
 
3.6 Representatie en representativiteit 
De meeste personen die je in het nieuws hun mening hoort geven over een 
maatschappelijk probleem, spreken niet namens henzelf, maar namens een groep. 
Deze mensen zijn bijvoorbeeld voorzitter van een belangengroep, of Kamerlid 
namens een politieke partij. Kortom, ze vertegenwoordigen een grotere groep. 
 

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

 
Het bekendste voorbeeld van representatie is de volksvertegenwoordiging zoals de 
Tweede Kamer. Tweede Kamerleden zijn gekozen door het volk tijdens de 
verkiezingen. Ieder Kamerlid vertegenwoordigt eigenlijk zo’n 60.000 - 65.000 
Nederlandse kiezers. Iemand die het volk op deze manier vertegenwoordigt, heet 
een volksvertegenwoordiger. Zo voelen Tweede Kamerleden zich ook; ze zitten er 
niet voor zichzelf, maar namens velen om politieke besluiten te nemen en wetten te 
realiseren. 
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Representatie kennen we ook bij de gemeenteraad op lokaal niveau of bij de 
Provinciale Staten op provinciaal niveau. Ook Europarlementariërs zijn 
volksvertegenwoordigers. Elke vier jaar mogen Nederlandse kiezers stemmen bij de 
verkiezingen voor het Europese Parlement. De 26 mannen en vrouwen die dan 
worden gekozen, vertegenwoordigen de Nederlandse kiezers. Zij zullen hun best 
doen om de Nederlandse belangen en waarden te beschermen binnen Europa. 
 
Naast de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraad kent Nederland nog 
andere voorbeelden van representatie, bijvoorbeeld de waterschappen. De burgers 
die in een waterschapsbestuur zitten, worden door middel van verkiezingen gekozen. 
Zij vertegenwoordigen de 
Inwoners van een waterschap. Het waterschap zorgt ervoor dat het water in de 
omgeving goed beheerd wordt, zodat er geen overlast of gevaar is voor de 
gezondheid. We betalen er met zijn allen voor. We willen dat het waterschapsbestuur 
een goede afspiegeling (representatie) is van de burgers. 
Andere herkenbare voorbeelden van representatie zijn een leerlingenraad op school, 
de ouderraad, het vakbondsbestuur dat de onderhandelingen voert namens haar 
leden als er een nieuwe cao moet komen, de medezeggenschapsraad van een 
bedrijf, de ledenraad van een publieke omroep. 
 
Representatie is een belangrijk principe van de democratie. 
Politieke representatie heeft ook te maken met politieke groepsvorming. 
Groepsvorming schept de behoefte om vertegenwoordigd te worden. Bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2012 ontstond een nieuwe politieke beweging van vijftig 
plussers die zich zorgen maakten over het feit dat allerlei maatregelen in Nederland 
ten nadele zouden zijn van deze groep. Deze groepsvorming leidde tot de oprichting 
van een politieke partij, 50+, die bij de verkiezingen twee zetels haalde. Hiermee 
voelt de groep zich gehoord en verbonden met het politieke systeem. 
Representatie kan ook aan de orde zijn als de achtergrondkenmerken van de 
vertegenwoordiger(s) overeenkomen met die van de groep die vertegenwoordigd 
wordt. Ouderen, jongeren en boeren bijvoorbeeld zien zich graag vertegenwoordigd 
door respectievelijk ouderen, jongeren en mensen van het platteland; ze stemmen er 
dan bewust op. 
 
Sinds mensen zich door middel van representatie laten vertegenwoordigen, is het de 
vraag of dit voldoende is en hoe de mensen misschien beter gerepresenteerd 
kunnen worden. 
 

Representativiteit is de mate waarin de (politieke) besluiten, de standpunten 
of achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met die 
van de groep die vertegenwoordigd wordt. 

 
Representativiteit is regelmatig een punt van discussie. 
Bij representatie is er altijd wel een bepaalde mate van spanning tussen wat een 
vertegenwoordiger doet en wat de achterban wil. Het is soms best lastig voor de 
leerling in de leerlingenraad om al die leerlingen goed te vertegenwoordigen, niet alle 
leerlingen denken immers hetzelfde. En soms heeft de leerling in de leerlingenraad 
argumenten gekregen van docenten of de directeur waarom dat schoolfeest toch niet 
door kan gaan. Om te zorgen dat je alle leerlingen goed vertegenwoordigt (en zorgt 
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voor een goede representativiteit), is veel afstemming nodig. Goed en vaak contact 
met je achterban kan dan helpen. Zo werkt dit ook in de politiek. 
 

 
 
De volksvertegenwoordiging dient zich hard te maken voor de belangen van het 
gehele volk. En dan gaat het dus niet alleen om de meerderheid. Democratie 
betekent letterlijk dat de macht bij het volk rust (volkssoevereiniteit). Via 
verkiezingen bepalen de burgers immers welke partijen de macht krijgen. Dit alles 
geldt niet bij een dictatuur. Hier maken de machthebbers zich niet druk over de vraag 
of de politieke macht ligt bij vertegenwoordigers die een afspiegeling van het volk 
zijn. De kernconcepten representatie en representativiteit zijn in de dictatuur niet of 
nauwelijks aan de orde. 
 
Het kernconcept representativiteit kan ons helpen om de groeiende kloof tussen 
burger en politiek wat beter te begrijpen. Daarover wordt de laatste jaren veel 
geschreven en gesproken. Voelen burgers zich nog wel voldoende 
vertegenwoordigd? Dat gevoel wordt ook gevoed door maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals democratisering en individualisering. 
Tweede Kamerleden zitten zonder ‘last of ruggespraak’ in de Kamer. Dat is een oude 
bepaling. Daarmee wordt bedoeld dat zij zelf mogen bepalen of zij rekening houden 
met hun kiezers of het partijstandpunt (ze hoeven dat niet als ‘last’ te zien). En ook 
hoeven zij het niet terug te koppelen of te overleggen (ruggespraak). Als zij dat 
echter wel doen, komt dat het gevoel van representativiteit ten goede. 
Maar in de praktijk is het best lastig voor volksvertegenwoordigers om steeds te 
voldoen aan de soms tegengestelde verwachtingen van burgers en voldoende 
representatief te zijn. Bij een aantal politieke besluiten gaat het om dilemma’s 
(waarbij aan elke keuze nadelen kleven). Een voorbeeld is de veiligheidsutopie. 
Mensen verwachten dat de overheid en de politici zorgen voor veiligheid en een sterk 
optreden om criminaliteit en overlast terug te dringen. Van de andere kant gaat dit 
ten koste van het gevoel van vrijheid en daar zitten burgers niet op te wachten. 
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Domein D: Binding 

Leerstofomschrijving: 

Typen bindingen tussen mensen  
De sociale bindingen tussen mensen zijn van groot belang omdat mensen fundamenteel 
van elkaar afhankelijk zijn. In een omgeving waar men elkaar kent en waar onderling 
vertrouwen is, zal men zich over het algemeen meer op elkaar betrokken voelen. Bindingen 
tussen mensen zijn er in allerlei vormen, op verschillende niveaus en onderscheiden zich in 
mate van intensiteit. Er zijn ideaaltypisch vier manieren (typen bindingen) te onderscheiden 
waarop mensen van elkaar afhankelijk zijn:  

 economische bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met de productie en 
distributie van schaarse goederen);  

 politieke bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met politieke macht die 
mensen hebben en met het feit dat er collectief zaken geregeld moeten zijn o.a. de verdeling 
van collectieve goederen);  

 cognitieve bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met het feit dat mensen van 
en aan elkaar leren);  

 affectieve bindingen (afhankelijkheden die te maken hebben met positieve en negatieve 
gevoelens van mensen voor elkaar).  
 
De onderlinge afhankelijkheid van mensen verandert doordat de samenleving verandert. 
Naarmate in samenlevingen de sociaaleconomische zekerheid voor grote groepen mensen 
beter gegarandeerd kan worden, vermindert de onderlinge afhankelijkheid. Door 
individualisering kunnen mensen meer een eigen persoonlijke keuze maken voor 
bindingen. Weliswaar vermindert de direct waarneembare afhankelijkheid maar daarvoor in 
de plaats is een meer abstracte afhankelijkheid van de samenleving in zijn geheel gekomen.  

 
Groepsvorming  
Er is sprake van groepsvorming als er “bindingen tussen meer dan twee mensen tot stand 
komen, doordat ze elkaar beïnvloeden en gemeenschappelijke waarden en normen 
ontwikkelen”. Gedeelde ervaringen, gemeenschappelijke waarden, interesses, 
verwachtingen en loyaliteit spelen een belangrijke rol in het wij-gevoel van een groep. 
Groepsvorming impliceert dat men onderscheid maakt tussen wie er wel en wie er niet tot de 
groep behoort (insluiting en uitsluiting). Als er in een groep een hoge mate van 
groepscohesie is, dan zullen individuele leden geneigd zijn zich aan te passen aan de 
formele en informele regels en gewoontes van de groep. Groepen proberen afwijkend 
gedrag van groepsleden te verminderen en het uittreden van leden te voorkomen o.a. door 
sociale controle.  
Er is onderscheid tussen formele groepen (vast omschreven doelen en normen, vastgelegde 
regels en procedures, bepaalde rollenstructuur en hiërarchie) en informele groepen 
(stilzwijgende binding zonder vastgelegde doelen en normen, rollenstructuur en hiërarchie). 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin mensen niet langer bij een groep horen. Doordat:  
1. Ze er niet meer bij willen horen (dropping out en opting out);  

2. Er niet meer bij mogen horen (uitsluiting en discriminatie);  

3. Er niet meer bij kunnen horen (armoede, werkloosheid). Politieke groepsvorming vindt 
onder andere plaats door de vorming van politieke partijen.  

 
Sociale cohesie als bindmiddel voor de samenleving  
Sociale cohesie is “het aantal en de kwaliteit van de bindingen die mensen in een ruimer 
sociaal kader met elkaar hebben, het gevoel een groep te zijn, lid te zijn van een 
gemeenschap, de mate van verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn, en de mate waarin 
anderen daar ook een beroep op kunnen doen”. Verschillende factoren kunnen de sociale 
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cohesie bevorderen en kunnen dan ook als strategie ingezet worden om de bindingen van 
de burgers te vergroten:  
1. Wederzijdse afhankelijkheid (of eigenbelang)  

2. Dwang (of macht)  

3. Gedeelde waarden en normen (saamhorigheidsbesef). Op mesoniveau kan bijvoorbeeld 
‘het aantal groepen waar mensen zich bij betrokken voelen’ als indicator voor sociale 
cohesie beschouwd worden; op macroniveau ‘het aantal gewelddadige conflicten in een 
samenleving”. Sterke cohesie binnen bepaalde groepen kan leiden tot conflicten tussen 
groepen waardoor cohesie in groter verband verzwakt. Omgekeerd kan een zwakke sociale 
cohesie binnen groepen leiden tot een sterkere sociale cohesie tussen groepen, wat de 
sociale cohesie van het grotere verband versterkt.  

 
De functie van sociale controle  
Sociale controle heeft een functie bij het handhaven van de binding in de samenleving: 
mensen halen andere mensen over zich op een bepaalde manier te gedragen.  
De manieren waarop mensen anderen ertoe brengen of dwingen zich aan de normen of 
regels te houden, zijn vormen van sociale controle.  
Formele sociale controle heeft betrekking op activiteiten van personen of instanties die op 
grond van formele wetten, besluiten of statuten de taak toebedeeld hebben gekregen ervoor 
te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Deze regels zijn vaak eveneens formeel 
vastgelegd.  
Met informele sociale controle wordt gedoeld op spontane activiteiten van mensen in het 
leven van alledag, die anderen ertoe brengen of dwingen om zich aan normen of regels te 
houden.  
Formele sociale controle wordt uitgeoefend door mensen die zich beroepen op hun positie 
binnen een groep/organisatie (waarvan het gecontroleerde individu deel uit maakt).  
Sociale controle kan naast positieve ook negatieve effecten hebben. Op de eerste plaats 
doordat sociale controle de persoonlijke vrijheid en ontplooiing kan inperken. Verder bestaat 
de kans dat sociale controle haar doel voorbij schiet en juist opstandige en van de normen 
afwijkende individuen oplevert. Ook kan sociale controle excessen in processen van in- en 
uitsluiting veroorzaken. In moderne samenlevingen probeert de overheid deze processen 
soms te beheersen o.a. door middel van (antidiscriminatie)wetgeving.  
De mate waarin en de wijze waarop sociale controle plaatsvindt, is o.a. veranderd door 
individualisering en informalisering. Individualisering leidt tot het losmaken van traditionele 
sociale bindingen en daarmee van sociale controle.  
Kleinschalige sociale banden maken plaats voor meer grootschalige anonieme verbanden 
(netwerkverbanden). Informalisering houdt in dat de verhoudingen en contacten tussen 
mensen minder hiërarchisch, minder formeel worden. Dit leidt tot een afname van het gezag 
van bepaalde (beroeps)groepen en van hun overdracht van en controle over waarden en 
normen.  

 
Sociale institutie  
Een sociale institutie is: “een complex van min of meer geformaliseerde regels die het 
gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren.” Het is een terugkerend collectief 
gedeeld patroon in het gedrag van mensen dat het handelen van hen een vaste betekenis, 
een zekere mate van voorspelbaarheid en stabiliteit geeft. Voorbeelden van instituties zijn de 
familie, het rechtssysteem en het huwelijk. Ook de taal is een sociale institutie. Instituties zijn 
van belang voor de overdracht c.q. verwerving van waarden en normen en dragen bij aan de 
sociale cohesie in een samenleving.  
Sociale instituties hebben verschillende kenmerken:  

 ze hebben vaak een lange traditie;  

 ze zijn enerzijds vrij stabiel, maar anderzijds ook relatief veranderlijk en veranderbaar 
omdat het gedragspatronen van mensen betreft;  
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 ze hebben een ‘eigen realiteit’ in de zin dat een individu ze niet op eigen kracht zomaar 
kan veranderen. Instituties bestaan niet alleen voor een deel buiten de individuen, ze 
bezitten ook een zeker dwangkarakter. Bij de geboorte treffen mensen ze aan en na hun 
dood bestaan zij doorgaans gewoon voort;  

 ze zijn niet alleen gebaseerd op dwingende macht, maar berusten vaak op gezag.  

 
Politieke institutie  
Een politieke institutie is een “complex van min of meer geformaliseerde regels die het 
gedrag van mensen en hun onderlinge relaties rond politieke machtsuitoefening en politieke 
besluitvorming reguleren”. Politieke bindingen kunnen leiden tot het ontstaan van politieke 
instituties. Eén van de meest in het oog springende voorbeelden is de staat. De vorming van 
een staat impliceert dat een soevereine macht gaat regeren over een groot aantal mensen 
en daartoe een aantal speciale bevoegdheden krijgt, zoals het geweldsmonopolie.  
Bij politieke instituties gaat het over patroonmatigheden die door mensen in het leven 
geroepen zijn om de politieke dimensie van het sociale leven in goede banen te leiden. De 
politieke instituties geven een zekere mate van houvast en stabiliteit, maar kunnen ook wel 
degelijk veranderd worden. Zij kunnen ook leiden tot het ontstaan van allerlei organisaties 
die zich met de uitvoering van die regels bezighouden (de wetgevende macht, met als 
organisaties bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer).  
Organisaties zijn verbanden tussen mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven, 
zoals winst maken (KPN of Philips) of het beschermen van natuur en milieu (Greenpeace of 
het Wereld Natuur Fonds).  
In de politieke wetenschap wordt het onderscheid tussen politieke institutie en politieke 
organisatie niet altijd even strikt gehanteerd. Onder politieke instituties worden dan bv. ook 
de regering en de Tweede Kamer gerekend.  
De rechtsstaat, de grondwet, het kiesstelsel en de onafhankelijke rechterlijke macht zijn 
politieke instituties die belangrijke pijlers vormen van het politieke systeem in Nederland. Een 
belangrijke en bekende politieke organisatie in veel staten is de ‘politieke partij’.  
Functies van politieke partijen zijn:  

 rekrutering en selectie (het rekruteren en voordragen van kandidaten voor politieke 
functies;  

 articulatie (het op de politiek agenda plaatsen van maatschappelijke eisen en wensen);  
 participatie (het interesseren van staatsburgers voor deelname aan politieke 

besluitvormingsprocessen);  

 aggregatie (het tegen elkaar afwegen en bij elkaar brengen van wensen, eisen en 
belangen);  

 communicatie (als intermediair tussen over overheid en burger; tussen kiezers en 
gekozenen).  
 
De betekenis en de functies van de politieke partij als politieke organisatie zijn in Nederland 
aan een aantal veranderingen onderhevig:  

 veel mensen wisselen bij verkiezingen tegenwoordig vaker van partij;  

 er zijn meer ‘zwevende kiezers’;  

 het aantal mensen dat lid is van een politieke partij neemt af, waardoor minder mensen de 
mogelijkheid hebben om de politieke meningsvorming en het beleid te beïnvloeden;  

 bij sommige functies is er concurrentie van media en pressiegroepen, bijvoorbeeld bij de 
articulatie van politieke keuzes en problemen in het politieke debat.  
 
Of kwesties als problemen gedefinieerd worden wordt vaak sterk beïnvloed door de media. 

Er is sprake van een afwisseling van politieke mediahypes. Bovendien treedt er een sterke 

personalisering van de politiek op, waarbij de opvattingen en kenmerken van individuele 

politici vaak meer aandacht krijgen in de media dan de standpunten van politieke partijen. 
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Representatie en representativiteit  
Representatie is “de vertegenwoordiging van een groep in (politieke) organisaties door één 
of enkele betrokkenen die namens de groep optreden”. Dit vindt ook plaats in het politieke 
domein waar vertegenwoordigers politieke besluiten en wetgeving trachten te realiseren. Dit 
kan gebeuren door toepassing van democratische procedures.  
Politieke representatie is nauw gerelateerd aan politieke groepsvorming. Het kernconcept 
representativiteit verwijst naar “de mate waarin de (politieke) besluiten, de standpunten of 
achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met die van de groep die 
vertegenwoordigd wordt”. Is de volksvertegenwoordiging een getrouwe afspiegeling van de 
bevolking? Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat in de volksvertegenwoordiging de 
belangen van het gehele volk gewaarborgd zouden moeten worden, ook van de minderheid. 
Politieke representativiteit heeft nauwe relaties met de kenmerken van het politieke systeem. 
In dictaturen wordt niet gelet op de vraag of de vertegenwoordigers wel een goede 
afspiegeling zijn van de gehele bevolking. Democratie betekent in essentie dat de politieke 
macht berust bij het volk. Democratie houdt in dat de burgers regeren. Het volk beslist zelf 
over wat goed is voor zichzelf. Men spreekt dan van het principe van de ‘volkssoevereiniteit’. 
Het is een regeringsvorm waarbij de macht van de regeerders uiteindelijk afkomstig is van de 
burgers, die via algemene verkiezingen bepalen welke partijen macht mogen krijgen.  

 
Bedreigingen van de Nederlandse samenleving  
In het algemeen worden de bedreigingen voor de veiligheid van groepen mensen naar hun 
aard in drie categorieën onderverdeeld:  

 bedreigingen van natuurlijke aard: van storm en overstroming tot meteoorinslag en 
(pan)epidemische ziekteverwekkers;  

 bedreigingen van technologische aard: industriële ongevallen, brand of explosie in 
publieke gebouwen, ernstige lucht-, water- of bodemverontreiniging, uitval van systemen 
(water-, voedsel-, energie- of communicatievoorziening);  

 bedreigingen van sociale aard: criminaliteit, terreur, (burger-)oorlog, oproer.  
 
Bij bedreigingen van technologische en sociale aard gaat het om de potentiële gevolgen van 
menselijk handelen. Menselijk handelen kan echter ook de bedreigingen van natuurlijke aard 
vergroten of verkleinen. Door technologische ontwikkelingen zijn veel gevaren waartegen we 
vroeger machteloos stonden geheel of gedeeltelijk onschadelijk gemaakt. Met vaccinaties 
zijn besmettelijke ziekten teruggedrongen, er zijn Deltawerken gebouwd om overstromingen 
te voorkomen, de landbouw is met wetenschappelijke kennis gemoderniseerd zodat 
hongersnood in Nederland en andere rijke landen niet meer voorkomt. Tegelijkertijd is er – 
mede door de technologische ontwikkeling - een toename van bedreigingen (gentechnologie, 
luchtverontreiniging, terrorisme). Dit betekent dat een hoge mate van materiële zekerheid 
(mede door technologische ontwikkeling) gepaard gaat met grote, veelal onzichtbare risico’s.  
Kenmerkend voor deze ‘nieuwe risico’s’ is dat het gaat om potentiële gevolgen van menselijk 
handelen, waarvan de aard en omvang van de gevolgen onbekend zijn en waarvan het 
onduidelijk is welke risico beperkende maatregelen erbij passen. Deze bedreigingen kunnen 
vaak worden herleid tot (het uitblijven van) beslissingen van maatschappelijke actoren: 
bedrijven, de politiek en het openbaar bestuur.  
Dat kan leiden tot conflicten met die actoren. Ulrich Beck heeft het in dit kader over de 
‘risicomaatschappij’. Beck stelt dat in zo’n maatschappij vaak niet duidelijk wordt wie er 
verantwoordelijk is voor de risico’s (wat ook kan leiden tot conflicten) en dat men het niet 
eens kan worden over de juiste aanpak ervan.  
Dit zorgt voor een verlies aan vertrouwen van burgers in en afnemende binding met 
bestaande sociale en politieke instituties.  

 
(On)veiligheid als maatschappelijk en politiek vraagstuk  
Onveiligheid is een maatschappelijk vraagstuk omdat het hoog op de publieke agenda staat, 

zoals blijkt uit bevolkingsonderzoeken. Onveiligheid is ook een politiek vraagstuk, omdat het 
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verschaffen van veiligheid voor de burgers tot de basisfuncties van de staat wordt gerekend: 

de staat moet de orde handhaven. Daarnaast is het een politiek vraagstuk omdat een groot 

aantal mensen van mening is dat de overheid actie moet ondernemen om de veiligheid te 

vergroten. 

Objectieve en subjectieve (on)veiligheid  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve (on)veiligheid. Bij objectieve 

(on)veiligheid gaat heten om het aantal misdrijven en ongevallen, dat plaatsvindt om de kans 

op rampen en de risico's van ongevallen. Bij subjectieve (on)veiligheid gaat het om 

gevoelens van (on)veiligheid. Ook in een omgeving die objectief veilig is kunnen burgers zich 

onveilig voelen. Er gaapt vaak een kloof tussen ‘objectieve’, volgens de maatstaven van 

wetenschap en techniek berekende risico’s, en de maatschappelijke perceptie van risico’s.  

 
Beeldvorming rondom (on)veiligheid  
Hoe mensen de risico’s inschatten voor wat betreft de bedreiging van hun veiligheid (hoeveel 
en welke?) wordt beïnvloed door de informatie die zij daarover ontvangen, door 
beeldvorming die media daarover creëren en door de prioriteit die daaraan gegeven wordt op 
de politieke agenda. Het referentiekader van kijkers en lezers wordt beïnvloed door 
berichtgeving over bedreigingen voor de veiligheid. Dat kan leiden tot selectiviteit. De bij de 
mediagebruikers aanwezige kennis wordt bij de interpretatie van nieuwe gebeurtenissen 
gebruikt en beïnvloedt zo de beeldvorming. Ook bij de producenten van de berichtgeving 
speelt selectiviteit een rol, waardoor aspecten van eerdere rampen of misdrijven het frame 
voor de berichtgeving kunnen gaan bepalen.  
Berichtgeving in de media kan bijdragen aan subjectieve (on)veiligheid.  

 
Veiligheidsutopie  
De roep om een veilige samenleving groeit en doet zich voor tegen de achtergrond van een 
risicomaatschappij en de groei van de criminaliteitsproblematiek.  
In dit kader is sprake van een veiligheidsutopie: de huidige maatschappelijke cultuur vraagt 
optimale individuele vrijheid, maar anderzijds een krachtdadig optreden door de overheid om 
de negatieve gevolgen van die vrijheid in te dammen en collectieve veiligheid te kunnen 
garanderen. De risicomaatschappij heeft zijn eigen utopie gebaard: de vereniging van twee 
tegenovergestelde behoeften: vrijheid en veiligheid84.  
In de uitwerking van de beginselen van de rechtsstaat bestaat dan ook op alle niveaus het 
dilemma tussen rechtshandhaving (het beschermen van de burgers tegen terrorisme, 
criminaliteit en overlast) enerzijds (waarvoor optreden door de overheid noodzakelijk is) en 
rechtsbescherming anderzijds (het respect dat de overheid dient op te brengen voor de 
vrijheid van burgers). Dit dilemma van de rechtsstaat leidt tot voortdurende discussie, 
bijvoorbeeld over de vraag of de privacy van burgers belangrijker is of dat de overheid in het 
kader van criminaliteitsbestrijding deze privacy mag schenden.  

 
Verschuivingen in de aard en omvang van criminaliteit  
Criminaliteit is het geheel van gedragingen dat wettelijk strafbaar is gesteld. Wat strafbaar 
wordt gesteld, is afhankelijk van de gevolgen die het gedrag heeft voor slachtoffers en de 
samenleving als geheel. Ook is van invloed wat door de bevolking als misdadig en/of 
strafbaar wordt beschouwd en wat de morele opvattingen zijn van degenen die de politieke 
macht hebben zijn. Criminaliteit is dus een relatief begrip en cultuurbepaald. Wat mensen 
zien als strafwaardig gedrag wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld individualisering), door berichtgeving in de media en door politiek en 
maatschappelijk debat. Daarnaast ontstaan (onder andere door globalisering, digitalisering 
en informatisering) andere vormen van criminaliteit, zoals terrorisme en 
computercriminaliteit. Groeiende welvaart maakt dat er meer gelegenheid is tot het plegen 
van vermogenscriminaliteit. Sinds de Tweede Wereldoorlog is in Nederland het aandeel 
geweldsdelicten in de totale criminaliteit gedaald, en het aandeel vermogensdelicten 
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gestegen. Deze ontwikkelingen en veranderende opvattingen over wat criminaliteit is, 
hebben invloed op de omvang van criminaliteit. Ook de mate van (informele en formele) 
sociale controle heeft effect op de hoeveelheid criminaliteit. De controle- en preventieve 
werking van socialisatoren zoals gezin, school en verenigingsleven ten aanzien van 
criminaliteit is sterk afgenomen. Als gevolg van informalisering staan bovendien de 
gezagsverhoudingen tussen bevolking en politie onder spanning. Groepsvorming kan 
leiden tot bindingen die crimineel gedrag bevorderen maar ook tot bindingen die crimineel 
gedrag voorkomen. Binnen een groep van gelijkgestemden worden volgens 
sociaalpsychologische theorieën bij het plegen van criminaliteit de gevoelens van schuld 
(tijdelijk) buiten werking gesteld. De groepsleden maken elkaar voor of tijdens het plegen van 
strafbare feiten wijs dat er niets mis is met dat gedrag.  
Onderzoek naar criminaliteit door jongeren wijst uit dat jongeren minder criminaliteit plegen 
als ze sterker geïntegreerd zijn in groepen in de samenleving (ouders, school, vrienden). Dit 
sluit aan bij de bindingstheorie, die stelt dat maatschappelijke bindingen remmend werken op 
criminaliteit.  

 
Met criminaliteit samenhangende sociale en politieke vraagstukken  
Criminaliteit hangt samen met een aantal andere sociale en politieke vraagstukken, zoals:  

 maatschappelijke vraagstukken rondom normvervaging, individualisering of gebrek aan 
sociale cohesie en burgerzin en de daaraan gekoppelde roep om maatregelen als meer 
controle, dwang of discipline.  

 de integratie van niet-westerse allochtonen, onder andere omdat bepaalde niet-westerse 
allochtonen oververtegenwoordigd zijn bij veroordelingen voor bepaalde delicten.  

 sociale ongelijkheid, onder andere omdat sociale ongelijkheid wordt gezien als een 
oorzaak van crimineel gedrag.  

 

Klassieke en moderne school in het strafrecht  
In het strafrecht zijn twee scholen te herkennen: de klassieke en de moderne school. De 
klassieke school gaat ervan uit dat een persoon die een misdaad begaat uit vrije wil handelt. 
In het rationele mensbeeld van de klassieke school calculeren mensen de gevolgen van 
gedrag van tevoren in. Straf is het nadeel waarmee iemand die overweegt crimineel gedrag 
te plegen, rekening zal houden. De straffen moeten dus zo hoog zijn dat mensen afzien van 
het plegen van een misdrijf. De nadruk ligt in deze school op vergelding en generale 
preventie als doelen/functies van straffen. De klassieke school stelt de daad centraal en gaat 
uit van vaststaande sancties voor alle daders (daadrecht). De gelegenheidstheorie of 
rationele-keuze theorie is verwant aan deze benadering. Deze richt zich echter niet op de 
effectiviteit van sancties, maar op de effectiviteit van preventieve maatregelen: het plegen 
van een bepaald misdrijf is het gevolg van een afweging van kosten en baten, waarbij de 
baten hoger worden geschat. Een samenvatting van de gelegenheidstheorie luidt: het niveau 
van de criminaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid van potentiële daders, de 
aanwezigheid van geschikte doelwitten en de afwezigheid van voldoende sociale bewaking.  
De moderne school stelt in plaats van de daad de dader centraal (daderrecht). Deze school 
verwerpt de gedachte van de vrije wil en stelt dat de mens grotendeels of geheel onvrij is in 
zijn denken en handelen, maar een product is van nature en nurture factoren. Naar de mate 
waarin de mens onvrij is, is hij ook minder 'schuldig' aan zijn misdrijven, op grond waarvan 
de straf aan legitimatie verliest. Deze school legt meer nadruk op andere doelen/functies van 
straffen, bijvoorbeeld speciale preventie, resocialisatie en bescherming van de samenleving 
(doel hierbij is ook afname van gevoelens van objectieve en subjectieve onveiligheid).  
Dat betekent dat niet vanzelfsprekend de strafmaat wordt gekozen die vanuit het principe 
van vergelding bij een bepaald delict past. In bepaalde gevallen kan zelfs een Tbs-maatregel 
worden opgelegd en geen straf, als er geen sprake is van schuld, maar de samenleving wel 
beschermd moet worden tegen de dader.  
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Aandacht voor biologische en psychologische verschillen, persoonlijkheidskenmerken en 
sociologische verklaringen voor criminaliteit, passen bij de moderne school. De 
bindingstheorie is één van de sociologische verklaringen voor crimineel gedrag. Volgens de 
bindingstheorie werken vooral maatschappelijke bindingen of sterke integratie van mensen 
in groepen (gezin, school, vriendengroep) remmend op criminele impulsen.  
De gedachte is dat mensen zich door hechte relaties met ouders, partners en vrienden en 
door actieve participatie op school, in het werk en in vrijetijdsverenigingen zowel emotioneel 
als rationeel aan de heersende normen en ideeën binden. Een andere sociologische theorie 
ter verklaring van crimineel gedrag is de anomietheorie. De kans op crimineel gedrag van 
mensen is groter als zij geen gelegenheid hebben (bv. door gebrek aan opleiding, door 
discriminatie of andere factoren) om op legitieme wijze, algemeen aanvaarde doelen te 
bereiken (maatschappelijk succes of welvaart).  
Uitgaande van de bindingstheorie, zal men niet kiezen voor langdurige gevangenisstraffen. 
Gedetineerden kunnen immers door een langdurig verblijf in de gevangenis hun bindingen 
met familie, vrienden en werk kwijtraken, waardoor er minder stimulans is om in de toekomst 
geen overtreding te begaan. De enige bindingen die in de gevangenis toenemen, zijn 
‘criminele’ bindingen. Gedetineerden gaan zich vaak conformeren aan de in de gevangenis 
heersende subcultuur. Elektronische vormen van toezicht en taakstraffen zijn vanuit deze 
gedachtegang betere alternatieven. Met deze alternatieven worden andere doelen/functies 
van straffen echter minder bereikt. Daarbij kan worden gedacht aan generale preventie, 
genoegdoening aan het slachtoffer en het voorkomen van eigenrichting.  
De etikettering theorie, ook wel labeling- of stigmatiseringtheorie genoemd, verklaart 
criminaliteit vanuit de sociale omgeving die het etiket 'crimineel' op bepaalde (afwijkende) 
gedragingen drukt. Mensen hebben de neiging zich conform dit etiket te gaan gedragen, een 
-selffulfilling prophecy-. Oorzaken van crimineel gedrag moeten niet alleen in het individu, in 
zijn gezin of in de gevoelde achterstelling worden gezocht, maar ook in de wetgeving, in de 
behandeling die delinquenten moeten ondergaan en vooral in de reacties van de 
maatschappij op het afwijkend gedrag.  
Het Nederlandse strafrecht is een compromis geworden tussen de klassieke en de moderne 
school. Er is een vastgesteld strafmaximum (en een stilzwijgende benedengrens) voor elke 
delictsoort, waarbij vergelding de grondslag van de straf is en daarvan de proportionaliteit 
bepaalt. Aan de andere kant wordt er gekeken naar persoon en persoonlijke 
omstandigheden, die invloed hebben op uiteindelijke strafmaat.  

 
Opvattingen van aanhangers van politieke stromingen over het handhaven van 
openbare orde en veiligheid  
De liberale ideologie legt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Het 
nastreven van eigenbelang heeft in de liberale visie heilzame effecten voor de samenleving, 
maar dient wel plaats te vinden binnen een juridisch kader. Individuen die de regels van de 
samenleving overtreden moeten worden bestraft. De liberale stroming legt de nadruk op de 
rechtshandhavende strategie in het overheidsbeleid.  
De kerntaak van de overheid is het bevorderen van de veiligheid van alle burgers, het 
handhaven van de openbare orde en het verdedigen van de democratische rechtsorde.  
De socialistische /sociaaldemocratische ideologie legt van oudsher meer nadruk op de 
maatschappelijke oorzaken van criminaliteit, zoals sociale ongelijkheid en een gebrek aan 
sociale cohesie. De laatste jaren is dat terug te zien in de nadruk op de aanpak van 
veiligheid in (achterstands)wijken en in de nadruk op de mogelijkheden van preventief beleid.  
Sociaaldemocraten bepleiten meer Europese integratie op het terrein van het 
veiligheidsbeleid, criminaliteitsbestrijding en de bestrijding van het terrorisme.  
Zij waarderen de sterk toegenomen mogelijkheden van individuele variatie in levensstijlen. 
Maar de successen van de culturele emancipatie stellen ook hoge eisen aan de 
inschikkelijkheid van mensen. Iedere burger hoort respectvol met anderen om te gaan. 
Crimineel en asociaal gedrag in de openbare ruimte, racisme en discriminatie, misbruik van 
sociale voorzieningen, corruptie, fraude en belastingontduiking ondermijnen de 
maatschappelijke solidariteit en dienen derhalve sterk te worden bestreden. Opvoeding, 
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school, maatschappelijke ondersteuning en tenslotte het strafrecht spelen daarbij een 
cruciale rol.  
De confessionele ideologie hecht veel belang aan het gezin, de school en het 
maatschappelijke middenveld bij het voorkomen van criminaliteit. Zij hechten in dit kader 
sterk aan het belang van het overbrengen van normen en waarden door deze socialisatoren. 
Ondersteuning van gezinnen kan een belangrijke preventieve maatregel tegen criminaliteit 
zijn, maar de overheid heeft daarnaast ook een belangrijke rechtshandhavende taak. 
Criminaliteit, ook de zogenaamde ‘veelvoorkomende criminaliteit’, veroorzaakt al snel een 
sfeer van angst en intimidatie. Een slagvaardige politie en een respectabele rechterlijke 
macht zijn daarom onmisbaar. En de zekerheid dat regels en normen er zijn voor iedereen, 
ook voor topbestuurders en bankiers.  
In het dilemma van de rechtsstaat leggen de socialistische/sociaaldemocratische stroming 
en progressief-liberalen meer nadruk op rechtsbescherming, terwijl de confessionele 
stroming en conservatief-liberalen meer nadruk leggen op rechtshandhaving.  

 
Veranderingen in het overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit  
In het beleid van de overheid om criminaliteit te bestrijden zijn drie strategieën te 
onderscheiden:  
1) rechtshandhaving. Deze strategie is erop gericht om (vermeende) daders van delicten op 
te sporen, te vervolgen en berechten, en uiteindelijk te straffen. Voorbeelden van 
maatregelen die binnen deze strategie passen zijn supersnelrecht, zero tolerance-
arrestaties, etc.  
2) ondersteuning en hulpverlening. Deze strategie is gericht op het bevorderen van 
cognitieve en sociale competenties en het afleren van antisociaal gedrag bij risicogroepen, 
veelal minderjarigen. Deze strategie veronderstelt dat individueel crimineel gedrag bepaald 
wordt door een combinatie van onder meer leefsituatie, groepsdruk, opvoedkundige 
kwaliteiten van de ouders en toekomstperspectief.  
Voorbeelden van maatregelen die binnen deze strategie passen zijn preventieve jeugdzorg 
via de consultatiebureaus en ggd’s, structuur biedende vaardigheidstrainingen en 
gedragstherapie. Ook wordt het gezin vaak bij de maatregelen betrokken. Daarnaast kan 
gedacht worden aan groepsgerichte maatregelen, bijvoorbeeld sportactiviteiten om contact 
op te bouwen met de jongeren uit een overlast gevende groep.  
3) het beperken van de gelegenheid tot criminaliteit. In tegenstelling tot de eerste twee 
strategieën staan hier niet de (potentiële) daders centraal, maar de criminaliteit zelf. 
Bovendien richten de maatregelen zich bij deze strategie niet alleen op (potentiële) daders, 
maar ook op (potentiële) slachtoffers en/of (potentiële) locaties. Voorbeelden van 
gelegenheid beperkende maatregelen zijn ingangscontroles op stations, de inzet van 
politiesurveillanten, cameratoezicht en buurtpreventie. Voorbeelden van maatregelen die 
binnen deze strategie passen zijn de wijziging van de privacywetgeving, de identificatieplicht 
en het preventief fouilleren.  
Bij de eerste strategie is sprake van repressief beleid, de andere twee strategieën zijn te 
karakteriseren als preventief beleid. Het midden van de jaren tachtig kan als een keerpunt in 
het overheidsbeleid worden gezien. De sterke toename van door de politie geregistreerde 
criminaliteit, alsmede de gesignaleerde onveiligheidsbeleving bij burgers, leidden tot de wens 
van een meer samenhangende aanpak van de criminaliteit. Sinds 1985 is er sprake van een 
zogenaamd integraal veiligheidsbeleid, waarbij niet alleen voor politie en justitie, maar ook 
voor andere overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en 
individuele burgers, een rol bij de criminaliteitsbestrijding is weggelegd. Waar tot het einde 
van de jaren zeventig vooral rechtshandhaving gezien werd als de belangrijkste strategie, 
werd sinds 1985 meer ingezet op de andere twee strategieën. Sinds het begin van deze 
eeuw werd het veiligheidsbeleid weer sterk gericht op rechtshandhaving. De laatste jaren zijn 
de beide andere strategieën weer iets meer in het vizier gekomen.  
De rol van het slachtoffer in het strafproces is in de wet aanzienlijk versterkt (spreekrecht, 

schriftelijke slachtofferverklaring, recht op informatie over de strafrechtelijke procedure). Een 

slachtoffer van een misdrijf kan worden bijgestaan door het Bureau Slachtofferhulp. 
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Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied 

aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) 

van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Doel is hen te ondersteunen. 

Slachtoffers kunnen op verschillende manieren hulp krijgen bij het verwerken van de 

gebeurtenis en het waar mogelijk herstellen dan wel verlichten van de materiële en 

immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het 

uitgangspunt.  
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Mensen zijn met elkaar verbonden. In een schoolklas kennen alle leerlingen elkaar van 

naam. Ze groeten elkaar en praten allemaal weleens met elke klasgenoot. Sommige 

leerlingen gaan veel met elkaar om, maken samen huiswerk en gaan met elkaar uit. Anderen 

hebben nauwelijks contact. Er zijn een paar vriendengroepjes die veel tijd met elkaar 

doorbrengen. Eén of twee leerlingen ‘horen nergens bij’ en blijven op zichzelf. In zo’n 

vriendengroepje is er vaak één de gangmaker, die met plannen aankomt en ook nogal eens 

de baas speelt. Een paar anderen hangen er maar wat bij. 

 

 
 
De schoolklas vormt, zoals alle samenlevingsverbanden, een netwerk van onderlinge 

verbindingen. Zo’n netwerk kan worden weergegeven met lijnen voor de verbindingen, en 

knooppunten voor de mensen die met elkaar verbonden zijn. In het voorbeeld van de 

schoolklas gaan alle leerlingen weleens met elkaar om. Ze kunnen dus allemaal door een 

dun lijntje met elkaar verbonden worden. Maar de leden van de vriendengroepjes gaan veel 

meer met elkaar om. Tussen hen kunnen dikkere verbindingslijnen getekend worden. 
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Binnen elk vriendenkliekje zijn er de gangmakers en de meelopers. De één gaat voor, de 

anderen volgen. Er zit een richting in de bindingen. Tussen de vrienden lopen pijlen die 

aangeven wie meestal het initiatief neemt en wie gewoonlijk volgt. Vaak is er een gangmaker 

die twee of drie makkers heeft die op hun beurt weer volgelingen hebben. Ook dat kan met 

die pijlen worden weergegeven. 

Wanneer iedereen met iedereen omgaat is er sprake van een volledig verbonden netwerk. 

De hele klas is een volledig verbonden netwerk, maar nogal dun, want de omgang is niet erg 

intensief. Elk vriendengroepje is ook een volledig verbonden netwerk, maar veel dikker, want 

de omgang is intensief. 

Wanneer onverwacht voor de volgende dag het eerste lesuur uitvalt, worden de leerlingen 

telefonisch gewaarschuwd volgens een ‘sneeuwbal-schema’: de eerste gebelde leerling 

waarschuwt twee anderen en die bellen of appen op hun beurt elk met twee klasgenoten, 

enzovoort. Totdat iedereen op de hoogte is. Dit type netwerk heet een boomnetwerk of 

hiërarchisch netwerk. Het bestaat uit het kleinste aantal verbindingen dat juist voldoende is 

om alle knooppunten te verbinden, niet rechtstreeks, maar via-via. Veel organisaties zijn 

ingericht als een hiërarchisch netwerk. Bijvoorbeeld het leger. Een generaal geeft zijn 

bevelen aan een paar hoge officieren – kolonels – die de commando’s doorgeven aan hun 

ondergeschikten – de kapiteins – die op hun beurt het bevel overbrengen aan onderofficieren 

en zo tot de soldaten op het strijdveld. 

 

 
 
Met netwerkschema’s zijn allerlei verbindingen binnen een samenlevingsverband weer te 

geven. Bijvoorbeeld een netwerk van voedselvoorziening. In een boerensamenleving, waar 

een groot gezin in de eigen behoeften voorziet, is er een klein, hecht verbonden netwerk met 

betrekkelijk weinig verbindingen naar buiten. Heel anders lopen de lijnen in een 

geldeconomie, waar het voedsel van de boeren eerst naar de groothandel, vandaar naar de 

winkeliers en ten slotte naar de gezinshuishoudens gaat.  

Maar ook de verplichtingen tot wederzijdse hulp tussen buren zijn in een netwerkschema af 

te beelden, of de strijdverhoudingen tussen krijgersgroepen: welke bedreigen en bestrijden 

elkaar en welke zijn elkanders bondgenoot? 

Van een schoolklas zou een affectief netwerk te tekenen zijn: ‘wie is op wie?’. Een 

stamboom is niets anders dan een netwerk van verwantschapsverhoudingen: wie is met wie 

getrouwd en wie is van wie de zoon of dochter? De stamboom is overigens een 

boomnetwerk, maar we laten allerlei vertakkingen weg om zo alle voorouders van één 

persoon te kunnen weergeven of alle afstammelingen van één voorouder. 

Soms weten de leden van een netwerk helemaal niet met wie ze allemaal verbonden zijn. In 

moderne samenlevingen kennen mensen vaak hun achterneven en -nichten, oudooms en -

tantes niet, maar in traditionele samenlevingen weten mensen dat soms tot in de vijfde en 

zesde graad. Consumenten in een moderne samenleving weten in welke winkel ze een 
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artikel hebben gekocht, maar van de rest van het netwerk -de grossier, de fabrikant, de 

grondstoffenleveranciers- hebben ze geen idee. Onderzoekers zouden voor een epidemie 

een ‘besmettingsnetwerk’ kunnen opstellen, waaruit blijkt wie van wie een ziekte heeft 

opgelopen. 

Binnen al die netwerken vormen mensen de knooppunten. Sommige mensen nemen een 

heel centrale positie in: een groot aantal verbindingen komt bij hen samen. Tijdens de les 

praat de docent tegen de leerlingen en zij richten zich tot de docent. Onder elkaar praten ze 

niet (dat is tenminste meestal niet de bedoeling). Alle communicatie verloopt via de docent, 

die dus tijdens de les de centrale positie in het netwerk inneemt. Zulke centrale posities 

hangen meestal samen met leiderschap, maar niet altijd. De telefonist op een kantoor 

bijvoorbeeld verbindt alle gesprekken door, maar is in die centrale positie niet zelf 

leidinggevend, want hij mag niet meeluisteren of zich in de gesprekken mengen. 

 

 
 
In een hiërarchisch netwerk zijn lageren niet direct met elkaar verbonden, maar kunnen 

elkaar alleen bereiken via iemand in een hogere netwerkpositie. Mensen in zulke centrale 

posities zijn beter geïnformeerd, kunnen anderen sneller bereiken en zijn zelf een onmisbaar 

knooppunt voor een groter aantal mensen die elkaar willen bereiken. Daaraan ontlenen zij 

een voorsprong op anderen in minder centrale posities. 

 

De omstreden bureaucratie 
De bureaucratische organisatievorm is volgens de socioloog Max Weber superieur aan alle andere 
openbare bestuursvormen, afgemeten aan de maatstaven van efficiëntie, regelmaat, continuïteit en 
betrouwbaarheid. De effectiviteit was dusdanig dat niet alleen overheden maar ook andere grote 
organisaties bureaucratiseerden. Webers nadruk op de effectiviteit van de bureaucratie betekende niet 
dat hij deze bestuursvorm alleen maar positief waardeerde. Eenmaal op gang gekomen 
bureaucratisering was, zo vreesde hij, een onstuitbaar proces waardoor mensen steeds meer gevangen 
zouden raken in een web van beperkte taken en formele regels. Ook was weber bang dat de 
bureaucraten te veel macht zouden krijgen en te weinig gecontroleerd zouden worden door de 
verantwoordelijke politieke leiders. 

 
Na Weber is de kritiek op de bureaucratie alleen maar toegenomen. Enkele veelgehoorde punten van 
kritiek: de bureaucratie is inefficiënt en verspillend en heeft de neiging te groeien, doordat bureaucraten 
telkens weer nieuw werk voor zichzelf en anderen creëren; de bureaucratie werkt traag en inflexibel, kan 
niet slagvaardig reageren op veranderende omstandigheden; de bureaucratie houdt zich feitelijk niet aan 
haar eigen formele regels. Deze punten zijn vooral voor de overheidsbureaucratie opgemerkt, maar ook 
op gebureaucratiseerde particuliere organisaties, zoals grote ondernemingen, van toepassing verklaard. 
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Al deze kritiekpunten bevatten een kern van waarheid en worden voor deel bevestigd door onderzoek. 
Ze kunnen echter gemakkelijk overdreven worden. Iedere organisatievorm brengt bepaalde nadelen 
mee en niet zelden overtreffen die de nadelen van de bureaucratie. Niet iedere afstoting van 
bureaucratische taken, niet iedere ‘privatisering’ of ‘flexibilisering’ is zonder meer een verbetering. 
Organisatiesociologen gaan er tegenwoordig veelal vanuit dat de effectiviteit en efficiëntie van een 
bepaalde organisatiestructuur afhangen van de taken waarvoor de organisatie zich gesteld ziet, en de 
specifieke kenmerken van de omgeving waarin zij verkeren. 

 

 

1. Netwerk en levensloop 
Het netwerk waarvan iemand deel uitmaakt verandert in de loop van het leven. Heel kleine 

kinderen zijn geheel en al verbonden met hun moeder, die hun voeding, beschutting, liefde 

en bescherming geeft. Die moeder is zelf weer met anderen verbonden. De band tussen 

moeder en kind is zo sterk dat wel gesproken wordt van de moeder-kinddyade. 

Algauw ontwikkelt de zuigeling betrekkingen met andere mensen in de omgeving: de vader, 

broertjes en zusjes, oma, opa, enzovoort. De baby begint de verschillende mensen in de 

omgeving te herkennen en onderscheid tussen hen te maken. Kinderen van een jaar spelen 

al met vriendjes, gaan naar een crèche en leren vaste bezoekers of de oppas kennen. Een 

heel klein kind is veel afhankelijker van de mensen in de omgeving dan die mensen 

afhankelijk zijn van dat kleine kind. 

Eenmaal op school breidt het netwerk zich nog verder uit: speelkameraadjes, onderwijzers 

en onderwijzeressen. Grote kinderen doen boodschappen, gaan naar een sportclub of 

nemen muziekles, gaan naar de tandarts, hebben nog andere vriendjes in de buurt, 

enzovoort. En als het kind groot wordt en naar de middelbare school gaat, verliest het ook 

weer vriendjes van vroeger of ziet ze nog maar een enkele keer.  

Als jonge mensen gaan werken doen ze weer nieuwe relaties op: hun collega’s en de chef. 

Nu raken ook andere mensen afhankelijk van hen, want klanten en collega’s zijn 

aangewezen op de prestaties van de jonge werker. Komt iemand in een leidinggevende 

positie, dan neemt hij zelf een centrale plaats binnen het netwerk en zijn anderen weer 

afhankelijk van hem. 

Mensen trouwen en krijgen kinderen, die op hun beurt aangewezen zijn op de ouders. 

Wanneer iemand in de ‘kracht van zijn leven’ is, zijn andere mensen het meest op die 

persoon aangewezen. 

Worden mensen nog ouder, dan gaan hun kinderen het huis uit. Ze geven hun werk op en 

gaan met pensioen. Nog later vallen allerlei vrienden en relaties weg. Hun netwerk krimpt 

weer in naarmate er minder mensen op hen zijn aangewezen, en zij worden geleidelijk 

afhankelijk van een paar mensen die hen verzorgen als zij eenmaal oud en behoeftig zijn 

geworden. Zo verschuift de afhankelijkheidsbalans in de loop van een leven van maximale 

afhankelijkheid van een enkele verzorgende figuur naar uiteenlopende en wederkerige 

afhankelijkheidsverhoudingen met een toenemend aantal mensen, en dan weer naar een 

steeds eenzijdiger afhankelijkheid van een krimpende kring van mensen. 

 

 

2. Verwantschapsrelaties 

Alle mensen zijn opgenomen in verwantschapsnetwerken, zoals gezinnen, families of clans. 

In traditionele samenlevingen zijn die verwantschapsbanden veruit de belangrijkste 

bindingen. De meeste afhankelijkheidsverhoudingen zijn dan ingebed in familiebetrekkingen. 

Vandaar ook dat mensen in die samenlevingen zo goed bijhouden wie hun voorouders 

waren en wie hun verwanten zijn. In zulke samenlevingen telt vóór alles geboorte en 

afstamming en gaat het er minder om wat mensen zelf presteren. Posities in die 

samenlevingen worden niet zozeer verworven door eigen inspanning, maar eerder 
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toebedeeld op grond van afstamming. Kinderen, meestal jongens, erven het land van hun 

vader, zonen nemen het ambacht van hun vaders over. Posities worden ook toebedeeld op 

grond van geslacht. Wie als vrouw geboren wordt kan niet de posities bereiken die aan de 

jongens worden toebedeeld (en mannen mogen geen vrouwentaken verrichten). Ook de 

positie van stamoudste, dorpshoofd, landheer en koning worden iemand toebedeeld op 

grond van afstamming. Dat geldt allemaal als vanzelfsprekend. 

Het koningschap valt iemand toe door geboorte, maar dat is in de eigentijdse samenleving 

dan ook een ‘hoge’ uitzondering, die teruggaat op traditie. 

 

 
 
Tegenwoordig maakt het veel verschil uit welk milieu iemand komt – het scheelt al in de 

schoolkeuze en het maakt veel uit voor het aanknopen van de juiste connecties – maar het is 

niet voldoende voor de latere loopbaan. Ook kinderen van geschoolde en welgestelde 

ouders moeten examen doen, solliciteren naar een baan en zich inspannen om promotie te 

krijgen. Wordt iemand in deze samenleving bevoordeeld vanwege zijn afkomst of geslacht, 

dan gebeurt dat zelden openlijk. In het openbaar telt alleen wat iemand presteert, mensen op 

eigen kracht posities verwerven. (Maar in het geniep worden familieleden en kennissen ook 

weleens voorgetrokken). 

Verwantschapsrelaties zijn ook nu nog van belang, maar de banden met verre verwanten 

worden minder onderhouden. Mensen wonen in kleine gezinnen, van anderen afgezonderd 

in een eigen huis, vaak in een andere stad dan hun ouders, broers en zussen. Maar als het 

gaat om affectieve verbindingen blijken gezins- en familieleden toch sterk op elkaar 

betrokken en in moeilijke tijden vallen zij op elkaar terug voor onderlinge hulp.  

 

3. Verworven relaties 
Het grootste deel van de dag brengen mensen niet door binnen gezinsverband, maar op 

school of op het werk tussen mensen die ze hebben leren kennen en ooit weer eens uit het 

oog zullen verliezen. Dat is kenmerkend voor onze samenleving. De verbindingen met 

klasgenoten en docenten of met collega’s, ondergeschikten en meerderen zijn vaak zakelijk 

van aard. Ze zijn gericht op de taken die daar moeten worden uitgevoerd. Het houdt mensen 

dan ook erg bezig hoe zij die opgaven met (en soms tegen) anderen zullen aanpakken. 

Binnen het netwerk van school en werk ontwikkelen zich ook ‘informele’ verhoudingen, zoals 

vriendschapsbanden en vijandige verhoudingen, met een sterk affectieve lading. Mensen 

treden toe tot nog andere netwerken, zoals sportverenigingen en kerkelijke organisaties. In 

elk van die netwerken ontmoeten ze andere mensen die elkaar onderling vaak niet kennen 

en die ook niet bij hen thuis komen. In de tegenwoordige samenleving is het dus heel 

gewoon dat iemand tot verschillende netwerken behoort, waarin die persoon dan 



 

31 
 

verschillende activiteiten heeft, andere contacten onderhoudt en zich ook telkens anders 

gedraagt. Iemand kan vele gezichten hebben: “In de klas zegt hij nooit wat, maar op het 

voetbalveld heeft hij de grootste mond”, of “Als mijn moeder mij zo zag …” In de loop van de 

tijd treden mensen tot nieuwe netwerken toe en geven oude op; met die verandering van 

netwerk en netwerkpositie veranderen ook hun houding en gedrag. 

 

 
 
In eigentijdse samenlevingen zijn verwantschapsnetwerken niet de enige. Mensen zijn ook 

opgenomen in vriendschapsnetwerken. Mensen die samen op school gezeten hebben, in 

dezelfde straat woonden, op dezelfde volleybalclub zaten, die lid waren van dezelfde 

studentenclub, blijven soms hun leven lang met elkaar in contact, beleven daar plezier aan 

en gebruiken die relaties ook om een geschikte baan te vinden, een goed huis te zoeken en 

om via-via een geschikte partner te leren kennen. En via het netwerk leer je ook weer 

buitenstaanders kennen met wie ze contact kunnen maken: “Zeg, zou jij een goede tandarts 

voor mij weten?”, of “ken jij iemand die een kamer te huur heeft?” 

 

4. Indirecte verbindingen 
De wereld is soms kleiner dan je denken zou: iedereen kent de ervaring dat je in het 

buitenland een onbekende tegenkomt en dat in de loop van het gesprek blijkt dat je een 

gemeenschappelijke kennis hebt. Wat een toeval! Hoe is dat nou mogelijk? 

Elk volwassene kent wel zo’n duizend mensen van naam en gezicht. De duizend mensen die 

ik ken zullen dus ieder ook duizend mensen kennen. Als dat telkens duizend anderen zijn, 

kennen mijn kennissen samen een miljoen mensen. Als ik nu in een vreemde omgeving een 

onbekende tegenkom, is de kans vrij groot dat die persoon een van de miljoen mensen is die 

een van mijn duizend kennissen kent. 

Daarbij komt dat de meeste mensen als ze reizen zich wel verplaatsen, maar sociaal toch op 

hun plaats blijven. Ze gaan bijvoorbeeld naar een vakantieoord waar vooral hun stadgenoten 

of hun geloofsgenoten of mensen met ongeveer hetzelfde werk of van dezelfde leeftijd 

komen: ‘soort zoekt soort’. Dat vergroot uiteraard de kansen dat twee mensen die elkaar 

ontmoeten een gemeenschappelijke kennis blijken te hebben. Je ontmoet onderweg vooral 

soortgenoten. 

 

5. Netwerkontvouwing 
In vroegere samenlevingen brachten de meeste mensen hun levensdagen door binnen een 

vrij klein, besloten, volledig en veelvoudig verbonden netwerk. Ze leefden in een kring van 

verwanten en buren, waar iedereen elkaar kende (volledig verbonden), en de meeste 

mensen hadden maar weinig contacten buiten die besloten gemeenschap. Ze hadden veel 

met elkaar te maken en op velerlei manier (veelvoudig verbonden). De buurvrouw was 
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bijvoorbeeld een aangetrouwde nicht, en hielp bij de geboorte van kinderen in het dorp. Als 

er een geit geslacht werd kreeg zij een deel, en zij hield de dorpskerk schoon. Het 

dorpshoofd was ook de bakker, hij was degene die ruzies bijlegde en bovendien leende hij 

iemand weleens een zak meel als dat zo uitkwam, maar hij was dan ook de oudste zoon van 

de rijkste familie van het dorp. 

In de ontwikkeling naar meer eigentijdse samenlevingen voltrekt zich een ontvouwing van 

deze kleine, besloten, veelvoudig en volledig verbonden netwerken. Sommige mensen 

leggen contacten met de buitenwereld en de gemeenschap wordt minder besloten. Als de 

gemetselde steenoven van de bakker het begeeft, koopt hij een stalen oven in de stad (en 

daar moet hij geld voor lenen bij de stadsbank). De dochter van de vrouw die hielp bij 

geboorten gaat aan een hogeschool een opleiding voor vroedvrouw volgen (en ze komt terug 

met een verloofde van buiten het dorp). De onderlinge betrekkingen worden minder 

veelvoudig en specifieker. Er komt een betaalde burgemeester en de bakker bemoeit zich 

niet meer met de dorpsruzies.  

 

 
 

Wie meel te kort komt vraagt bij de gemeente een uitkering aan. Bij bevallingen wordt geen 

beroep meer gedaan op een ervaren buurvrouw of tante, want daar is van nu af aan de 

gediplomeerde vroedvrouw voor. Als er nog een geit geslacht wordt, gaat het vlees dat niet 

meteen wordt opgegeten niet meer naar de buren, maar in de vrieskist. Enzovoort. 

Langzamerhand is het netwerk ook niet meer volledig verbonden. De dorpelingen hebben 

niet zoveel meer met elkaar te maken en er gaan tijden voorbij dat ze elkaar niet zien. Er zijn 

buitenstaanders in het dorp komen wonen die niet iedereen meer kent. 

Het kleine, besloten, volledig en veelvoudig verbonden netwerk is opengevouwen. Er zijn 

meer contacten met de buitenwereld gekomen en binnen het netwerk vallen verbindingen 

weg of verliezen hun veelvoudige functies. Dit proces van netwerkontvouwing is kenmerkend 

voor de overgang van traditionele naar hedendaagse samenlevingen, waarbij 

dorpsgemeenschappen opgaan in een geldeconomie met industriële productie, groet 

organisaties en staatsbemoeienis. 

 

Eén netwerk verbindt de mensen overal op aarde. Dat is het web van ruilverhoudingen, die 

tezamen het economisch wereldstelsel vormen. Alle mensen in dat netwerk gebruiken 

dingen die zij niet zelf gevonden, geteeld of gemaakt hebben, maar die ze van andere 

mensen hebben verworven door ruil of koop. Een eindeloze stroom goederen schuift over de 

wereld, in schepen, auto’s, treinen en vliegtuigen op weg van de makers naar de verbruikers 

en van de verkopers naar de kopers. Het geld stroomt als betaling, onzichtbaar, de andere 

kant op. Ook in de stroom van goederen bestaat een tweerichtingsverkeer. Een land kan op 

den duur niet alleen maar invoeren en daarvoor geld betalen, maar het moet ook goederen 

of diensten uitvoeren en daarvoor geld ontvangen. 
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6. Arbeidsdeling 

 Als er iets te ruilen, te kopen of te verkopen is, dan hebben de twee partijen elkaar blijkbaar 

elk iets - anders – te bieden. Ze maken niet allebei hetzelfde, maar leggen zich ieder toe op 

een bepaald product dat ze dan ruilen voor allerlei dingen die ze nodig hebben. Die 

verscheidenheid van productieve bezigheden wordt de maatschappelijke arbeidsverdeling 

genoemd. Er is een dubbele samenhang tussen ruil en arbeidsdeling. Mensen kunnen zich 

de godganse dag toeleggen op het voortbrengen van één soort producten, maar dat kan 

alleen als zij die waren vervolgens kunnen ruilen of verkopen om aan andere goederen te 

komen die zij ook nodig hebben om in leven te blijven. En omgekeerd is er alleen iets te 

ruilen als andere mensen ook andere producten voortbrengen en aanbieden, dus als de 

totale productie in de samenleving is opgedeeld in een veelheid van afzonderlijke taken die 

telkens door andere mensen worden uitgevoerd. 

In de geschiedenis heeft zich een steeds verdergaande arbeidsdeling voltrokken. In 

agrarische samenlevingen werkt de overgrote meerderheid van de bevolking op het land. Er 

is een taakverdeling tussen mannen en vrouwen, tussen jonge en oude mensen, en vaak 

ook tussen landbezitters en bezitloze dagloners. De opbrengst van het land wordt verdeeld, 

in natura. Landarbeiders krijgen dan geen geld, maar een deel van de oogst als beloning of 

mogen een eigen stukje grond bewerken. 

 

 
 

Behalve boeren zijn er ook ambachtslieden, mensen die zich toeleggen op het maken van 

gereedschap voor het boerenbedrijf: ploeg- en hoefsmeden, pottenbakkers, 

mandenvlechters, wagenmakers, rietdekkers, steenbakkers, timmerlui. Metselaars, 

enzovoort. Nog andere ambachtslieden verwerken materiaal dat de boer geoogst heeft: 

molenaars, bakkers, spinners, wevers, ververs, kleermakers, olieslagers, touwslagers … 

Het ligt voor de hand dat zulke specialisten sneller en beter werk zullen leveren dan de 

boerenmensen, die het er maar naast doen tijdens de stille wintermaanden. Met de opkomst 

van het ambacht neemt de hoeveelheid en de kwaliteit van de nijverheidsproducten toe. 

Ambachtslieden en boeren ruilen hun producten: nijverheidsproducten tegen grondstoffen. 

 

Op ieder moment gebruiken mensen dingen die zij door ruil of koop verworven hebben. 

Zulke goederen belichamen de menselijke arbeid waarmee ze vervaardigd zijn, maar ook het 
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netwerk van ruilverhoudingen waarin ze tot stand gekomen zijn en op hun bestemming 

terechtgekomen. Deze tekst is gedrukt op papier van Noors (?) hout met inkt van kleurstoffen 

uit wie weet waar ter wereld. Hieruit blijkt dat mensen om een product te gebruiken helemaal 

niet hoeven te weten waar, waarvan en hoe het geproduceerd is en langs welk ruilnetwerk 

het hen bereikt heeft. En ze weten er meestal ook niets van. In dit opzicht weten mensen in 

een eigentijdse samenleving minder van de wereld om hen heen dan ongeletterde nomaden 

van hun omgeving. 

De arbeidsdeling gaat blijkbaar samen met een kennisdeling waarin mensen ieder maar een 

klein deel van de enorme hoeveelheid maatschappelijk beschikbare kennis hoeven te 

beheersen, namelijk datgene wat zij nodig hebben in hun specifieke rol als producent van 

hun bepaalde product (hun ‘vakkennis’), en wat zij nodig hebben om de producten die 

anderen hebben geproduceerd te kunnen gebruiken, en om zich overigens als een bekwaam 

lid van de samenleving te kunnen gedragen (hun ‘lekenkennis’). 

 

Op weg naar een ‘postmodern’ arbeidsbestel? 
Er is kritiek op logge, bureaucratische en inefficiënte organisaties en het werken daarin. Er lijkt een 
ware zoektocht op gang gekomen naar nieuwe organisatieprincipes die beter passen bij de huidige 
economische realiteit en technische mogelijkheden. Sommige ideeën hebben betrekking op een andere 
manier van werken aan de voet van de organisatie, het creëren van nieuwe functie- en taak structuren, 
waarbij enerzijds uitgesplitste taken opnieuw worden samengevoegd, uitvoerend werk wordt verrijkt 
met taken met een voorbereidend en/of controlerend karakter en de autonomie van functiebekleders 
wordt vergroot. 
Andere ideeën zijn gericht op het ‘ontbureaucratiseren’ van organisaties, bijvoorbeeld door afplatting 
van organisaties, het delegeren van bevoegdheden naar de werkvloer, het verzelfstandigen van 
afdelingen, enzovoort. En tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan mogelijkheden om de inzet van 
personeel te ‘flexibiliseren’, bijvoorbeeld door mensen meer dan vroeger over functies te laten rouleren, 
meer gebruik te maken van deeltijdarbeid, tijdelijke contracten, uitzendarbeid en vergelijkbare 
maatregelen. 
Dat betekent ook dat het proces van collectivisering en institutionalisering op zijn retour is. 
Ondernemers streven ernaar om regels en collectieve afspraken te versoepelen, zodat zij een grotere 
vrijheid verkrijgen om arbeidsvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de eigen bedrijfssituatie 
en af te stemmen op wensen en prestaties van het eigen personeel. Denk aan flexibilisering van 
arbeidstijden en het invoeren van vormen van prestatiebeloning. 
Ook bij de discussie over de herziening van de sociale zekerheid worden vragen gesteld over bestaande 
collectieve regelingen en of deze niet geïndividualiseerd en/of geprivatiseerd moeten worden. In vrijwel 
alle westerse landen staan de vakbonden sterk onder druk. 
Ook op de arbeidsmarkt zijn deregulering en flexibilisering veelgehoorde begrippen. Dat zal de 
kwetsbaarheid van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt vergroten. En dan helpt het ook niet dat veel 
organisaties proberen hun ‘dure’ interne markten in te krimpen. Het vaste personeel eruit en de blik 
extern gericht op het inlenen van tijdelijk personeel in de vorm van oproepkrachten, nul-urenwerkers, 
payrollers, zzp’ers, enzovoort. 
 
Al deze veranderingen hangen nauw samen met andere veranderingen in de hedendaagse samenleving. 
Door verschuivingen in de economie neemt de internationale concurrentie toe en wordt flexibiliteit en 
kwaliteits- en klantgerichte productie steeds belangrijker. Technologische ontwikkelingen als de micro-
elektronica en de daardoor in een stroomversnelling geraakte automatiserings- en 
informatiseringsproces. Ze weerspiegelen ook bepaalde sociaal-culturele ontwikkelingen, zoals het 
stijgend opleidingspeil, het emancipatieproces en het voortschrijdend proces van individualisering – en 
versterken op hun beurt deze ontwikkelingen weer. En er is een onmiskenbare politiek-ideologische 
dimensie: de opkomst van het neoliberale denken dat een grote impuls gekregen heeft door de 
ineenstorting van de communistische regimes in Oost-Europa. Een onbegrensd optimisme en geloof in 
de zegeningen van de vrijemarkteconomie.  
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Alles bijeen roepen deze veranderingen de vraag op of niet alleen het moderne arbeidsbestel maar ook 
de moderne samenleving als geheel zich op een omslagpunt bevindt.  

 

 

7. Geld 
In elk huishouden is minstens één iemand rechtstreeks aan het ruilnetwerk gekoppeld via de 

‘geldstreng’, als loontrekker, uitkeringsontvanger, rentenier of ondernemer. Dat is niet altijd 

zo geweest. Ook in Europa heeft dit netwerk zich pas in de laatste paar eeuwen zo verbreid 

en verdicht. 

Arbeidsdeling en marktvorming zijn onderling samenhangende ontwikkelingen. Naarmate 

mensen zich meer toeleggen op het voortbrengen van een bepaald goed of het verlenen van 

een bepaalde dienst, zijn ze ook sterker aangewezen op de markt waar ze in ruil voor hun 

eigen prestaties al de andere goederen en diensten kunnen verkrijgen die ze nodig hebben. 

In deze uitwisseling is geld steeds meer een essentiële rol gaan spelen. 

 

 
 

Geld is in de eerste plaats een ruilmiddel. Het maakt het ruilen gemakkelijker. Waar geen 

geld in omloop is, moet de vraag van de één altijd precies passen op het aanbod van de 

ander. Als iemand een kalf kan aanbieden en zelf twee manden en een ploeg nodig heeft, 

moet er iemand anders zijn die juist dat in de aanbieding heeft en die toevallig nog zelf een 

kalf zoekt. Is zo iemand er niet, dan zou de eigenaar zijn kalf in tweeën moeten hakken en 

het achterdeel moeten ruilen tegen de manden, de voorkant tegen de ploeg. Maar als het 

kalf voor geld verkocht wordt, kan de verkoper een deel van het geld bij de mandenmaker 

besteden en met de rest een ploeg aanschaffen. 

Het komt ook geregeld voor dat iemand iets verkoopt, maar zelf pas op een later tijdstip iets 

wil aanschaffen. Tussentijds blijft het geld bewaard en functioneert als spaarmiddel. Het 

wordt dan opgepot. 

Los van een specifieke koop of verkoop kan de waarde van allerlei goederen en diensten 

berekend worden in geld. Het is ook een waardemeter. Van bijna alles – maar niet helemaal 

alles – is de waarde in geld uit te drukken. Maar soms is de geldswaarde een heel andere 

dan de gebruikswaarde, en nog weer een andere dan de gevoelswaarde van een voorwerp. 
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Iemand bezit bijvoorbeeld een fiets die onmisbaar voor hem is en die hij zeker niet voor de 

marktprijs zou willen verkopen. In Vietnam stond destijds de doodstraf op fietsendiefstal. De 

waarde in het gebruik is dan groter dan de waarde in geld (de ruilwaarde). Maar bovendien 

kan het zijn dat die fiets een erfstuk is, dat de eigenaar ‘voor geen geld kwijt zou willen’. Het 

gaat immers om de emotionele gehechtheid aan dit bijzondere voorwerp. 

Om al deze functies te kunnen vervullen moet geld van deelbaar materiaal gemaakt zijn. Het 

moet ook vaststaan dat het geld ‘echt’ is. Het moet dus van ijkbaar materiaal vervaardigd 

zijn. En het geldmateriaal moet kostbaar zijn, dat wil zeggen dat voor een gering gewicht en 

een kleine omvang al heel veel te krijgen is. Het geldmateriaal moet ook houdbaar zijn, om 

het te kunnen bewaren, ‘sparen’ dus. Er zijn niet veel materialen die aan deze vier eisen 

voldoen en die dus goed kunnen dienen als muntmateriaal. Vooral metalen zijn geschikt 

gebleken. Ook bepaalde schelpen zijn als geld gebruikt. 

 

 
 

Mensen zijn bereid om te werken voor geld en ook om hun producten voor geld te verkopen, 

niet omdat zij aan dat geld op zichzelf zoveel hebben, maar omdat zij erop vertrouwen dat 

andere mensen op hun beurt bereid zullen zijn om voor dat geld goederen of inspanningen 

te leveren. Geld wordt algemeen aanvaard omdat het algemeen aanvaard wordt. Dit is weer 

een voorbeeld van de Thomas-regel. Omdat mensen verwachten dat anderen dat geld 

accepteren, zijn zij zelf bereid het aan te nemen. Daarin speelt de gebruikswaarde van het 

geld nauwelijks een rol. In eigentijdse samenlevingen wordt papiergeld gebruikt en meer en 

meer ook betaalpasjes die voorzien zijn van elektronische waarmerken en tellers. Met dat 

‘plastic’ zijn bankbiljetten te krijgen en die kunnen weer worden ingewisseld tegen goud bij 

de ‘centrale bank’, de bank die in opdracht van de staat het geld uitgeeft. Als dat inwisselen 

zonder meer kan doet niemand het, en als iedereen het zou doen dan kon het niet meer, 

omdat er niet genoeg goud in voorraad is om al het papiergeld tegen in te ruilen. Maar ook 

als het geld inmiddels niet meer ingewisseld kan worden tegen goud, blijkt het toch nog goed 

te werken als ruilmiddel, zolang iedereen er maar op vertrouwt dat het geld weer aan een 

volgende kan worden doorgegeven in ruil voor bruikbare goederen en diensten. 

 

8. Marktvorming 
Wanneer er op een markt evenveel wordt aangeboden van een bepaald artikel als gevraagd, 

is er een evenwicht. Wordt er meer gevraagd dan aangeboden, dan gaan de prijzen 

omhoog. Naarmate de prijzen stijgen zijn steeds minder mensen nog bereid te kopen. Het 

wordt ze te duur, terwijl het aantal mensen dat bereid is om te verkopen tegen die hogere 

prijs juist toeneemt omdat ze nu meer aan hun waar kunnen verdienen. Na een zekere 

prijsverhoging zijn vraag en aanbod weer gelijk. Bij dalende prijzen voltrekt zich hetzelfde in 

omgekeerde richting. De vraag neemt toe en het aanbod wordt minder. Op die manier wordt 



 

37 
 

door het spel van vraag en aanbod, oftewel het prijsmechanisme, een evenwicht bereikt. Bij 

een bepaalde prijs wordt dan precies evenveel gevraagd als er aangeboden wordt. 

Op een vrije markt heerst volkomen concurrentie. Geen van de kopers of verkopers heeft 

zo’n groot deel van de omzet in handen dat hij afzonderlijk invloed kan uitoefenen op de 

prijs. In werkelijkheid gaat het vaak anders. Heel veel kleine koffietelers staan tegenover een 

paar grote opkopers, die onderling de inkoopprijs vaststellen. Soms zelfs via verboden 

prijsafspraken. Of één internationaal concern (de marktleider) produceert het leeuwendeel 

van de zware vrachtwagens en kan zodoende de verkoopprijzen beheersen. Volkomen 

concurrentie veronderstelt dus een grote mate van maatschappelijke gelijkheid tussen de 

deelnemers aan de markt, waar in feite sprake is van asymmetrische verhoudingen. In het 

uiterste geval wordt de vraag of het aanbod geheel beheerst door een enkele partij: de 

monopolist. Maar zelfs in dat geval blijft de alleenverkoper, die het monopolie heeft, toch 

afhankelijk van de wederpartij, de gezamenlijke kopers, al zijn die stuk voor stuk nog sterker 

afhankelijk van de monopolist dan hij van hen allemaal is. Er is een ongelijke machtsbalans. 

Het bijzondere van een ‘vrije’ markt is dat niemand er de dienst uitmaakt en dat de 

marktverhoudingen toch een sterk dwingende kracht op de kopers en verkopers uitoefenen. 

Hoewel niemand de prijs oplegt, kan ook niemand iets aan de prijs veranderen. Wie minder 

biedt dan de gaande prijs kan niets kopen. Wie meer vraagt dan de marktprijs raakt niets 

kwijt en ‘prijst zichzelf uit de markt’. Wie meer biedt dan de prijs ter markt, komt op hogere 

kosten dan de concurrenten en wie minder vraagt loopt kans op verlies. Het 

prijsmechanisme is dus een voorbeeld van een sociaal dwangmechanisme, maar dan 

zonder dwanginstantie. 

 

De marktvorming kan alleen doorzetten bij een zekere pacificatie, als de transporten naar en 

van de markt niet door rovers worden overvallen en de ruilhandel niet ontaardt in 

vechtpartijen en berovingen.  

 

 
 

Voor een verdere ontwikkeling van de markt is wetgeving en rechtshandhaving onmisbaar: 

elke ruil is immers ook een overeenkomst, en dus moeten er regels voor levering en betaling 

zijn. In geval van geschil moet recht worden gesproken en moet naleving van het vonnis 

worden afgedwongen. Er moet toezicht zijn op het geld om valsemunterij tegen te gaan en te 

voorkomen dat de munt versneden wordt door er steeds een randje af te snijden of dat het 

papiergeld wordt vervalst. Allemaal taken voor de staat. Marktvorming, stadsvorming en 

staatsvorming gaan nauw samen. 

Een markt is een knooppunt van ruilverhoudingen: het punt waar vraag en aanbod 

samenkomen. Dat gebeurt uiteraard op feitelijke trefpunten, zoals straatmarkten, 

effectenbeurzen, veilingen. Marktplaatsen zijn van oudsher trefplaatsen waaromheen zich 

herbergen, ambachtslieden en handelskantoren vestigen. Daar ligt dan ook dikwijls de 

beginkern van de stadsvorming. En ook nu treft men straatmarkten en winkelstraten (ook 

een soort markten) vooral in de stadscentra aan. 

 



 

38 
 

Maar er zijn ook markten die niet aan een bepaalde plaats gebonden zijn, die ‘overal en 

nergens’ zijn. Het belangrijkste voorbeeld is de ‘arbeidsmarkt’. Die is niet ‘ergens’ maar 

overal waar arbeid wordt aangeboden en gevraagd. Ook daar werkt het marktmechanisme 

dat mensen op de ene plaats weet hebben van de lonen die op een andere plaats worden 

betaald. 

Het marktmechanisme is eigenlijk een spel van verwachtingen onder interdependente 

mensen. Sommige fabrikanten proberen de spelregels te beïnvloeden door onderlinge 

afspraken te maken. Zij leggen die afspraken vast in een kartel.  

 

 
 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de olieproducerende landen en hun OPEC. Om de prijs 

hoog te houden van ruwe olie maken zij een afspraak over een beperking van de productie. 

In die situatie zou een producerend land buiten de afspraak om de productie kunnen 

vergroten en, terwijl de prijzen nog steeds hoog zijn, een extra omzet en dus grotere winst 

behalen. De overige landen zouden die ene profiteur niet zomaar laten begaan en ook hun 

productie uitbreiden. De prijzen zakken alsnog in en iedereen heeft minder inkomsten. Dit 

klinkt bekend. Het is opnieuw een dilemma van collectieve actie. Vaak wordt de 

productiebeperking dan ook dwingend opgelegd door de staat. Vooral in visserij, landbouw 

en veeteelt komen zulke bindende productiequotums en prijsmaatregelen voor. 

 

9. Verbreiding van de geldeconomie 

Marktvorming is in de eerste plaats de vorming van een ruilnetwerk, de verlenging en 

versteviging van ruilketens. Er worden dan door meer mensen over langere afstanden vaker 

en meer goederen uitgewisseld. In de tweede plaats hangt de marktvorming nauw samen 

met het proces van monetarisering, dat wil zeggen de verdringing van de ruil in nature en de 

invoering van een algemeen ruil- en betaalmiddel, geld dus. Ook arbeid wordt niet langer 

beloond met een maaltijd en een slaapplaats, of met een deel van het product, maar wordt in 

geld betaald, met een geldloon. In hedendaagse samenlevingen wordt voor bijna alle 

goederen en diensten een prijs berekend. ‘Alles heeft zijn prijs’. Er is dus sprake van een 

geldeconomie. De monetarisering is ver voortgeschreden en dat proces gaat nog steeds 

voort. 

In het huishouden wordt tussen de gezinsleden niet in geld afgerekend voor huishoudelijk 

werk. Het is onbetaalde arbeid. Maar als vrouwen uit werken gaan, hebben ze minder tijd om 

op de kinderen te passen en om het eten te bereiden. Soms maken mannen daar dan meer 

tijd voor vrij. Maar vaak ook gaan kinderen naar de crèche en de naschoolse opvang en daar 

wordt voor betaald. Kant-en-klaarmaaltijden worden voor geld gekocht in de winkel of het 
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gezin belt de pizzakoerier of eet in het restaurant en rekent af. Allerlei werk dat vroeger thuis 

werd gedaan zonder betaling, wordt nu uitgevoerd door anderen voor geld.  

 

 
 

Glazenwassers, hoveniers, interieurverzorgsters, enzovoort. Het extra benodigde geld wordt 

dan weer verdiend door beide partners die buitenshuis werken. Een voortgezette 

monetarisering van de gezinshuishouding. 

Geld heeft een slechte naam. ‘De mensen denken tegenwoordig alleen nog maar aan geld’, 

wordt er dan gezegd. En inderdaad, met geld kun je bijna alles krijgen wat mensen voor 

andere mensen kunnen doen of maken, bijna alles waarvoor iemand op andere mensen is 

aangewezen. Het is dus niet zo verbazend dat het geld een heel belangrijke plaats inneemt. 

Maar in samenlevingen waarin het geld nog niet zo is doorgedrongen, komen afgunst, 

hebzucht en gierigheid ook voor. Daar streven mensen naar nog meer land. Of nog meer 

koeien. 

Marktvorming, arbeidsdeling en monetarisering hebben het bestaan van de mensen, de aard 

van hun samenleving heel ingrijpend veranderd. Ook een moderne samenleving als de 

Nederlandse is het resultaat van die processen, en die zijn nog niet afgelopen. 

 

10. Economische bindingen en andere sociale betrekkingen 
Economische ruilverhoudingen zijn meestal ingebed in nog andere sociale relaties. De 

kruidenier om de hoek wordt op den duur een oude bekende bij wie de klanten uit de buurt 

blijven kopen, ook al kost een ons kaas er een euro meer dan bij de supermarkt.  
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Maar bij de buurtwinkelier worden de nieuwtjes uit de wijk doorgenomen, briefjes op het 

prikbord gehangen, hij legt voor zijn vaste klant hun vaste bestellingen opzij, geeft soms 

krediet, heeft altijd wisselgeld, worst voor de hond en snoep voor de kinderen en is niet te 

beroerd om de boodschappen nog even langs te brengen of om na sluitingstijd een gehaaste 

klant te helpen. Vooral de kredietverlening was nog niet zolang geleden een belangrijke 

functie van winkeliers in arbeiderswijken (en is dat nog steeds in ontwikkelingslanden). Maar 

gaandeweg hebben de kleine middenstanders veel terrein verloren aan de 

grootwinkelbedrijven en het internet (marktplaats!!). 

Tussen vrienden en bekenden verlopen geldzaken met veel terughoudendheid. Zelfs in de 

huidige vrije-marktsamenleving geldt het in veel milieus als ongepast om in eigen kring winst 

te maken op een transactie of om rente te vragen over een lening of om loon te vragen voor 

een karweitje. Liever wordt de leverantie, de lening of het werk opgevat als een 

vriendendienst, die niet in geld wordt afgerekend (ook al is het voor een ‘vriendenprijsje’), 

maar ooit nog eens met een tegenprestatie te vergelden is. Er staat in het geheugen nog een 

post open, er is nog een onvervulde verplichting. Er bestaat wel een ruilverhouding, in ruime 

zin, maar daarin wordt niet met geld afgerekend maar met alle mogelijke sociale 

tegenprestaties. 

Anderzijds kunnen juist verwantschapsrelaties een sterke draaggolf bieden voor de 

verbreiding van handelsnetwerken. Mensen van een en dezelfde familie of clan stellen meer 

vertrouwen in elkaar dan in buitenstaanders. Misbruik van vertrouwen zou snel bekend 

worden in zo’n kring en tot uitstoting kunnen leiden. 

Zelfs wereldomspannende handelsnetwerken verbinden vaak maar een klein aantal kantoren 

die handeldrijven in hetzelfde product. In de branche kent iedereen elkaar. Als een handelaar 

een ander bedriegt, verliest hij zijn reputatie en riskeert uit de branche te worden gestoten. 

Ook medici en advocaten verwerven zich een beroepsreputatie en dragen bij aan de 

onderlinge meningsvorming over de reputatie van hun collega’s.  

 

 
 

Die collega’s verwijzen patiënten of cliënten bij voorkeur naar vakgenoten met een goede 

beroepsreputatie. Merkartikelen zijn producten met een reputatie. Hoe algemener en hoe 

beter het merk bekend staat, des te eerder zullen de consumenten ervoor kiezen. 

Economische bindingen zijn ook vertrouwensrelaties. Dat maakt ze vaak exclusief. Wie in de 

branche niet bekend is, wordt algauw gewantrouwd en buitengesloten. Daarmee blijven de 

voordelen die in dat netwerk te behalen zijn, voorbehouden aan de kleine kring van insiders. 

Dat onderlinge vertrouwen heeft dus ook altijd de functie om mogelijke mededingers te 

weren en de concurrentie te beperken. Vaak komen hele volksgroepen er bij voorbaat al niet 

aan te pas. In dat geval is er sprake van discriminatie, dat wil zeggen uitsluiting van een 

categorie mensen uit een maatschappelijke positie op gronden die irrelevant zijn voor de 

vervulling ervan. 
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Het economisch leven verloopt meestal zonder geweld. Maar soms worden leveranties en 

betalingen afgedwongen met dreigementen en met krachtsvertoon. Ondernemers krijgen 

bijvoorbeeld bescherming opgedrongen tegen brandstichting of plundering door de 

beschermers zelf en moeten daarvoor geld afdragen. Dat wordt protectie genoemd.in 

beginsel worden conflicten echter opgelost aan de hand van rechtsregels, en als het moet 

ten slotte beslecht door de rechter. Diens vonnis kan, zo nodig, worden opgelegd met de 

sterke arm van de politie. Rechtsbedeling en ordehandhaving zijn dus onmisbare 

voorwaarden voor het economisch verkeer, en daarvoor zorgt de staat. 

 

De netwerkontvouwing heeft de samenleving niet alleen ingewikkelder gemaakt, maar ook 

het samenleven is ingewikkelder geworden. Mensen vormen met elkaar netwerken van 

afhankelijkheden, maar ook van verwachtingen. En zoals mensen ieder een knooppunt 

vormen in netwerken van afhankelijkheden, zo vormen zij ook een knooppunt van 

verwachtingen die anderen van hen hebben. De meeste van die verwachtingen komen bijna 

altijd uit. Ze worden nauwelijks beseft; ze zijn vanzelfsprekend, of beter nog 

‘vanzelfzwijgend’. Pas als een verwachting niet uitkomt, merkt iemand tot zijn schrik waarop 

hij altijd heeft vertrouwd. 

 

11. Rollen 

Iedereen gaat ervan uit dat verkeersdeelnemers aan de rechterkant van de weg blijven. Ze 

denken daar nauwelijks over na. Ze rijden elkaar doodgemoedereerd met honderd kilometer 

per uur tegemoet, in het volste vertrouwen dat de tegenligger zich ook aan de regels houdt. 

En dat gaat bijna altijd goed. Als er eens iemand aan de verkeerde kant rijdt, dan breekt de 

paniek uit en wordt het radioprogramma onderbroken om te waarschuwen voor een 

‘spookrijder’. In dit geval berusten de verwachtingen op regels, op de wegenverkeerswet. 

Men neemt aan dat iedereen op de hoogte is van en zich aan die regels houdt. Bovendien, 

als iemand op de verkeerde baan rijdt, riskeert hij niet alleen andermans leven, maar ook zijn 

eigen.  

 
 



 

42 
 

Men gaat er in het algemeen vanuit dat anderen bij hun verstand zijn en redelijk handelen, 

dus dat zij niet iets doen dat henzelf of anderen nodeloos schaadt. 

Sommige verwachtingen hebben niet zozeer met wetten of redelijkheid te maken, maar zijn 

gebaseerd op gewoonteregels of conventies: zo doen mensen dat nu eenmaal. Er is geen 

wet die voorschrijft dat mensen bij een begroeting elkaar juist de rechterhand toesteken in 

plaats van de linker, en links handenschudden zou op zich even redelijk en handig zijn. Maar 

in onze samenleving zou het tegen de gewoonteregels indruisen en dus tegen de 

verwachting ingaan. Het is niet onwettig, niet onredelijk, maar onbeleefd. 

Dat geldt niet alleen voor algemene verwachtingen die voor alle mensen gelden, maar ook 

voor specifieke verwachtingen, die te maken hebben met de positie die iemand in het 

netwerk inneemt. Van een serveerster in een restaurant verwacht men dat ze de 

consumpties rondbrengt, en de andere bezoekers zouden vreemd opkijken als een gast zelf 

de appeltaart uit de keuken ging halen. Die serveerster verwacht van de bezoekers dat ze 

een bestelling opgeven, dat ze bij het weggaan betalen, enzovoort. Er zou een boek te vullen 

zijn over alles wat de gasten verwachten van serveersters, en alles wat van gasten in een 

restaurant verwacht wordt. Soms zijn de verwachtingen onduidelijk. Met fooien bijvoorbeeld 

weet je het nooit helemaal zeker, en het is een vervelend gevoel niet precies te weten wat er 

van je verwacht wordt. 

Het samenstel van verwachtingen die in een samenleving gelden ten opzichte van iemand in 

een bepaalde positie wordt de rol van die persoon genoemd. Het woord is ontleend aan het 

toneel, waar het slaat op de tekst die een bepaalde speler zeggen moet en die de andere 

acteurs van dat personage verwachten en waarop zij dan weer reageren. Er bestaat een 

‘moederrol’, een ‘leidersrol’, een rol van ’serveersters’, enzovoort. Wie een rol vervult weet 

zelf welke verwachtingen daarmee samenhangen (dus wat die rol inhoudt), en de mensen 

die met de persoon in die rol te maken hebben kennen die verwachtingen ook (weten dus 

wat ervan zo iemand verwacht kan worden). Er is sprake van gedeelde verwachtingen. 

Iedereen die zich in de samenleving weet te bewegen deelt de algemene verwachtingen (die 

gebaseerd zijn op wet, redelijkheid en conventie) en de bijzondere verwachtingen, die bij 

specifieke rollen horen. Wie in de samenleving is opgegroeid is al een bekwaam lid van die 

samenleving en heeft een sociale vóórkennis die vele boeken zou kunnen vullen. Maar het is 

met samenleven als met lopen: je weet hoe het moet, maar niet hoe je het doet. Wie op een 

verjaardagspartijtje binnenkomt geeft de één een hand, de ander een kus, een derde krijgt 

een schouderklopje en de laatste een omhelzing. Dat gaat zo, zonder erbij na te denken wat 

precies de regels zijn. Mensen kunnen samenleven, maar ze kénnen het niet. 

Niet alle verwachtingen worden door alle betrokkenen gedeeld. Het komt voor dat mensen 

verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van een persoon in een bepaalde positie. 

Moet een winkelier altijd groot geld wisselen, of de klant kleingeld geven voor de 

parkeerautomaat? Sommige klanten verwachten dat wel, maar andere klanten en veel 

winkeliers gaan daar niet van uit. 

En zelfs al hadden alle mensen dezelfde verwachtingen van een persoon in een bepaalde 

rol, dan kan er nog sprake zijn van strijdige verwachtingen. In een ziekenhuis verwachten 

alle patiënten van de verpleging dat ze op tijd en op de juiste wijze worden gewassen, 

verbonden, verschoond, hun medicijn krijgen, enzovoort. En de verplegenden verwachten 

dat ook van zichzelf. Maar patiënten en verplegenden verwachten ook dat de verplegers en 

verpleegsters op elk moment een opbeurend woord of een belangstellend praatje voor de 

patiënten overhebben.  
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Vaak is daar de tijd niet voor. Dan voldoen de verplegenden dus niet aan de verwachtingen 

die bij hun rol horen (en ook niet aan de eigen verwachtingen). In zo’n geval is sprake van 

een rolconflict: ten opzichte van één en dezelfde rol bestaan verwachtingen die met elkaar in 

strijd zijn. 

De gedeelde verwachtingen maken het sociale leven voorspelbaar en daarmee leefbaar. 

Meestal verloopt alles volgens verwachting. Dat vereenvoudigt het samenleven enorm. Het 

is niet nodig om schreeuwend en gebarend uit het autoraampje elke tegenligger te vertellen 

naar welke kant je van plan bent uit te wijken, want je houdt gewoon rechts. Het is niet nodig 

om bij de bakker een van de omstanders te vragen hoe je aan zo’n brood kunt komen, wie 

het pakken mag en of ervoor betaald moet worden. Als je aan de beurt bent (ook dat moet je 

weten en ook daar moet je op letten) zeg je tegen iemand die achter de toonbank staat wat 

je hebben wil, je krijgt de prijs te horen, betaalt en krijgt het brood mee. Het 

vanzelfsprekende vertrouwen dat onze gedachteloze verwachtingen uitkomen, 

vereenvoudigt en ordent het samenleven, meestal. 

 

12. Verstoorde verwachtingen 

Het kan voorkomen dat de verwachtingspatronen volkomen verstoord worden. De 

conventies gelden niet meer en de samenleving raakt ontregeld.  
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De plotselinge opheffing van een bedrijf kan de levensverwachtingen van de mensen die er 

werken volkomen doorkruisen. Mensen die gerekend hadden op een loopbaan tot hun 

pensioen bij die onderneming, staan opeens op straat en moeten hun huis verkopen om 

ergens anders werk te zoeken, kinderen van school nemen, de auto wegdoen. Als ze al een 

nieuwe baan vinden, moeten ze misschien met minder loon genoegen nemen, of ze moeten 

het zien uit te zingen met een uitkering. De gezinsleden moeten zich onder de nieuwe 

omstandigheden opnieuw aan elkaar zien aan te passen en er ontstaan spanningen binnen 

het gezin. Ook de buurt waar de werknemers van het gesloten bedrijf wonen raakt ontregeld. 

Winkels gaan failliet omdat de mensen in de buurt geen geld meer hebben of wegtrekken; de 

school moet bij gebrek aan leerlingen worden opgeheven. Dat gaat allemaal met veel 

verwarring, onzekerheid en angst gepaard. 

In het klein kan zo’n instorting van de verwachtingen zich ook in een gezin voordoen, op 

straat of onder collega’s op het werk: huwelijksbedrog, beroving, fraude, drugsverslaving. 

Mensen weten dan niet meer wat ze aan elkaar hebben, het vertrouwen is beschaamd, en 

het samenleven wordt opeens heel onvoorspelbaar en moeizaam. 

De samenleving is een weefsel van verwachtingen, maar daarin komen ook weeffouten en 

flinke scheuren voor. 

 

13. Blind proces 
Mensen hebben verwachtingen van elkaar. Zij handelen daarnaar en al die handelingen 

werken op elkaar in, vaak op een onverwachte wijze. Wij willen van alles doen, maar zijn 

daarbij voortdurend afhankelijk van anderen. Wij zijn opgenomen in netwerken van 

afhankelijkheidsketens. Mensen kunnen die afhankelijkheidsketens nooit geheel overzien. 

Vandaar dat hun handelingen vaak heel andere gevolgen hebben dan zij bedoelen. Die 

onbedoelde gevolgen zijn dan het resultaat van de wisselwerking tussen de handelingen van 

mensen die weliswaar van elkaar afhankelijk zijn, maar die hun onderlinge 

afhankelijkheidspatronen niet kunnen overzien. 
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Ontwikkelingen binnen een samenleving zijn dus overwegend het resultaat van menselijk 

handelingen die berusten op verwachtingen over de handelingen van anderen en het 

uiteindelijke resultaat is vaak door niemand verwacht of bedoeld. Het is een blind proces. 

Veel mensen willen een huis in de grote stad om dichtbij hun werk te kunnen wonen. Omdat 

er in die stad zoveel mensen komen wonen, vestigen zich daar ook allerlei nieuwe bedrijven 

die in de stad gemakkelijk personeel kunnen vinden. Maar na verloop van tijd vestigen zich 

zoveel fabrieken en kantoren in de stad dat de grond veel te duur wordt voor woningen. De 

woonbuurten worden nu aan de rand van de stad gebouwd. Elke dag moeten de bewoners 

van die buitenwijken naar de bedrijven in de binnenstad en de mensen staan uren in de file 

of in de tram op weg naar hun werk en terug. Dat had niemand zo bedoeld of voorzien, maar 

het is wel het samengesteld resultaat van de verwachtingen en handelingen van heel veel 

afzonderlijke mensen. Het is de uitkomst van een blind proces. 

 

 
 

En het kan nog gekker. Wat mensen verwachten dat gebeurt, verandert wat er gebeurt. Dat 

wordt samengevat in de Thomas-regel: als mensen verwachten dat iets gebeurt, dan hebben 

die verwachtingen gevolgen voor wat er gebeurt. Dat kan op verschillende manieren in zijn 

werk gaan. Zo heb je de zelfbevestigende verwachtingen en zelfweerleggende 

verwachtingen. 

De zelfbevestigende verwachting: als in juli de scholen sluiten voor de zomervakantie, zullen 

ook de winkeliers rond die tijd hun zaak sluiten omdat ze verwachten dat er in de 

vakantieperiode niet veel te doen zal zijn. De groothandel ziet ook al een stille tijd aankomen 

en besluit in diezelfde weken dicht te gaan. Bankkantoren en transportondernemingen die 

zakendoen met de groothandel en winkels, gaan ervan uit dat juli een stille maand zal zijn en 

sturen hun personeel ook al met vakantie. Conclusie: er wordt een stille tijd verwacht en 

alleen daarom al wordt die periode nog stiller. Er zijn ook tegenbewegingen: wie geen 

schoolgaande kinderen heeft en van zijn werk weg kan, gaat juist in een andere periode van 

het jaar met vakantie om de drukte te ontlopen. Ook leiden in die vakantieoorden de 

verwachtingen van grote zomerdrukte tot nog meer drukte. De winkeliers houden hun zaak 

daar juist open, trekken extra personeel aan, er worden allerlei festiviteiten en 

vermakelijkheden georganiseerd en daar komen nog weer meer vakantiegangers op af. 

De zelfweerleggende verwachting: een reportage op de televisie toont een heerlijk, doodstil 

dorpje waar de prijzen nog ouderwets laag zijn en de badgasten hun zomers nog in alle rust 

doorbrengen. Dat was dan de laatste stille en goedkope zomer daar. In de verwachting dat 

ze voor weinig geld veel rust zullen vinden dromt een menigte vakantiegangers naar het 

getoonde badplaatsje, waar de schaarse kamers voor woekerprijzen worden verhuurd en 

een drukte van je welste losbarst. Geen plek in het restaurant te krijgen. De tv-reportage 
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heeft verwachtingen gewekt en doordat veel mensen volgens die verwachtingen gehandeld 

hebben, zijn ze juist geen werkelijkheid geworden. 

 

 
 

Een grote bibliotheek bevat vele miljoenen boeken. Ze staan in kilometerslange rijen, plank 

boven plank, kast na kast, rij na rij, zaal na zaal, keurig op hun plaats. Elk van die boeken 

knoopt aan bij eerdere werken, met voetnoten, citaten of verwijzingen. Iemand zou dwars 

door de gangen en zalen van die bibliotheek draden kunnen spannen, van het ene boek naar 

het andere, om die verbindingen aan te geven. Langzaamaan zou een weefsel van tientallen 

miljoenen draden ontstaan, een web dat de hele bibliotheek zou inspinnen en overwoekeren, 

een onontwarbare kluwen.  

 

 
 

Bij de alleroudste boeken, die niet eens gedrukt zijn, maar met de hand geschreven, houdt 

het op. Ze knopen niet bij nog oudere werken aan, maar bevatten op schrift wat tot dan toe 

mondeling werd doorverteld. 

Er zijn ook nu nog volkeren zonder schrift, de volkeren van het geheugen. Ze onthouden hun 

verhalen en vertellen die van oud op jong door in een keten van mondelinge overlevering. 

Wat in andere samenlevingen op schrift staat, zit bij hen in het hoofd. Ook al hun vertellingen 

zouden ingeweven kunnen worden in het grote denkbeeldige web. 

Dit samenweefsel van geschriften en verhalen kan nog verder worden uitgesponnen. 

Beelden en schilderijen zijn bewerkingen van oudere voorbeelden en ze beelden uit wat in 

vertellingen en geschriften verwoord is. Muziek en gezangen en dansen zijn bewerkingen 

van voorafgaande klank en beweging, waarin ook weer te horen en te zien is wat door 

anderen in woorden en beelden is vervat. Het web wordt nu haast eindeloos en 

onvoorstelbaar, het is een weefsel zo oud en uitgebreid als de mensheid. 
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Mensen leven in de mazen van het denkbeeldige web dat door hun voorgangers en 

tijdgenoten is gesponnen en waaraan zij voortborduren. Ze overzien maar een klein gedeelte 

en daarin volgen zij een paar lijnen, trachten knopen te ontwarren en proberen de draad vast 

te houden. Ze proberen hun plaats en richting te bepalen en zich in het web van de wereld te 

oriënteren.  

 
 

Mensen stellen zich allerlei vragen over het ontstaan en het wezen van de wereld, het leven 

op aarde, de mensheid. Er moet toch ooit een begin zijn geweest, er moet toch ergens een 

einde zijn? Iets of iemand moet toch de wereld en daarin de planten en dieren en de mensen 

gemaakt hebben? Wat is de bedoeling en de betekenis van het bestaan? Hoe moeten 

mensen zich gedragen tegenover elkaar en tegenover die hogere machten? Zijn er manieren 

om die hogere machten gunstig te stemmen, om hun bescherming en hulp te krijgen in 

moeilijke tijden en om hun woede af te wenden? Wat komt na de dood? Waarom is er 

onrecht en ellende in de wereld? 

 

14. Religie 

Een geheel van voorstellingen en gebruiken dat met zulke vragen samenhangt is een religie 

of godsdienst. Kern van de godsdienstige praktijk zijn rituelen en ceremoniën. Ze markeren 

de dagen en de seizoenen, de overgang van de ene levensfase naar de andere, de grote 

gebeurtenissen van het samenleven. De religie brengt een orde aan in het leven van 

mensen en in de geschiedenis van hun samenleving. 

Godsdienst geeft betekenis en samenhang aan onbegrijpelijke gebeurtenissen en kan troost 

bieden bij tegenslagen. De religie versterkt ook de onderlinge verbondenheid, de solidariteit 

van mensen in de samenleving, zolang tenminste de gelovigen het onderling eens zijn. 

Conflicten waarin godsdienstige verschillen een rol spelen, worden vaak met nog grotere 

felheid uitgevochten. 

Wanneer mensen overweldigd worden door de onmiddellijke bedreigingen in hun fysieke en 

sociale omgeving, zullen zij eerder naar magische middelen grijpen en eerder proberen met 

tovermiddelen en bezweringsformules tegenspoed te voorkomen en hun verlangens te 

verwezenlijken dan wanneer zij in betrekkelijk beschermde omstandigheden leven. 

Er bestaan op aarde vele godsdiensten, waarvan enkele die al heel oud zijn en zeer veel 

aanhangers hebben. Religie is een leer en een praktijk die mensen elkaar voorhouden en 

doorgeven. Een religie bevat altijd een verklaring van het eigen ontstaan, bijvoorbeeld door 

openbaring, inspiratie of profetie. Maar die godsdienstige boodschap wordt verbreid in een 

sociaal proces, allereerst door de overdracht van ouders op kinderen en ook doordat 

mensen anderen weten te overtuigen en te bekeren. 

Aan de voorstellingen en gebruiken van een religie worden soms nieuwe elementen 

toegevoegd en andere raken in onbruik. Vaak ook ontwikkelt de ene religie zich uit de 

andere, zoals het christendom voortbouwt op het jodendom (dat terug gaat op nog eerdere 

godsdiensten), en de islam aansluit bij een joods-christelijke traditie, terwijl het 

protestantisme is voortgekomen uit een afsplitsing van de katholieke kerk. Tamelijk los van 
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deze traditie ontstonden in India het hindoeïsme en het boeddhisme, en in China en Japan 

het taoïsme en het shintoïsme, die elkaar ook weer hebben beïnvloed. 

 
 

Al deze godsdiensten kennen ‘religieuze specialisten’, mensen die een bijzondere vorming 

en inwijding in een religie ontvangen hebben en die leken bijstaan met hun speciale 

deskundigheid. In vroege agrarische samenlevingen ontwikkelde zich naast een kaste van 

krijgers ook een kaste van zulke priesters. Zij genoten vanwege hun bijzondere kennis en 

vermogens meer aanzien en gezag dan ‘leken’. Priesters beschikten immers over de 

belangrijkste oriëntatiemiddelen in hun samenleving. Ze waren het best op de hoogte van de 

beweging van de hemellichamen en konden daarmee de tijd van het jaar bepalen en dus ook 

vaststellen of het goede moment gekomen was om te planten en te zaaien, of de droogte 

weldra afgelopen zou zijn, en of de rivier buiten haar oevers zou treden. Zij waren bij uitstek 

op de hoogte van de verhalen en gebruiken in hun samenleving en zij waren bedreven in het 

gebruik van taal. Zij waren vaak de enigen die konden lezen en schrijven. De priesters waren 

ook genezers. Omdat zij het meeste konden vertellen over het bovennatuurlijke, konden zij 

de mensen ook geruststellen of juist angst aanjagen, en daarmee proberen hun gedrag te 

sturen. Priesters hielden zich aanvankelijk met alle terreinen van kennis bezig, zowel met 

sterrenkunde en geneeskunst, als met wiskunde en recht en geschiedschrijving. 

Geleidelijk ontwikkelden deze vakgebieden zich tot zelfstandige specialismen, elk met hun 

eigen deskundigen. In de loop van dit proces gingen godsdienstige voorstellingen binnen de 

beoefening van die wetenschappen een minder belangrijke rol spelen en allengs voltrok zich 

in de samenleving een ‘verwetenschappelijking van het wereldbeeld’.  

 

15. Rationalisering 
Rationalisatie duidt op het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling 

haar voorspelbaar en beheersbaar te maken. Rationalisering betekent dat ons denken en 

handelen steeds meer onderworpen is aan berekening, beredenering en beheersing. In de 

loop van de maatschappelijke ontwikkeling gaat men vertrouwen op de rede, het verstand in 
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plaats van op traditie of dogma’s. Men gelooft niet langer in geheimzinnige onberekenbare 

machten die invloed uitoefenen op het handelen ten opzichte van de natuur en de 

omringende mensen. Het geloof in magische krachten of het ingrijpen van hogere machten 

verdwijnt. De wetenschap die bestond in de voormoderne samenleving, vond zijn 

bestaansreden in het bevestigen van de kerkelijke dogma’s/ leerstellingen. Maar daar komt 

verandering in.  

 

 
 
Stilaan vindt er een verwijdering plaats tussen wetenschap en godsdienst. De religieuze 

wereldbeschouwing maakt plaats voor een rationele wereldbeschouwing met een gerichtheid 

op de waarneembare wereld. 

Je kunt rationalisatie bundelen in drie thema’s: in de eerste plaats wijst rationalisatie op het 

toenemend belang van kennis en wetenschap in onze samenleving. Waar in de traditionele 

voormoderne samenleving kennis vooral voortkomt uit religieuze dogmatiek, gaan we nu op 

zoek naar antwoorden in de echte werkelijkheid. In de tweede plaats verwijst rationalisering 

naar de steeds grotere anonimiteit in de samenleving. Relaties tussen mensen worden 

steeds onpersoonlijker. Macht en controle zijn niet langer belichaamd in de persoon van de 

koning of de vorst, maar worden uitgeoefend door ‘het systeem’. In de derde plaats verwijst 

rationalisering naar de toenemende controle en beheersing van de natuur, maar ook van de 

sociale wereld. Menselijke relaties worden gerationaliseerd en gedisciplineerd door ze aan 

nauwgezette bureaucratische controle te onderwerpen. 

Wanneer personen en groepen in toenemende mate specifieke taken en functies 

toegewezen krijgen, spreken we van taakdifferentiatie. De eenvoudigste vorm van 

taakdifferentiatie is de arbeidsverdeling tussen een man en een vrouw in het huishouden. 

Het feit dat vrouwen kinderen ter wereld brengen, en mannen niet, deed in alle 

samenlevingen taken ontstaan die door vrouwen verricht werden, en taken die als typisch 

mannelijk beschouwd werden. Geleidelijk is uit deze simpele arbeidsverdeling een 

maatschappelijke arbeidsverdeling ontstaan. Taken die mensen eerst in familieverband 

vervulden, werden afgesplitst en over genomen door anderen die daar hun beroep van 

maakten. In de vroege Middeleeuwen ontstonden zo groeperingen van stedelijke 

handwerkers uit de onvrijen die door de bevolkingsdruk niet meer door landbouw in hun 

levensonderhoud konden voorzien. Zij leverden hun producten aan mensen die daarvoor 

betaalden in natura of in geld.  
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Zaken als kleding, huisraad en landbouwgereedschap die eerst op de boerenhoeven 

vervaardigd waren, werden voortaan aangekocht. Steeds meer mensen gingen 

gespecialiseerde ambachten uitoefenen en hun producten werden over steeds grotere 

afstanden afgezet. Een toenemend aantal specialisten gingen zich met de tussenhandel, 

transport en verkoop bezighouden. Er ontstonden nieuwe beroepen, niet alleen in verband 

met de productie en distributie van goederen, maar ook in verband met nieuwe 

bestuurstaken, de ordening van markten en dergelijke. De bewoners van steden waren 

afhankelijk van hetgeen elders aan voedsel werd geproduceerd; zij die van de landbouw 

leefden, waren afhankelijk van handelaars, de gezagsdragers van ambtenaren die belasting 

inden, de bewoners van een gebied van beroepssoldaten die hen beschermden. 

 

 
 

Arbeidsverdeling is echter niet de enige vorm van differentiatie die in samenlevingen tot 

stand kwam. De verdeling naar taken en functies heeft niet alleen betrekking op personen of 

groepen mensen, maar ook op structuren en instituties die in de samenleving bestaan. 

Wanneer structuren en instituties verzelfstandigen of differentiëren, spreken we van 

systeemdifferentiatie. Zoals we zagen speelde de kerk een centrale rol. Priesters en andere 

kerkelijke gezagsdragers behoorden tot het kleine deel van de bevolking dat kon lezen en 

schrijven, en hadden hierdoor toegang tot de bijbel en andere tradities die waren 

opgeschreven. Kerkelijk en wereldlijk gezag waren nauw verweven. Het onderwijs, 

waaronder ook de universiteiten, waren in handen van religieuzen. De zorg voor zieken en 

gebrekkigen was een zaak van religieuze liefdadigheid door nonnen en broeders. Kortom: 

meerdere functies als onderwijs, gezondheidszorg, gezagshandhaving werden door de kerk 
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uitgeoefend. Wanneer een samenleving echter het pad van de modernisering betreedt, dan 

zie je dat belangrijke taken die eerst door de kerk werden gedaan worden overgenomen door 

gespecialiseerde eenheden. Nationale staten verzelfstandigen zich tegenover de kerkelijke 

macht en nemen de wereldlijke macht in handen. Beroepskrachten zorgen voor het 

onderwijs, waarbij niet hun religieuze opvattingen vooropstaan, maar hun professionaliteit op 

de eerste plaats komt. Hetzelfde geldt ook voor de zorg voor zieken en gebrekkigen. Zo 

hebben zich in de loop van de modernisering steeds meer structuren en instituties 

verzelfstandigd. Er is bijvoorbeeld een apart domein van productie en consumptie (de 

economie) ontstaan, een apart domein van gezagshandhaving en bestuur (de politiek), een 

apart domein van sociale voorzieningen (de sociale zekerheid), enzovoorts. 

 

 
 
Door dit proces van toenemende differentiatie raakten mensen op elkaar aangewezen. Door 

een steeds grotere verfijning van de maatschappelijke taak- en functieverdeling werden 

personen, groeperingen en instanties, die eerst nauwelijks of niet met elkaar te maken 

hadden, van elkaar afhankelijk. Toenemende differentiatie ging gepaard met een proces van 

toenemende integratie: personen en groeperingen werden opgenomen in steeds 

omvangrijker sociale verbanden. Integratie duidt de verbondenheid aan die er tussen 

mensen bestaat. Zo kun je spreken over economische integratie, politieke integratie of 

culturele integratie, al naargelang de aard van die bindingen. In het geval van economische 

integratie zijn mensen opgenomen in een economisch stelsel als de markt waar zich 

verschijnselen voordoen waar het leven van allen door beïnvloed wordt. In het geval van 

politieke integratie maken mensen deel uit van één politiek systeem en bij culturele integratie 

is er sprake van eenzelfde, gedeelde cultuur. 

 

Met rationalisering verwijzen we dus naar de steeds toenemende invloed van onpersoonlijke, 

planmatige of in ieder geval berekenende relaties tussen mensen. Rationalisering ademt dan 

ook de atmosfeer van een maatschappijvisie waarin steeds meer onderdelen van de 

samenleving beredeneerbaar en beheersbaar zijn gemaakt. De vraag rijst dan wat voor 

gevolgen dit heeft voor de mentaliteit en het zelfbeeld van groeperingen en individuen.  Een 

verminderd geloof in god en kerk, maar ook een tanende almacht van koningen, keizers, 

lokale vorsten en andere machthebbers, alsmede de opmars van een zakelijke, calculerende 

mentaliteit, zorgt voor het doorbreken van traditionele overtuigingen, gezagsrelaties en 

gemeenschapsbanden. Zo krijgen individuen meer mogelijkheden om hun lot in eigen hand 

te nemen. Anders gezegd: rationalisering vormt een belangrijke drijvende kracht achter het 

proces van individualisering. Individuen maken deel uit van steeds meer groepen en 

bewegen zich steeds meer op het snijvlak van allerlei groepsverbanden en dat vergroot zijn 

mogelijkheden tot zelfbepaling. Mensen krijgen meer ruimte voor het uitstippelen van een 

eigen route, voor emancipatie en zelfontplooiing.  
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Ze zien zichzelf in toenemende mate als een voorwerp voor planmatig en berekenend 

handelen en ontwikkelen een eigen levensstijl. Tegelijkertijd betekent dit ook het opgaan in 

grotere anonimiteit en in een rationeel, bureaucratisch geordende en cultureel ondoorzichtige 

wereld. In de moderne samenleving ligt de nadruk minder op de collectiviteit en de 

persoonlijke verantwoordelijkheid daarvoor, maar meer op de autonomie van het individu. De 

persoonlijke identiteit is niet zozeer een verlengstuk van de collectieve identiteit, maar als 

een product van individuele zingevings- en keuzeprocessen. Het antwoord op de vraag Wie 

ben ik? ligt niet langer automatisch opgesloten in het behoren tot een groep, gemeenschap, 

stand of samenleving; het vereist van het individu een bewuste identificatie met een of meer 

van de sociale verbanden waarvan hij deel uitmaakt. “We have no choice but to choose”. 

Juridisch wordt ieder individu gelijk voor de wet, standsprivileges worden afgeschaft, wetten 

toegepast door in principe onpartijdige rechters. Ook de politieke rechten die in de loop van 

de negentiende eeuw verworven worden, zijn rechten van het individu. Door industrialisering 

en verstedelijking, vermindert de binding met familie, geboortedorp of beroepsgroep. Op de 

moderne arbeidsmarkt beperken gilderegels het economisch handelen niet langer; nieuwe 

beroepsmogelijkheden verbreken de traditionele opvolging in het ambacht van vaders door 

zoons. De samenleving wordt meer open, traditionele waarden en richtlijnen voor het 

handelen krijgen steeds minder betekenis, zonder dat zij vervangen worden door nieuwe 

algemeen aanvaarde waarden. Mensen krijgen meer keuzemogelijkheden, en er ontwikkelen 

zich verschillende wereldbeschouwingen en levensstijlen. 
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Terug naar onze priesters. Ook in de moderne samenleving speelt godsdienst nog een rol. 

Een religie bestaat voort in een samenleving omdat de mensen geloven in de voorstellingen 

die verkondigd worden, maar ook omdat zij aannemen dat andere mensen daarin evenzeer 

geloven. Mensen geloven in een godsdienst die in hun sociale omgeving beschikbaar is, 

soms zelfs onontkoombaar aanwezig, maar zij gaan met die godsdienstige voorstellingen en 

gebruiken ook telkens op een eigen manier om, ze verwoorden en verbeelden daarin wat 

henzelf bijzonder bezighoudt. Zo is religie evenzeer persoonlijk als sociaal. 

Elke godsdienst kent een aantal voorschriften voor het menselijk verkeer. Soms zijn die 

regels heel nauwkeurig uitgewerkt in een zeer ingewikkeld stelsel. Priesters waren de 

uitleggers van de wet. Zij hielden zich bezig met misdaad en straf; met de rechten van de 

man en vrouw ten opzichte van elkaar, of van ouders en kinderen; met kwesties rondom 

bezit, wie recht heeft op het land en de oogst; met de uitleg van overeenkomsten die mensen 

hebben gesloten. 

 

16. Recht 
Rechtsregels zijn voortgekomen uit religieuze geboden en uit overgeleverde gebruiken, 

gewoonterecht. Sommige regels komen in bijna alle samenlevingen voor, bijvoorbeeld; wie 

iemand gedood heeft, moet boeten. Soms doden of verwonden verwanten van het 

slachtoffer de moordenaar of diens familie (bloedwraak), soms moet de moordenaar of diens 

familie een schadevergoeding betalen. In samenlevingen waar een machthebber de orde 

handhaaft, wordt de dader berecht en bestraft ‘in naam des konings’ zonder dat de familie 

van het slachtoffer zelf nog aan die bestraffing te pas komt. 
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Mensen mogen andermans persoon niet schaden (doden, verwonden, verkrachten). Ze 

mogen zich niet andermans bezit toe-eigenen (roven en stelen). Deze regel veronderstelt al 

dat mensen er bezit op na houden en dat kan worden vastgesteld wat toebehoort aan wie. 

Dan geldt het bezitsrecht. Met land en vee kan dat al heel ingewikkeld zijn (‘het recht van 

overpad’ bij De Rijdende Rechter levert spannende televisie op). In moderne samenlevingen 

is het nog veel gecompliceerder. Alle grond, alle gebouwen en alle goederen zijn bezit van 

iemand (of van een organisatie, een ‘rechtspersoon’). Zelfs teksten, afbeeldingen, merken en 

ontwerpen zijn het bezit van de maker, die dan ook het ‘auteursrecht’ erop heeft, de 

‘intellectuele eigendom’. Internet en downloaden leveren veel problemen op wat dit betreft. 

Trouwens ook deze tekst is een overtreding van het auteursrecht.!! 

Mensen moeten zich aan hun afspraken en beloften houden. Zolang een ruil verloopt met 

‘gelijk oversteken’ is het eenvoudig, maar als er pas later geleverd of betaald wordt moeten 

de partijen aan hun afspraak gehouden worden. Dan geldt het contractrecht. In 

hedendaagse samenlevingen worden talloze overeenkomsten afgesloten, waarbij de ene 

partij soms pas na tientallen jaren zijn deel van de afspraak nakomt, zoals bij een hypotheek 

of een levensverzekering. En al die tijd moeten de contractanten op elkaar aankunnen. 

Tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, maar ook tussen andere verwanten doen 

zich kwesties voor van boedelverdeling, vererving, onderlinge zorg en gezag. Daar geldt het 

familierecht. Hoe wordt het familiebezit gebruikt en verdeeld, wie erft welk deel als een 

familielid sterft, hoe dienen ouders voor hun kinderen te zorgen en welke verzorging horen 

kinderen hun bejaarde ouders te geven, wie heeft de zeggenschap in huis en in hoeverre 

moeten de andere gezinsleden zich daarnaar voegen? Zulke vragen doen zich het eerst voor 

in boerensamenlevingen, waar mensen leven van het land en waar dus kwesties van 

grondbezit en -gebruik van levensbelang zijn. 

Kwesties. Het is duidelijk dat rechtsregels vooral gaan over kwesties waarbij tussen mensen 

een conflict kan ontstaan. Het recht dient dus in de eerste plaats om conflicten te vermijden 

en op te lossen. Rechtsregels richten de verwachtingen die mensen van elkaar hebben. 

Normaal gesproken gaat de een ervan uit dat de ander zich aan de regels houdt. Die 

verwachting wordt versterkt door de verwachting dat wie de regels overtreedt daarvoor 

bestraft wordt. Iemand die verwacht dat op overtreding van een regel straf volgt, zal zich 

eerder aan die regel houden. Iemand die verwacht dat anderen die de regels overtreden een 

bestraffing te wachten staat, verwacht dan ook dat die andere mensen zich dus aan de 

regels zullen houden. 

Zo kunnen rechtsregels de onderlinge verwachtingen ordenen en al bij voorbaat conflicten 

voorkomen. Het recht versterkt het vertrouwen tussen mensen in een samenleving. Komt het 

toch tot een conflict en tot een rechtszaak, dan kunnen rechtsregels helpen om die zaak op 

te lossen. De belangrijkste sociale functie van het recht is dan ook de beslechting van 

geschillen zonder dat daar tussen de betrokken partijen geweld aan te pas komt. 

Maar rechtspraak en rechtshandhaving vereisen ook dwangmaatregelen om de navolging 

van een uitspraak af te kunnen dwingen.  
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Daartoe is vaak dreiging met geweld nodig en soms feitelijk geweld. In alle geregelde 

samenlevingen bestaat een instantie die de interne orde handhaaft, de externe veiligheid 

bewaakt en daartoe over geweldsmiddelen beschikt. Middelen die zij overigens als enige 

mag inzetten: het geweldsmonopolie. De instantie die de rechtsregels toepast is de staat. 

Het zorgen voor interne en externe veiligheid is een kerntaak van de staat. In tegenwoordige 

samenlevingen is ook de staat zelf aan rechtsregels gebonden, bijvoorbeeld via de grondwet 

en het bestuursrecht. Dit heet het legaliteitsbeginsel en is een kenmerk van een rechtsstaat.  

Dit samenstel van regels voor het menselijk verkeer – het recht – is in de loop van vele 

duizenden jaren gegroeid. Soms hebben profeten of grote wetgevers nieuwe regels of 

nieuwe formuleringen verkondigd, maar het recht heeft zich grotendeels ontwikkeld zonder 

dat iemand het zo gepland of ontworpen heeft, uit gewoonte, volgens de overlevering, in de 

praktijk van alle dag en in eindeloze opeenvolging van uitspraken in geschillen waarbij 

steeds weer gekeken werd naar vorige toepassingen van de rechtsregels (jurisprudentie). De 

rechtspraak sluit steeds aan op regels die al bestaan. Rechtsgeleerden proberen die regels 

zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, innerlijke tegenspraak eruit te 

halen, nieuwe regels uit de reeds bestaande af te leiden. In elke afzonderlijke zaak gaan zij 

na welke regels van toepassing zijn en tot welke uitspraak daaruit kan worden besloten. 

 

 
Hoge Raad 

 

In het recht vindt ook steeds weer vernieuwing plaats. Auteursrecht bijvoorbeeld heeft 

betrekking op ‘geestelijk eigendom’ en wordt veel belangrijker in een tijd dat teksten en 
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afbeeldingen moeiteloos kunnen worden gereproduceerd. Moeten nu ook 

computerprogramma’s onder de geestelijke eigendom vallen? En wanneer is een nieuw 

programma een ‘eigen werk’? 

Ontwikkelingen in de samenleving vinden hun weerslag in het recht, maar omgekeerd heeft 

de rechtsvinding ook gevolgen voor het maatschappelijk verkeer. Als computerprogramma’s 

een goede juridische bescherming krijgen, zullen ontwerpers bereid zijn veel te investeren in 

nieuwe programma’s, omdat zij dan later van de gebruikers betaling kunnen eisen voor het 

gebruik van hun eigendom. 

 

Doordat het recht aansluit bij zo’n lange traditie en zo’n ingewikkeld samenstel is uitgegroeid, 

en doordat steeds weer innerlijke tegenspraak vermeden moet worden, verloopt de 

ontwikkeling van het recht met een eigen dynamiek. Maar het zijn steeds de 

maatschappelijke ontwikkelingen die vernieuwing noodzakelijk maken en die de richting 

bepalen waarin die veranderingen gaan. Het recht is een geheel van omgangsvormen die 

mensen tegenover elkaar in acht nemen (en soms overtreden), zodat je kunt zeggen dat 

mensen ‘elkaar recht doen’. Dat moet in iedere situatie nader bepaald worden en in geval 

van onenigheid zijn er nu specialisten die de relevante feiten vaststellen en de 

wetsartikelen beredeneerd toepassen. Dat zijn de juristen. 

Rechtsregels veranderen ook de machtsverhoudingen in de samenleving. Ze 

beperken de mogelijkheden van de sterken en de gewapenden tegenover de 

weerlozen. Het recht versterkt de positie van de rechtmatige bezitter, de eigenaar, 

maar het legt ook beperkingen op aan de eigendom. Zo kunnen huiseigenaren niet 

zonder meer huurders uit hun huis zetten. 

In het socialisatieproces maken mensen zich ook de belangrijkste beginselen van het 

recht eigen. Ze leren de grondregels kennen en gaan vinden dat zijzelf en anderen 

zich daaraan moeten houden. Zelfs als ze geen straf verwachten, houden zij zich 

toch bijna altijd aan de fundamentele regels die het doden, verwonden, bedreigen, 

bestelen of bedriegen van andere mensen verbieden. Dat maakt deel uit van hun 

rechtsgevoel.  

In de ontwikkeling van het recht is dus ook sprake van rationalisering: een 

toenemende gerichtheid op vaststelling van de ware feiten en de juiste redenering, 

ongeacht wat daarvan de uitkomst is en welk belang de rechter daarbij heeft. 

Daartoe worden rechters ‘onafhankelijk’ gemaakt. Voor het leven benoemd en hun 

salaris en promotie hangt zo min mogelijk af van de vonnissen die zij vellen. Dat is de 

maatschappelijke grondslag voor de onafhankelijkheid van de rechter. 

 

 
 

17. Criminaliteit 
Gewoonlijk wordt criminaliteit omschreven als door de overheid strafbaar gesteld gedrag. 

Maar je kunt criminaliteit ook zien als subcategorie van afwijkend gedrag: gedrag waarbij 
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normen of regels overtreden worden die in brede lagen van de bevolking aanvaard zijn. 

Deze visie heeft gevolgen voor het verklaren van criminaliteit.  Veel theoretici hebben 

geprobeerd afwijkend gedrag te verklaren vanuit anomische kenmerken van een 

samenleving: onduidelijkheid over of botsingen tussen normen zouden mensen tot 

afwijkende gedragingen brengen. Anderen hebben de nadruk gelegd op het aangeleerde 

karakter van zulk gedrag, waarbij ook gelet is op het feit dat sommige mensen meer in de 

gelegenheid zijn om de regels te overtreden dan andere mensen. Crimineel gedrag van 

jongeren is in deze benadering vooral verklaard vanuit het bestaan van subculturen 

waarbinnen normen gelden die strijdig zijn met normen waarover binnen de omringende 

samenleving wel overeenstemming bestaat. Juist door zich aan de normen van deze 

subculturen te conformeren, komen zulk jongeren met de justitie in aanraking: de theorie van 

de delinquente subcultuur. 

Anomische kenmerken of subculturele gedragspatronen worden vaak verbonden met sociale 

ongelijkheid; met het gevoel achtergesteld te worden (relatieve deprivatie) en niet aan de 

sociale verwachtingen te kunnen voldoen (status-frustratie). Een voorbeeld is de 

anomietheorie van Merton. De nadruk wordt dan gelegd op negatieve sociale invloeden die 

mensen tot afwijkend gedrag kunnen brengen. Een wat ander uitgangspunt ligt ten grondslag 

aan de controle- of bindingstheorie: mensen worden door maatschappelijke bindingen tot 

conformiteit aan heersende sociale normen gebracht. Met name bij jongeren zouden zwakke 

bindingen met ‘de  

Nog een andere kijk op afwijkend gedrag werd ontwikkeld in de sociale reactie- of 

etiketteringstheorie. In deze benadering wordt sociale afkeuring of uitsluiting niet zozeer als 

gevolg, maar meer als oorzaak gezien van afwijkend gedrag. Omdat mensen het etiket 

afwijkend of crimineel krijgen opgeplakt, zouden ze geneigd zijn en min of meer gedwongen 

worden zich ook als zodanig te gedragen. 

In al deze theorieën gaat het niet om concrete aan tijd en plaats gebonden ontwikkelingen op 

het gebied van criminaliteit en bestraffing. Criminaliteit is een relatief begrip.  Allerlei 

groeperingen in een samenleving denken verschillend over criminaliteit. Zo vinden krakers 

het gedrag van speculanten in onroerend goed bepaald crimineel, terwijl deze speculanten 

juist de krakers als crimineel betitelen.  

 

 
 

Sommige gedragingen die door de overheid strafbaar gesteld zijn, worden door veel mensen 

juist niet als misdadig of crimineel gezien, zoals het schieten op een inbreker, zwart werken 

of het onjuist invullen van het belastingformulier, downloaden. Velen vinden daarentegen 

gedragingen misdadig die door de overheid niet strafbaar heeft gesteld, zoals verkrachting 

binnen het huwelijk of het voeren van oorlogen. 
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Maar ook in de loop van de tijd vindt er verandering plaats. Nemen in de negentiende eeuw 

aanvankelijk zowel eigendoms- als geweldsdelicten toe, in de tweede helft van de twintigste 

eeuw verandert de verhouding tussen beide soorten delicten. Daar waar diefstal en inbraak 

toenemen, lopen geweldsdelicten terug. Daarbij is het wel van belang te bedenken dat veel 

gewelddadig gedrag, met name binnenshuis, buiten de statistieken blijft. Ook van groot 

belang is onderscheid te maken tussen geweld tegen goederen (vernieling, vandalisme) en 

geweld tegen personen. Het is eerste is veel minder afgenomen dan het tweede.  

Niet alleen neemt over de lange termijn gezien de gewelddadigheid van criminaliteit af, maar 

wordt ook de bestraffing van misdadigers door de overheid minder gewelddadig. Een 

doorslaggevende factor bij deze lange-termijntendens vormde de monopolisering van geweld 

door de overheid in samen hang met het ontstaan van nationale staten. Hierdoor nam de 

druk tot beheersing van gewelddadige impulsen toe en groeiden de emotionele afkeer van 

en de angst voor geweld. Civilisatie in optima forma. Met de toegenomen veiligheid in het 

dagelijks leven is ook de gevoeligheid voor geweld toegenomen, met als paradoxaal gevolg 

dat de publieke opwinding over geweld en onveiligheidsgevoelens groter lijken dan ooit.  

 

 
 

Dit heeft verband met de versterkte invloed van de massamedia, die onevenredig veel 

aandacht aan geweldsdelicten besteden, met de vergrote materiele veiligheid in de 

verzorgingsstaat en met de ontwikkeling van medische technieken (narcose, pijnstillers) die 

gewaarwordingen van fysieke pijn verminderen. 

 

Veel wijst erop dat in bepaalde kringen gemakkelijker tot gebruik van ernstig geweld wordt 

overgegaan. Veel gevallen van moord en doodslag komen voor rekening van liquidaties in 

criminele milieus. Ook bij het toegenomen aantal overvallen en berovingen wordt geweld 

gebruikt. Niet te ontkennen valt dat bepaalde groepen allochtone jongeren zich vaker aan 

geweldscriminaliteit schuldig maken dan over het geheel genomen hun autochtone 

leeftijdgenoten. Sommige allochtonen zijn afkomstig uit samenlevingen waar de 

gevoeligheden rond geweld anders liggen dan in de Nederlandse samenleving, maar zeker 

zo belangrijk is dat zij zich in lage en uitzichtloze sociaaleconomische posities bevinden. Ook 

autochtone jongeren in dergelijke posities worden gemakkelijk tot vormen van 

straatcriminaliteit gebracht die met geweld gepaard gaan. 

18. Verklaring van crimineel gedrag 
Veel bestaande theorieën van afwijkend gedrag, en in het bijzonder van gecriminaliseerd 

gedrag, richten zich op verklaringen van het gedrag van individuele mensen. Zulke 
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verklaringen zeggen nog maar weinig over de ontwikkelingen die de hele samenleving 

betreffen. 

Een goed voorbeeld daarvan vormt de sociale reactiebenadering of de etiketteringstheorie. 

Mensen kunnen alleen een beeld van zichzelf ontwikkelen in voortdurende interactie met 

andere mensen. Zij bekijken zichzelf als het ware steeds met de ogen van anderen en 

passen hun zelfbeeld daarbij aan. Door de voortdurende afkeurende reacties op hun 

(crimineel) gedrag, ontwikkelen mensen een beeld van zichzelf dat overeenstemt met het 

negatieve oordeel/ etiket van andere mensen. In plaats van mensen van crimineel gedrag te 

weerhouden, hebben strafrechtelijke reacties juist tot gevolg dat hun daarna allerlei ‘normale’ 

gedragsalternatieven ontnomen worden, zodat ze opnieuw tot crimineel gedrag hun 

toevlucht nemen. Ze gaan zichzelf als misdadiger zien en gedragen zich daarnaar. Zo bezien 

produceren politiemensen en strafrechters als het ware onbedoeld criminaliteit en komen 

mensen min of meer ongewild in een criminele carrière terecht. Zien we hier niet de Thomas-

regel opduiken?! Door de grote nadruk op het effect van sociale reacties ontwijkt de 

etiketteringstheorie eigenlijk de vraag waarom mensen tot strafbaar gesteld gedrag overgaan 

en waarom dat in de loop van de tijd verandert. 

Een andere invloedrijke theorie over crimineel gedrag, de differentiële-associatietheorie van 

Edwin Sutherland, neemt als uitgangspunt dat crimineel gedrag, net als ander gedrag, 

aangeleerd wordt. Met name de intensiteit, duur en frequentie van contacten op jeugdige 

leeftijd met mensen die zich al crimineel gedragen, zijn oorzaken van later crimineel gedrag. 

“Wie met pek omgaat wordt daarmee besmet”. Maar ook dit blijft een wat individuele 

benadering. 

 

 
 

Robert Merton vroeg zich af hoe het komt dat in de ene samenleving meer afwijkend en 

crimineel gedrag voorkomt dan in de andere en hoe de veranderingen op dit gebied binnen 

een samenleving te verklaren vallen. Hij meende een belangrijke variabele gevonden te 

hebben in de verhouding tussen culturele doelen en beschikbare middelen. Hij ontwikkelde 

de anomietheorie: anomie (letterlijk: normloosheid) beschreef hij als een discrepantie of 

botsing tussen de levensdoelen die binnen een samenleving algemeen als zeer 

nastrevenswaardig worden voorgesteld en de middelen om deze doelen op legitieme en 

sociaal aanvaardbare wijze te bereiken. In onze samenleving bestaat een brede kloof tussen 

het maatschappelijk succesideaal en de mogelijkheden voor mensen om dit succes ook te 

verwezenlijken. “Ik word later rijk, maar dan moet ik wel eerst een goede opleiding volgen, 

maar met zulke ouders, zo’n IQ en deze huidskleur zit dat er eigenlijk niet in”. Je kunt daar 
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op verschillende manieren op reageren, maar een deel zal zich niet neerleggen bij de 

maatschappelijke blokkade van hun door het succesideaal ingegeven wensen en 

verlangens. Zij zoeken andere, onwettige en strafbare middelen om er toch aan te kunnen 

voldoen. Zij vinden wel wat nieuws door te sjoemelen, te frauderen, enzovoort. 

 

 
 
Een interessante verklaring biedt de controle- of bindingstheorie van Travis Hirschi en later 

Steven Box. Mensen zijn amoreel en tot het kwade geneigd. Maar waarom gedragen 

mensen zich dan zo conformistisch. Wat weerhoudt hen ervan om al die vervelende regeltjes 

te overtreden of lucratieve misdrijven te plegen? Volgens Hirschi werken vooral 

maatschappelijke bindingen remmend op criminele impulsen. Daarbij onderscheidt hij 

bindingselementen van affectieve aard en van meer cognitieve en economische aard. De 

gedachte is dat mensen zich door hechte relaties met ouders, echtgenoten en vrienden en 

door actieve participatie in de wereld van school, werk en vrijetijdsverenigingen zowel 

emotioneel als rationeel aan de heersende waarden en ideeën binden. Ze hebben 

gewoonlijk ook meer te verliezen dan te winnen bij het plegen van misdrijven. 

 

19. Aanpakken van criminaliteit 
Mensen letten veel en graag op elkaar. Dat doen ze soms bewust, maar veel vaker omdat ze 

niet anders kunnen. Wat de een doet, heeft gevolgen voor de ander en andersom. En wat de 

een doet, is de ander lang niet altijd om het even. Dit op elkaar letten en reageren vormt de 

kern van sociale controle: de manieren waarop mensen anderen ertoe brengen of dwingen 

zich aan de regels en normen te houden. 

Nu komen regels niet uit de lucht vallen (‘van god gegeven’) en de betekenissen ervan zijn 

soms onduidelijk. Ze verschillen van tijd tot tijd en van plaats tot plaats. Over sommige regels 

bestaat binnen een bepaalde samenleving grote overeenstemming in brede lagen van de 

bevolking. Heel vaak echter ontwikkelen groepen normen of regels die strijdig zijn met die 

van de meeste mensen in hun samenleving. Vooral in de moderne westerse samenlevingen 

wordt in verschillende groepen heel verschillend gedacht over wat hoort en niet hoort. Dit in 

tegenstelling tot homogenere en kleinere samenlevingen waarbinnen mensen in het 

algemeen meer met elkaar eens zijn over de inhoud van normen en regels. 

De ontwikkeling van normen en sociale controle hangt nauw samen met veranderingen in de 

machtsverhoudingen tussen mensen. Naarmate machtsverschillen kleiner worden, moeten 

machtigen meer rekening houden met minder machtigen, hetgeen vaak de ontwikkeling van 

nieuwe regels of normen met zich meebrengt. Zo’n afname van machtsverschillen leidt er 

ook toe dat de (voormalige) ondergeschikten zich niet meer zo gemakkelijk normen laten 

opdringen. Sociale controle vindt echter niet alleen in hiërarchische verhoudingen plaats, 
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maar ook tussen gelijken. Alle mensen hebben er telkens weer mee te maken, of ze het nou 

leuk vinden of niet. Door bijvoorbeeld in de weekends uit vrije wil dicht op elkaar te gaan 

zitten op campings, nemen mensen een verhevigde sociale controle op de koop toe.  

 

 
 

Activiteiten gericht op sociale controle beantwoorden niet altijd aan hun doel; ze kunnen zelfs 

onbedoeld averechtse effecten hebben, hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de 

omschrijving van de gevangenis als een ‘hogeschool van de misdaad’. 

We onderscheiden tussen formele en informele sociale controle. Bij formele sociale controle 

moet je denken aan activiteiten van personen of instanties die op grond van formele wetten, 

besluiten of statuten de taak toebedeeld hebben gekregen ervoor te zorgen dat mensen zich 

aan de regels houden. Denk aan rechters en politiemensen, maar ook tuchtcolleges van 

beroepsgroepen als advocaten, notarissen, makelaars en artsen. Deze vormen van sociale 

controle bestaan nog niet zo heel lang. De ontwikkeling ervan hangt nauw samen met de 

toegenomen bureaucratisering en professionalisering van de samenleving. Van enkele 

beroepen is niet zo duidelijk vast te stellen of de beoefenaren formele sociale controle 

uitoefenen. Psychiaters, maatschappelijk werkers of reclasseringsambtenaren bijvoorbeeld 

zullen meestal zelf ontkennen dat ze aangesteld zijn om mensen te leren zich aan de regels 

te houden. Zij beogen slechts het individuele welbevinden van cliënten te verhogen. Anderen 

zeggen dat zij hun cliënten ertoe brengen in het gareel te lopen ten bate van de overheid of 

het bedrijfsleven. 

 

Bij informele sociale controle gaat het om al die spontane activiteiten van mensen in het 

leven van alledag, die anderen ertoe brengen of dwingen om zich aan de regels en normen 

te houden. Hieronder vallen veel opvoedende bezigheden van ouders, de minachtende 

reacties op mensen die zich zonderling gedragen en ook de schouderklopjes van de leraar in 

de klas, mits deze niet op ongewenste intimiteiten gaan lijken.  
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Informele sociale controle kan soms haaks staan op formele sociale controle. De 

bewondering voor een goed lopende wietplantage. Een slimme deal maken met crematoria. 

 

Over sociale controle is de laatste jaren veel te doen geweest in pers en parlement. ‘Het 

wegvallen’ van sociale controle wordt als een belangrijke oorzaak van toenemende 

criminaliteit gezien. Er moet weer meer sociale controle komen, leidde vervolgens de 

beleidsboodschap. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de overheid door middel van o.a. 

politie en justitie al aanzienlijke formele sociale controle uitoefent, dat overal waar mensen 

bijeen zijn zij informele sociale controle uitoefenen, en dat deze dan ook door een 

overheidsbesluit is in te voeren. Al gauw verengde het begrip zich op beleidsniveau tot 

‘functioneel toezicht’. Huismeesters, controleurs op tram en bus en particuliere bewakers 

werden ter verhoging van de sociale controle aangesteld. De formele sociale controle is sterk 

toegenomen in de westerse wereld: meer toezicht, meer disciplinering, meer camera’s, meer 

controle door semi-overheidsfunctionarissen, meer en zwaardere justitiële reacties. 

Bij sociale controle gaat het om de sanctionering van gedragingen in de vorm van straffen en 

beloningen, van sociale afkeuring en waardering. Bij waarderende sociale reacties spreken 

we van positieve sanctionering. De jaarlijkse lintjesregen op koningsdag is daar een goed 

voorbeeld van. 

 
 

 Negatieve sanctionering daarentegen bestaat uit afkeurende sociale reacties in de vorm van 

straffen, minachting of sociale uitsluiting. Negatieve sancties hoeven niet altijd uitgevoerd 

worden om effectief te zijn. Vaak kan alleen de dreiging ermee voldoende zijn om mensen 

van onwenselijk gedrag te weerhouden. Dan werken ze preventief. 
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20. Bestraffen van criminaliteit 

Over de manieren waarop misdadigers in de loop der eeuwen in Nederland en andere 

westerse landen gestraft werden, bestaat veel meer feitelijke kennis dan over de 

ontwikkeling van criminaliteitspatronen. Dat is begrijpelijk. Veranderingen in 

criminaliteitspatronen zijn niet direct zichtbaar en laten zich moeilijk betrouwbaar registreren. 

Heel anders ligt dat met de bestraffing van misdadigers. Tot ver in de negentiende eeuw 

werd de bestraffing in Nederland juist gekenmerkt door het openbare karakter ervan.  

 

 
 
Misdadigers werden ten aanschouwe van grote mensenmassa’s gepijnigd en ter dood 

gebracht op een verhoogde plaats, zodat iedereen het goed kon zien. Ook kleine steden 

hadden hun eigen gevangenis van waaruit gevangenen vaak in alle openheid vervoerd 

werden naar plaatsen waar ze moesten werken. Bovendien konden mensen zich op speciale 

kijkdagen, die vaak samenvielen met volksfeesten, aan gevangenen vergapen. 

Vanaf de late middeleeuwen bemoeien stedelijke en landelijke bestuurders zich met de 

bestraffing van misdadigers. Juristen, politici en anders-geschoolde deskundigen lieten hun 

gedachten gaan over ‘betere’ manieren van bestraffen. Vanaf ongeveer 1500 heeft zich in 

West-Europa een belangrijke lange-termijnontwikkeling voorgedaan. Allereerst blijkt een 

toenemende bemoeienis van plaatselijke en landelijke overheden met de berechting en 

bestraffing van misdadigers aanvankelijk gepaard te gaan met een toenemende nadruk op 

het openbaar straffen. Misdadigers werden urenlang op een schavot ten prooi gesteld aan 

de spot en hoon van de vele toeschouwers. In het ergste geval werden zij gemarteld tot de 

dood erop volgde. Hun lijken werden lange tijd tentoongesteld op zogenaamde galgenvelden 

waar roofvogels zich aan de stoffelijke resten te goed deden. Pas in de loop van de 18de 

eeuw worden verminkende lijfstraffen minder vaak toegepast en wordt de doodstraf sneller 

en minder pijnlijk voltrokken. In 1795 werd de pijnbank afgeschaft en in 1870 volgt de 

afschaffing van de doodstraf. 

 

 
 

Tegelijkertijd veranderden de vrijheidsstraffen. Van nutteloos zuchten in de vele kerkertjes en 

hokken ontwikkelde de straf zich via hard en onderbetaald werken in ware fabriekjes tot het 
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gedisciplineerde, nogal nutteloze leven in grootschalige kazernes. Maar men begint steeds 

meer bezwaren te zien in het gemeenschappelijk opsluiten van gevangenen, dat zedelijk 

bederf in de hand zou werken. Vanaf 1840 gaan stemmen op om gevangenen hun straf 

helemaal in volledige afzondering en in éénpersoonscellen te doen ondergaan. Elk sociaal 

contact met medegevangenen moet onmogelijk worden gemaakt. Alleen priesters, dominees 

en onderwijzers zouden met stichtende bezoeken het proces van gewetensvorming 

bespoedigen en de intellectuele en vooral godsdienstige ontwikkeling begeleiden. 

In het begin van de twintigste eeuw neemt de discussie weer een heel andere wending. Om 

gevangenen beter te kunnen voorbereiden op het maatschappelijk verkeer, wordt toch weer 

voor gemeenschappelijke arbeid en sociale omgang tussen gevangenen gepleit. Maar 

ondanks doorgevoerde veranderingen in die richting is de gevangenis een groot gebouw met 

afzonderlijke cellen gebleven, waarbinnen de regels strak gehanteerd worden en de 

individuele bewegingsvrijheid zeer gering is.  

Desondanks interpreteren veel onderzoekers de ontwikkeling in de bestraffing als 

‘humanisering’. Daarmee wordt bedoeld dat het straffen van misdadigers milder, minder 

wreed is geworden. Maar ja, is vijf jaar opsluiting in een cel minder wreed dan een openbare 

geseling? Is levenslang minder wreed dan de doodstraf? 

Duidelijk is dat het straffen van misdadigers in de loop der eeuwen uit het openbare leven is 

verdwenen en achter de sociale coulissen van dikke gevangenismuren gedrongen. Bij het 

straffen werd bovendien steeds minder fysiek geweld gebruikt. Behalve afschrikken moesten 

straffen meer en meer de zedelijke verbetering van gestraften bevorderen, zodat zij zich na 

hun vrijlating uit eigen morele overtuiging van nieuwe wandaden zouden onthouden. Je zou 

kunnen beweren dat deze veranderingen prima passen in de opvattingen van het 

civilisatieproces: de afkeer van zichtbaar fysiek geweld in samenhang met de terugdringing 

van geweld uit het dagelijks leven. Daarentegen ziet de Franse filosoof en historicus Michel 

Foucault het niet als humanisering van het straffen, maar als een verschuiving in het 

strafobject van lichaam naar geest. Met name de vergaande disciplinering binnen 
gevangenissen (maar ook die binnen leger, school, fabriek en andere sociale instituten) en 

de ontwikkeling van het netwerk van reclasseerders, maatschappelijk werkers, forensische 

psychiaters en andere deskundigen binnen dat strafrechtelijk apparaat ziet hij als een 

machtsstrategie. Deze strategie vergemakkelijkt het beheersen of controleren van het doen 

en laten van mensen (in dit geval misdadigers). 

 

 
 

Over criminaliteit en bestraffing bestaan wellicht meer hardnekkige mythes dan over welk 

ander sociaal probleem. Een van de meest verbreide mythes is dat mensen zich vooral door 

hogere straffen laten weerhouden van het plegen van misdrijven. Anderen menen dat niet 

zozeer de hoogte van de straf als wel de zogenaamde pakkans van invloed is. Op grond van 

deze laatste veronderstelling dringen met name politieorganisaties aan op de uitbreiding van 
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personeel, bevoegdheden en materiele voorzieningen. Door het ophelderingspercentage te 

verhogen zou de omvang van criminaliteit afnemen. Daarbij wordt er uiteraard van uitgegaan 

dat gepakte misdadigers ook gestraft worden. 

Al deze gedachten en beleidsvoornemens hebben met elkaar gemeen dat een sterke 

samenhang wordt verondersteld tussen aard en omvang van strafrechtelijke en politionele 

reacties en aard en omvang van criminaliteit. Helaas voor politici, leken en professionele 

misdaadbestrijders is die samenhang niet zo sterk. Sterker nog, justitiële reacties hebben 

vaak gevolgen die tegenovergesteld zijn aan wat ermee beoogd wordt. Dat de 

gevangenisstraf eerder recidive bevordert dan voorkomt, wordt door geen 

gevangenisdeskundige meer betwijfeld. Een harde en goed georganiseerde politionele 

bestrijding van georganiseerde criminaliteit verhoogt vooral de organisatiegraad van de 

bestreden organisaties. 

Hoe betrekkelijk de samenhang tussen criminaliteit en justitiële reacties is, wordt duidelijk als 

we internationale vergelijkingen maken en we kijken naar ontwikkelingen over langere 

termijn. Het aantal politiemensen neemt toe maar ook de criminaliteit. In de Verenigde Staten 

wordt de doodstraf nog uitgevoerd en toch zitten er veel meer moordenaars in de 

gevangenis. In de hele westerse wereld nam vermogenscriminaliteit na de Tweede 

Wereldoorlog sterk toe, terwijl justitiële reacties per land sterk verschilden. Veranderingen in 

aard en omvang van criminaliteit hebben kennelijk meer te maken met maatschappelijke 

veranderingen dan met het optreden van politiemensen of rechters. 

 

 
 


