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Domein E: Verandering 

 
Verandering  

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

 

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

 

Hoofdconcept kernconcepten 

verandering rationalisering individualisering 
institutionalisering globalisering 
democratisering staatsvorming  

vorming ideologie 

verhouding sociale ongelijkheid 

binding sociale institutie representatie 
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Kernconcepten 

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

 
individualisering  

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

 
institutionalisering  

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

 
globalisering  

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

 
democratisering  

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

 
staatsvorming  

 
De institutionalisering van politieke 
macht tot een staat.  
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VERANDERING 
Een Griekse filosoof van voor onze jaartelling gaf al aan: ‘Niets duurt voort, 
behalve verandering’. Met andere woorden: ‘het enige dat blijft (en constant is) 
is de verandering’. 
 

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

 
De wereld om ons heen verandert voortdurend: verandering doet zich voor in elke 
samenleving en is van alle tijden. Echter, de afgelopen eeuw ging alles wel heel erg 
snel. Kijk maar naar ons eigen land. Rond 1900 nog een vrij traditionele 
maatschappij, met veel mensen werkzaam in de landbouw, met grote gezinnen en 
een traditionele rolverdeling, met mensen die zich te voet of met paard en wagen 
verplaatsten. Geloof was voor de meeste mensen belangrijk, oudedagsvoorzieningen 
ontbraken, er was geen algemeen kiesrecht, mensen schreven brieven…. De 
leefwereld van mensen in die tijd was klein, je kende alleen de eigen omgeving en de 
mensen die daar woonden. Op de plek waar je geboren was, ging je ook dood.  
Ruim honderd jaar later is dit alles volledig veranderd. Veranderingen in de economie 
en het welvaartsniveau, in de gezondheidszorg, de politiek en de verhoudingen 
tussen mensen. Door allerlei ontdekkingen en technologische ontwikkelingen zijn 
tegenwoordig de mogelijkheden voor een steeds grotere groep mensen bijna 
onbegrensd. De veranderingen die het meest teweeg hebben gebracht, zijn de 
toenemende transportmogelijkheden en de spectaculaire ontwikkelingen op het 
gebied van de communicatie tussen mensen. Voor velen ging er daardoor letterlijk 
‘een wereld open’ en mensen konden hun ‘horizon verbreden’.  
 

 
 
Reizen naar verre landen is nu binnen handbereik en contacten met veel mensen, 
waar ook ter wereld komen razendsnel tot stand. De wereld is een dorp geworden; 
zelfs de grootste afstanden tussen landen en mensen zijn overbrugbaar. Meer dan 
ooit voelen we ons tegenwoordig wereldburger. 
Bij het laatste hoofdconcept verandering horen kernconcepten die elk als een soort 
verandering of ontwikkeling op te vatten zijn, of het nu gaat om bijvoorbeeld 
rationalisering, individualisering of globalisering. Als je kijkt naar de andere 
hoofdconcepten - vorming, verhouding, binding - dan kun je stellen dat deze zelf ook 
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steeds aan verandering onderhevig zijn. De binding tussen mensen is bijvoorbeeld 
de afgelopen decennia sterk veranderd als gevolg van internet, mobiele telefoon en 
de sociale media. 
 
Het hoofdconcept verandering gaat over de dynamiek van de samenleving; een 
samenleving die voortdurend in beweging is. Een samenleving die zichzelf in stand 
houdt en mede daarom juist in ontwikkeling is, zich aanpast aan de nieuwe tijd, 
toekomstgericht is en steeds op zoek is naar nieuwe mogelijkheden.  
 
Het vraagstuk van verandering van de samenleving roept vele vragen op die binnen 
allerlei contexten te beantwoorden zijn: 
• Welke veranderingsprocessen doen zich voor in onze samenleving? 
• Hoe gaan mensen om met veranderingen in een samenleving? 
• Welke invloed hebben veranderingen op andere maatschappelijke vraagstukken? 
 
 
De volgende kernconcepten staan bij het hoofdconcept verandering centraal. 
Hoofdconcept kernconcepten 
Verandering  . rationalisering 
   . individualisering 
   . institutionalisering 
   . staatsvorming 
   . democratisering 
   . globalisering 
 
 
4.1 Rationalisering 
Mensen proberen in alle tijden greep te krijgen op de wereld om hen heen; ze 
zoeken naar verklaringen voor wat er gebeurt. Bij een zonsverduistering wisten 
mensen eeuwen geleden niet dat de maan dan voor de zon schuift en verklaarden dit 
verschijnsel met behulp van mythologie. 
Ook voor het eigen leven zoeken mensen naar houvast in hoe ze moeten handelen 
en welke keuzes ze moeten maken. In elke samenleving zijn mensen op zoek naar 
de zin en betekenis van het leven en willen ze de wereld kunnen begrijpen. 
De afgelopen eeuwen zijn mensen daar flink anders over gaan denken. In de 
premoderne tijd (de tijd van voor 1800) lieten mensen zich in hun denken en doen 
vooral leiden door vaste gewoontes, godsdienstige tradities en praktische wijsheden. 
Zaken die van grootvader op vader en zoon en van grootmoeder op moeder en 
dochter werden overgedragen. In veel van wat er gebeurde zagen mensen de hand 
van God, waar de mens machteloos tegenover stond. Langzamerhand kwam hier 
verandering in, vooral ook door de invloed van de wetenschap en de technologie die 
vanaf de zeventiende eeuw belangrijker werden. Deze ontwikkeling leverde heel veel 
nieuwe kennis en nieuwe toepassingen op van de wetenschap op allerlei terreinen. 
De zonsverduistering kon in 1715 voor het eerst voorspeld worden. 
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In de moderne tijd (vanaf 1800) zijn mensen in de westerse wereld steeds meer op 
een rationele manier gaan denken en handelen. Dit proces wordt rationalisering 
genoemd. Ratio staat voor het denken en begrijpen dat mensen kunnen in 
tegenstelling tot dieren. Het gaat hierbij om het ordenen en kunnen begrijpen van de 
werkelijkheid en de wereld om ons heen. Dit levert kennis en gegevens op die 
worden ingezet om zaken te voorspellen en de natuur te beheersen en te gebruiken. 
Ook helpt het om de opbrengst van ons dagelijks werk te vergroten en de 
samenleving op allerlei terreinen verder te ontwikkelen. 
 

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

 
Rationalisering dringt door in allerlei gebieden van de samenleving. Je ziet het met 
name terug in de technologische vooruitgang, de ontwikkelingen in de industrie en op 
het gebied van transport en vervoer. Over het productieproces wordt goed nagedacht 
en het wordt zo georganiseerd dat we steeds goedkoper en sneller kunnen 
produceren (onder meer door te automatiseren). Dit alles om uiteindelijk tot zo veel 
mogelijk winst te komen. De lopende band is daar een bekend voorbeeld van. 
Ook op het gebied van gezondheid is rationalisering te zien. Mensen willen zelf 
technische hulpmiddelen hebben om de eigen bloeddruk of hartslag te meten en 
vragen in geval van een ernstige ziekte een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling 
van ‘hoe lang ze nog te leven hebben’. 
Bij leerlingen zie je rationeel gedrag als zij vooraf berekenen welke cijfer ze bij een 
vak moeten halen om op een 5.5 uit te komen, in plaats van een kaarsje op te steken 
in de kerk om een zo goed mogelijk cijfer te halen. Rationalisering zie je ook terug in 
het minder hechten aan bijgeloof en het bovennatuurlijke en in de secularisering 
(ontkerkelijking) van de westerse samenleving.  
Rationalisering is een voortdurend proces en te zien als een veranderingsproces van 
de lange termijn. Het is al enkele eeuwen gaande (vanaf de zeventiende eeuw) en 
het einde van de technologische vooruitgang en de gerichtheid op de ontwikkeling 
van kennis en wetenschap is voorlopig nog niet in zicht. 
De term modernisering (die voor een groot deel door rationeel denken tot stand 
komt) wordt gebruikt om aan te geven dat de samenleving zich ontwikkelt tot een 
moderne samenleving. Rationalisering en modernisering lijken goede ontwikkelingen. 
Ze hebben ons immers welvaart en voorspoed gebracht; veel mensen zien 
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vooruitgang als het ideaal. Aan rationalisering en modernisering zitten echter ook 
schaduwzijden. Met een snellere en efficiëntere productie en dienstverlening aan 
mensen worden veel processen geautomatiseerd. Bij de overheid leidt dat 
bijvoorbeeld tot bureaucratisering. De menselijke verhoudingen worden zakelijker, 
onpersoonlijker en afstandelijker.  
 

 
 
Jouw bestelling van een boek via bol.com werkt toch heel anders, dan wanneer je 
binnenloopt bij de plaatselijke boekhandel. Verder beheersen en benutten we de 
natuur beter, maar dat leidt ook tot een aantasting diezelfde natuur. Denk aan de 
uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, de effecten op de leefomgeving 
(bodemdaling door aardgaswinning in Groningen) en de overbevissing van zeeën en 
oceanen. Sommige mensen wijzen op de negatieve kanten van modernisering als 
bijvoorbeeld waardevolle tradities verdwijnen. 
 
4.2 Individualisering 
In de periode tot de jaren zestig (ten tijde van het kostwinnersgezin) luisterde men 
thuis samen naar de (enige) radio en las men één krant. In die sterk verzuilde 
samenleving lieten de meeste mensen zich in hun gedrag sterk leiden door de 
traditionele instituties: het gezin, de sociale klasse, arbeid en de kerk waartoe men 
behoorde. Omroepen en kranten hadden in de keuze voor programma´s en artikelen 
een heel herkenbare eigen identiteit, door de zuil waartoe zij behoorden. 
Sindsdien is er veel veranderd. De toegenomen welvaart vanaf de jaren zestig bracht 
allerlei mogelijkheden met zich mee; mensen werden zelfstandiger en 
onafhankelijker van elkaar. Er is een sterk verband tussen de toegenomen welvaart 
(toegenomen bestedingsmogelijkheden), ontzuiling, technologische ontwikkelingen, 
stijging van het opleidingsniveau en de ontwikkeling naar individualisering. 
 

Individualisering is het proces waarbij individuen in toenemende mate hun 
zelfstandigheid op verschillende terreinen kunnen vergroten. 

 
Steeds meer mensen in Nederland kunnen zich vanaf de jaren zestig een eigen tv, 
radio, telefoon en computer veroorloven. Er opende zich letterlijk en figuurlijk een 
nieuwe wereld voor hen. 
Met de toenemende welvaart kunnen de meeste mensen vaker hun eigen keuzes 
bepalen en voelen ze zich vrijer dan vroeger om hun eigen leven in te richten. Van 
mensen verwachten we dat ze als individu veel meer dan vroeger verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen leven en hun sociale handelen. Dat geldt niet voor iedereen in 
dezelfde mate. 
Individualisering vindt met name plaats als voldaan wordt aan de voorwaarde dat je 
zelfstandig voor je eigen inkomen kunt zorgen en niet of minder afhankelijk bent van 
anderen in dit opzicht. Individualisering is een proces dat niet van de ene op de 
andere dag plaatsvindt. Je kunt individualisering herkennen in de verandering in 
afhankelijkheid en verbondenheid tussen mensen. We vinden het inmiddels heel 



 

7 
 

normaal dat mensen zich vrij willen voelen en zich zo gedragen. We hebben 
behoefte aan autonomie (zelfstandigheid) en recht op privacy. Je ziet dat ook sterk 
bij jongeren die ‘als vanzelfsprekend’ meer keuzevrijheid en bewegingsvrijheid 
hebben. Bijna iedereen heeft thuis zijn eigen kamertje. 
 

 
 
De maatschappelijke positie van een persoon wordt ook meer en meer 
toegeschreven aan hetgeen iemand zelf bereikt heeft en steeds minder op basis van 
zijn afkomst. Door de individualisering wordt er, meer dan vroeger, van mensen 
verwacht dat ze zich zelfstandiger opstellen. Dat geldt ook voor jongeren; zij moeten 
zelf hun pad naar de volwassenheid bepalen en kunnen minder terugvallen op oude 
patronen. 
Het individu wordt meer als een ‘sociale eenheid’ gezien. De sociale verbanden 
veranderen, ook al verdwijnen ze niet. Denk aan het gezinsleven dat aan 
verandering onderhevig is, maar natuurlijk nog steeds bestaat. Ook de betekenis van 
de traditionele sociale instituties verandert omdat individuen zich niet meer zo snel 
hierdoor laten leiden. Het sterkst zie je dat terug in de afnemende invloed van de 
kerken. 
De belangstelling voor ‘het ik’ zie je bijvoorbeeld terug in lifestyle bladen. Veel 
artikelen en adviezen zijn gericht op je individuele ontplooiing. Denk aan artikelen 
als: ‘Ga op zoek naar je eigen geluk’; ‘Ontwikkel je tot wie je bent’ of aan testjes als 
‘Hoe zelfstandig ben jij?’ of ‘Wie heeft het voor het zeggen in jullie relatie?’ Hier 
speelt de reclame handig op in. Met bepaalde producten kun je je onderscheiden van 
anderen en laten zien wie je bent. 
 
Individualisering heeft te maken met het proces van emancipatie. Het heeft zo zijn 
positieve kanten. Wie wil er nu niet vrij zijn om te bepalen wat hij zelf het liefst wil 
doen en laten. Veel mensen zijn inmiddels losgekomen van hun eigen milieu en 
geboorteplaats. Dat komt door de toegenomen mobiliteit, zowel in geografisch 
opzicht (mensen verhuizen makkelijker) als in sociaal opzicht (mensen zitten minder 
‘vast’ aan de sociale klasse van afkomst). 
Aan de andere kant uiten mensen ook zorg over de toegenomen individualisering. Ze 
vinden dat individualisering ertoe leidt dat mensen geneigd zijn om de ogen en oren 
te sluiten voor de omgeving en minder zorg te hebben voor elkaar. Er is dan minder 
sprake van het ‘wij-gevoel’ en er is minder sociale cohesie. Oftewel: meer 
eigenbelang in plaats van algemeen belang en meer egoïsme en onverschilligheid. 
De door de individualisering verminderde binding heeft tevens geleid tot toegenomen 
eenzaamheid van mensen. 
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4.3 Institutionalisering 
Ons gedrag kent een bepaalde vorm van regelmaat. Wij handelen in situaties vaak 
heel voorspelbaar. Veel situaties waarin je met andere mensen te maken hebt, 
verlopen volgens een redelijk vast en voorspelbaar patroon. Binnen een cultuur zijn 
nu eenmaal regels vastgelegd die wij accepteren en naleven. Soms blijken deze 
regels niet meer te werken en wanneer veel mensen zich anders gaan gedragen en 
er daardoor zaken gaan veranderen, ontstaat er de behoefte de regels weer aan te 
passen. Zo was het tot voor kort niet nodig om regels op te stellen voor het roken in 
cafés en restaurants, maar door de aandacht voor de negatieve gevolgen van het 
‘meeroken’ door niet-rokers ontstond er druk vanuit de samenleving om hier nieuwe 
regels voor op te stellen.  
 

 
 
Dit is een voorbeeld van institutionalisering: het vastleggen van regels in dit 
voorbeeld over roken in openbare gebouwen, op werkplekken en in de horeca. Als 
(op een bepaald onderdeel) standaardgedrag ontstaat in een samenleving, spreken 
we over institutionalisering. Vrij vertaald: die regels die we dan hanteren zijn min of 
meer een ‘instituut’ geworden; we accepteren ze als zodanig en handelen ernaar. De 
bijbehorende waarden en normen hebben een bepaalde geldigheid. We vinden ze 
nuttig en gaan er vaak onbewust van uit. 
 

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

 
Een voorbeeld van institutionalisering bij de media is de Mediawet. In deze wet heeft 
de overheid vastgelegd hoe de media (publieke en commerciële zenders) zich 
moeten gedragen en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. Zo schrijft de 
Nederlandse Mediawet voor dat een publieke zender moet zorgen voor een 
‘pluriform’, in meerdere opzichten gevarieerd, aanbod van nieuws, informatie, 
ontspanning en cultuur. Tevens is vastgelegd dat de omroepen tenminste een 
bepaald aantal leden moeten hebben. 
Een ander voorbeeld van institutionalisering zie je bij een sociale institutie als het 
huwelijk. Het proces waarin door de jaren heen andere regels en nieuwe (vaste) 
gedragspatronen rondom het huwelijk zijn ontstaan noem je institutionalisering. Het 
blijft voortdurend aan verandering onderhevig (denk aan het homohuwelijk dat 
inmiddels in de wet is vastgelegd). 
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Al de genoemde voorbeelden van institutionalisering laten zien dat ze zekerheid 
bieden in het alledaagse handelen, het gedrag en de omgang met elkaar. Het geeft 
mensen een houvast, maar ook de ruimte om zich te richten op nieuwe 
ontwikkelingen. Door institutionalisering zien we dat er een bepaalde structuur en 
samenhang is in onze samenleving; het bepaalt ons beeld van de werkelijkheid. We 
zien hierdoor namelijk standaardpatronen en de samenleving krijgt op deze manier 
zin en betekenis voor mensen. 
Er ontstaan allerlei organisaties die een concrete invulling zijn van 
standaardpatronen. Organisaties die een bepaald doel nastreven (zoals het Wereld 
Natuur Fonds dat de natuur en het milieu willen beschermen), maar ook bedrijven 
(zoals KPN of Philips) kunnen er bij de overheid op aandringen om op een specifiek 
terrein te komen tot nadere wet- en regelgeving. 
 
4.4 Staatsvorming 
Staatsvorming ofwel de vorming van staten is een belangrijk begrip als je 
internationale veranderingen goed wilt analyseren. 
 

Staatsvorming is de institutionalisering van politieke macht tot een staat. 

 
Het proces van staatsvorming is een combinatie van economische, culturele en 
politieke ontwikkelingen. Staatsvorming is een proces dat al heel wat eeuwen 
beslaat. 
In de middeleeuwen bestond Europa uit veel kleine en heel verschillende gebieden: 
graafschappen, hertogdommen, koninkrijken en stadstaten. Deze gebieden hadden 
de nodige zelfstandigheid verworven. Dat leidde aan de ene kant tot onderlinge 
oorlogen tussen gebieden, maar ook tot concurrentie tussen kooplieden, bankiers, 
ambachtslieden en stadsbestuurders. 
In de late middeleeuwen ontstonden meer en meer steden, oftewel er was sprake 
van verstedelijking (urbanisatie). In die tijd verloren veel van die kleine gebieden de 
strijd tegen grotere machthebbers en daardoor ontstonden er grotere politieke 
gebieden. De vorsten in zo’n groter gebied kregen het geweldsmonopolie, oftewel de 
zeggenschap over een leger en ze zorgden voor eenheid in wetten en munten in dat 
gebied. Dat leidde ook tot een belastingmonopolie voor de machthebbers. Het 
geïnde belastinggeld werd voor een belangrijk deel weer uitgegeven aan het leger, 
om zo bescherming te bieden tegen andere staten. De concurrentiestrijd met andere 
landen zorgde voor innovaties op technologisch gebied; denk aan de ontwikkeling 
van vuurwapens en kanonnen. 
 

 
 



 

10 
 

De ontdekking van nieuwe gebieden en werelddelen, met name in de vijftiende en 
zestiende eeuw, had invloed op de handel. Er kwamen nieuwe afzetmarkten en deze 
koloniën hadden ook grondstoffen te bieden. Burgers in de steden kregen aan het 
eind van de middeleeuwen een steeds belangrijker positie en meer zelfstandigheid 
ten opzichte van de feodale adel. Voor de politieke machthebbers was het dan ook 
belangrijk om de steun van de burgers te hebben en in ruil daarvoor boden zij enkele 
voordelen (privileges). Privé-eigendommen van burgers werden beschermd door de 
heersers die daarmee veiligheid garandeerden. De belemmeringen voor de vrije 
handel werden steeds meer opgeheven. 
De macht van kleine gebieden werd steeds meer overgeheveld naar een groter 
gebied en daardoor ontstonden staten. Voor het goed kunnen besturen van een staat 
was het belangrijk dat het gebied aan de ene kant niet te groot was en aan de 
andere kant niet te klein. De inwoners van een staat (het volk) stonden hun eigen 
macht af aan het overkoepelende gezag van de staat en daardoor ontstond er meer 
(sociale) cohesie in het gebied en was er minder geweld; men voelde zich veilig in 
het betreffende land. Als er onderlinge conflicten waren, dan was er de staatsmacht 
als hoogste instantie voor rechtsspraak. Dit alles heeft geleid tot het verdwijnen van 
de zogenaamde feodale samenleving (in zo’n samenleving moesten boeren en 
landbezitters een deel van de oogst afstaan aan hun leenheer in ruil voor 
bescherming). De politieke eenheden die ontstonden zijn te zien als premoderne 
staten; voorlopers van de moderne staten zoals we die nu kennen. Als voorlopers 
van de moderne politieke instituties had je in die tijd zogenaamde 
Statenvergaderingen waarin de vorst in overleg trad met de adel en de burgerij, een 
vorm van representatie binnen de premoderne staat. 
 
Er is een verschil tussen volk, land en staat. 
Een volk is een groep mensen die met elkaar verbonden is. Het kan zijn dat men 
dezelfde nationaliteit heeft (tot dezelfde staat behoort), bijvoorbeeld iedereen die een 
Nederlands paspoort heeft. Die verbondenheid kan ook zijn dat mensen tot dezelfde 
culturele of etnische (bevolkings-)groep behoren. 
Een land is een gebied met duidelijke grenzen waarbinnen één maar soms ook 
meerdere volkeren wonen. In een staat is er sprake van een overheid (legitiem) die 
veel zaken bepaalt en regelt voor een volk in een bepaald grondgebied (land). 
Bij een staat is sprake van een interne soevereine macht die: 
1. regeert over een groep mensen; 
2. binnen een bepaald grondgebied; 
3. en daarbij het geweldsmonopolie en belastingmonopolie bezit. 
 
Externe soevereiniteit houdt in dat het gezag van de staat niet ondergeschikt is aan 
het gezag van andere staten.  
In de twintigste eeuw zie je dat er zich nog steeds nieuwe staten vormen of dat 
staten uiteenvallen in kleinere staten. Denk aan de voormalige Sovjetunie die na de 
Russische revolutie van 1917 ontstond en (in 1991) is uiteengevallen in een groot 
aantal staten zoals Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en de Baltische staten (Estland, 
Letland en Litouwen). Staten die overigens voorheen ook al bestonden. Ook 
Joegoslavië ontstond als staat in de twintigste eeuw en viel in de jaren negentig 
uiteen in staten als Servië en Kroatië. Eén van de jongste staten in Europa is 
Kosovo. Het proces van staatsvorming is hier in feite nog niet voltooid: (nog) niet alle 
landen hebben Kosovo officieel als staat erkend. 
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4.5 Democratisering 
Simpel gezegd is democratisering een ontwikkeling naar steeds meer democratie, 
waarbij steeds meer mensen betrokken zijn als er besluiten moeten worden 
genomen en met een steeds beter resultaat. 
Het is net als de andere ontwikkelingen (kernconcepten) die binnen het hoofdconcept 
verandering aan de orde komen, iets van ‘lange adem’. Democratisering vindt nooit 
van het ene moment op het andere plaats. Het is een proces van groei of verbetering 
dat stap voor stap gezet wordt en veel tijd en onderhoud vergt. Immers, als er meer 
inspraak, invloed en macht voor meer mensen komt, heeft dat consequenties voor 
de inspraak, invloed en macht van anderen. En dat gaat meestal niet van harte. 
 

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

 
De definitie geeft de betekenis van democratisering in bredere zin. Daarnaast kun je 
een wat engere betekenis gebruiken door te kijken naar democratisering in politieke 
zin. Het is dan te zien als een proces waarbij men streeft naar een politiek systeem 
waarbij (zo veel mogelijk) burgers deelnemen aan de besluitvorming. Men probeert 
dit systeem in stand te houden en te versterken. Welke betekenis je ook geeft aan 
democratisering, het gaat steeds om het streven om zo veel mogelijk burgers te laten 
deelnemen aan de besluitvorming (participatie) en om de rechten en 
verantwoordelijkheden van burgers te vergroten.  
 
Het ligt het meest voor de hand het kernconcept democratisering toe te passen in de 
context van de (landelijke) politiek. Burgers hebben zich in de verschillende perioden 
ingezet voor het verwerven van vrijheidsrechten, politieke rechten en sociale rechten. 
In 1917 kregen alle mannen in Nederland het actief kiesrecht, in 1919 de vrouwen en 
daarna is de leeftijd waarop men naar de stembus mocht verlaagd van oorspronkelijk 
24 jaar (in stappen) naar 18 jaar (in 1971). In deze reeks van ontwikkelingen zie je 
een toename van invloed (op het bestuur van het land) voor meer mensen: mannen, 
vrouwen en jongeren. Men streeft naar democratisering vanuit de ideologie van 
gelijkheid, waarbij meer vrijheid voor mensen ten opzichte van de staat en de 
medeburgers bereikt wordt. 
Dat het proces van democratisering nog niet ten einde is, zie je aan voorstellen om in 
Nederland burgemeesters door de bevolking te laten kiezen of via referenda de 
meningen van de bevolking te peilen. 
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In de politiek is er sprake van representatieve democratie. Op andere terreinen zie je 
vaker vormen van directe democratie. Voorbeelden van democratisering buiten de 
politiek: 
• Op gezinsniveau: je mag meer meebeslissen naarmate je ouder bent of de 
gezinsvorm moderner is, bijvoorbeeld over de vakantie, of je na 24.00 uur thuis mag 
komen, of jullie gaan verhuizen. 
• In bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties: werknemers kunnen via 
een medezeggenschaps- of ondernemingsraad invloed uitoefenen op de 
beslissingen binnen het bedrijf, zoals een nieuwe cao, de regeling voor verlof of het 
sociaal plan als er ontslagen dreigen. 
 

 
 
• Op scholen, opleidingen en universiteiten: ouders hebben via wetgeving inspraak 
gekregen in de ouderraad; studenten en leerlingen oefenen via leerlingen- en 
studentenraden invloed uit. 
• In ziekenhuizen: patiënten hebben verenigingen opgericht om invloed uit te oefenen 
op hun gezondheidszorg. 
• In de media: leden van publieke omroepen kunnen via de (gekozen) 
vertegenwoordigers (representatie) in de ledenraad hun zegje doen over de 
programma’s die een omroep uitzendt en over het beeld (identiteit) dat de omroep 
uit moet stralen. 
 
Het proces van democratisering kent twee belangrijke ontwikkelingen. 
Allereerst het verbeteren en versterken van de rechtsstaat. Niet alleen de elite (de 
‘betere kringen’) had rechten; steeds meer groepen mensen kregen rechten. 
Organisaties en bedrijven worden nu zelfs gezien als ‘rechtspersonen’.  
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Een andere ontwikkeling is de komst en de verbetering van de 
volksvertegenwoordiging. In onze moderne westerse samenleving hebben we een 
parlementaire democratie als staatsvorm. De soevereiniteit ligt dan bij de burgers; er 
zijn politieke grondrechten en er is actief en passief kiesrecht; politieke partijen 
vertegenwoordigen de ideeën en meningen van de burgers. 
 
4.6 Globalisering 
Als je kijkt hoe de wereld de afgelopen decennia is veranderd, kun je dat ‘vangen’ 
onder het kernconcept globalisering. 
De term globalisering werd oorspronkelijk in de economie gebruikt, maar ook in een 
vak als aardrijkskunde kom je hem tegen. Het is letterlijk en figuurlijk een 
veelomvattend begrip. 
 

Globalisering is het proces van uitbreiding en intensivering van contacten en 
afhankelijkheden over zeer grote afstanden en over landsgrenzen heen. 

 
Globalisering (soms wordt gesproken van mondialisering) kent verschillende 
invalshoeken: economisch, en sociaal-cultureel (levensstijl), maar ook politiek, 
juridisch en ecologisch. 
Men heeft het over een wereldwijde samenleving oftewel global society. Soms 
gebruikt men ook de term global village om aan te geven dat de wereld eigenlijk een 
dorp is geworden; verre landen zijn ‘dichtbij’ gekomen en als je wilt kun je met alle 
mensen waar ook ter wereld relatief vlot in contact komen. Snelle communicatieve 
netwerken (denk aan internet) hebben daartoe bijgedragen. De verbindingen zijn 
toegenomen en intensiever, maar er is ook sprake van een grotere internationale 
afhankelijkheid. 
 
Globalisering is een proces dat in de moderne wereld plaatsvindt. Het bestaat al 
lange tijd maar vanaf de jaren zeventig is er een versnelling opgetreden die met 
name te danken is aan technologische ontwikkelingen. Door de techniek is het 
mogelijk om binnen een dag naar de andere kant van de wereld te vliegen en met 
behulp van telefonie, email en internet zijn mensen overal ter wereld snel èn 
rechtstreeks te benaderen. 
Een belangrijk aspect van globalisering is de toegenomen internationale handel. 
Voedselproducten en luxegoederen worden over de hele wereld vervoerd en 
verhandeld. Er zijn machtige multinationals en supranationale handelsblokken (over 
landsgrenzen heen). Dat zie je ook terug in de internationale arbeidsverdeling; 
sommige gebieden zijn gespecialiseerd vanwege de grondstoffen en gewassen die 
er vandaan komen of beschikken over specifieke technologische kennis (denk aan 
de Aziatische landen die een wereldspeler zijn op de markt van tv’s, computers, 
auto’s en multifunctionele mobiele telefoons). 
Mede door de toegenomen migratie zie je ook op het gebied van cultuur het proces 
van globalisering, bijvoorbeeld in de verspreiding van muziek- en kledingstijlen, maar 
ook als het gaat om de verspreiding van film, literatuur en kunst en zelfs in iets 
alledaags als de eetcultuur. Wereldgerechten staan tegenwoordig standaard in de 
schappen van onze dorpssupermarkt. 
Globalisering zie je verder terug op het gebied van communicatie en media. De 
uitvinding van de telefoon is revolutionair, maar de technologische ontwikkeling van 
internet en de mobiele telefonie heeft letterlijk tot een explosie van contacten tussen 
mensen (op wereldniveau) geleid.  
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Een goed voorbeeld is Facebook. Dat is pas vanaf 2006 een openbaar netwerk en 
kent nu al meer dan één miljard gebruikers (meer dan een zevende van de 
wereldbevolking)! 
Ook op politiek gebied is er sprake van een voortdurend proces van globalisering. 
Nationale overheden verbinden landen steeds nauwer met elkaar. Die 
verbondenheid wordt geïnstitutionaliseerd in verdragen: handelsverdragen, niet-
aanvalsverdragen, samenwerkingsverdragen… de rij wordt steeds langer. Veel van 
die afspraken en verdragen worden voorbereid en gesloten in internationale 
samenwerkingsverbanden zoals de EU, de NAVO en de Verenigde Naties. 
 
Voorstanders van globalisering - de zogenaamde hyperglobalisten - wijzen op de 
voordelen ervan: meer economische groei, meer technologische mogelijkheden om 
milieuproblemen aan te pakken, de 
Mogelijkheid je snel te verplaatsen of te verhuizen (mobiliteitsgroei), groei van de 
werkgelegenheid, culturele uitwisseling en het gevoel wereldburger te zijn. 
Verder zijn er internationale organisaties die samenwerking bevorderen om verdere 
groei mogelijk te maken. Bekende voorbeelden zijn de Europese Unie, de Verenigde 
Naties en de Wereldbank. 
 

 
 
Tegenstanders (andersglobalisten) wijzen op de – in hun ogen vele – negatieve 
effecten van globalisering zoals de bedreiging voor het milieu, de overproductie en 
overconsumptie, de uitputting van grondstoffen, de nadelen van het internationale 
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financiële systeem, slechte werkomstandigheden in bepaalde gebieden en de 
mensenrechten die onvoldoende in ogenschouw worden genomen. 
Internationale economische crises brengen de onderlinge afhankelijkheid aan het 
licht en leiden tot bijna wereldwijde economische stagnatie. Het onwenselijke 
groeidenken moet ingedamd worden, zo vinden deze tegenstanders. 
Op cultureel terrein is sprake van een steeds homogenere cultuur. Men spreekt wel 
van ‘cultureel imperialisme’ vanuit de VS bijvoorbeeld door de verkoop op grote 
schaal van Amerikaanse TV series aan andere landen, en door het feit dat veel grote 
internationals van Amerikaanse oorsprong zijn en wereldwijd Amerikaanse producten 
(onder andere sportschoenen) verkopen. De opkomst van mondiale commerciële 
media leidt tot een mondiale markt met weinig variatie in aanbod. Daarin komt steeds 
meer het accent op amusement te liggen en minder op politieke en maatschappelijke 
berichtgeving en informatie. De digitale ontwikkeling maakt het voor kleine 
aanbieders echter wel makkelijker om digitale kanalen te starten. 
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Domein E: Verandering 
Leerstofomschrijving: 

Rationalisering  
Rationalisering is “het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met 
de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten 
van middelen ten einde zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken”. Oude 
traditionele opvattingen en handelswijzen werden vervangen door een weloverwogen 
doelgericht handelen. In het tijdperk van de moderniteit (1800 tot heden) zijn mensen 
(beginnend in de westerse wereld) steeds meer op een rationele manier gaan handelen. De 
productie van kennis en de toepassing van wetenschap is steeds meer centraal komen te 
staan. Dit in tegenstelling tot de premoderne tijd waarin het denken en doen van mensen 
veel meer geleid werd door ingesleten gewoontes, godsdienstige tradities en van generatie 
op generatie overgedragen praktische handelingswijsheden. In de moderne tijd verminderde 
het belang van tradities en emotionele bindingen en opvattingen en was er minder aandacht 
voor het bovennatuurlijke. Rationalisering is een lange termijn veranderingsproces (ongeveer 
gestart in de zeventiende eeuw) kenmerkend voor de maatschappij als geheel.  

 
Individualisering  
Eén van de meest in het oog springende facetten van de moderne westerse samenleving is 
het proces van individualisering. Individualisering is “het proces waarbij individuen in 
toenemende mate hun zelfstandigheid op verschillende gebieden kunnen vergroten” en meer 
dan vroeger hun eigen leven kunnen c.q. moeten gaan plannen en inrichten. Veel mensen 
hebben de afgelopen decennia hun afhankelijkheid van bepaalde traditionele instituties zoals 
gezin, sociale klasse, kerk, arbeid of huwelijk weten te verminderen. Individualisering brengt 
met zich mee dat van individuen veel meer dan vroeger wordt verwacht dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun handelen en voor het aangaan van sociale betrekkingen. Dit 
betekent niet dat sociale structuren (zoals de gezinsstructuur) verdwijnen, maar wel dat het 
individu als nieuwe sociale eenheid op de voorgrond treedt. De betekenis van traditionele 
sociale instituties verandert, omdat het individu zich in zijn denken en gedrag minder 
vanzelfsprekend en eenduidig door de conventies van deze instituties laat leiden. 
Maatschappelijke posities worden minder dan vroeger aan een persoon ‘toegeschreven’ op 
basis van afkomst.  
Voor jongeren houdt dit in dat van hen, meer dan vroeger, een zelfstandigheid verlangd 
wordt waarbij zij niet kunnen terugvallen op voorgeschreven patronen en 
handelingsmodellen bij de overgang naar de volwassenheid.  
Individualisering wordt zowel als een positief en als een negatief proces gezien. Als positief 
proces wordt het geassocieerd met een emancipatieproces dat gekenmerkt wordt door een 
toename van individuele vrijheid, de vrijheid om een eigen weg te gaan en de wil om veelal 
onbeperkt van het leven te genieten. Veel mensen zijn tegenwoordig meer dan vroeger 
losgekomen van hun herkomstmilieu en geboorteplaats door de toegenomen sociale en 
geografische mobiliteit. Als negatief proces wordt individualisering geassocieerd met 
vermindering van maatschappelijke integratie, met een toenemend egoïsme, met een totaal 
losgeslagen verzelfstandiging van mensen in de zin van het losraken van de bindingen met 
andere mensen en groepen en een toename van eenzaamheid.  

 
Institutionalisering  
Institutionalisering is “het proces waarbij een complex van waarden en min of meer 
geformaliseerde regels vastgelegd wordt in standaardgedragspatronen, die het gedrag van 
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mensen en hun onderlinge relaties reguleren”. Voor de mensen bezitten die waarden en 
normen een zekere geldigheid, men houdt zich er meestal wel aan en men vindt ze ook 
nuttig, want men hoeft dan niet iedere dag weer alle handelingen met anderen uit te 
onderhandelen. Het worden vaak onbewuste handelingspatronen. Dit proces van 
institutionalisering geeft de mensen ook enige zekerheid in het alledaagse handelen en ook 
wat meer ruimte en tijd. Het stelt hen in staat om zich ook met nieuwe activiteiten en 
ontwikkelingen bezig te houden. Door de institutionalisering krijgen de waarden van mensen 
een plaats in hun alledaagse handelen en kunnen zij voor zichzelf duidelijk maken waarom 
zij de dingen doen zoals zij die willen doen. Het gaat niet alleen om de vraag naar het ‘hoe’ 
maar ook naar het ‘waartoe’ en dat geeft voor mensen ‘zin’ aan hun handelen. Het zorgt er 
tevens voor dat mensen in de werkelijkheid een betekenisvolle structuur en samenhang 
herkennen en ervaren. De institutionalisering bepaalt ook voor een deel hun beeld van de 
werkelijkheid. In een proces van institutionalisering ontstaan er vaak allerlei organisaties die 
zich richten op de standaardpatronen die zich vormen.  

 
Staatsvorming  
Staatsvorming is “de institutionalisering van politieke macht tot een staat”.  
Het proces van staatsvorming is een combinatie van economische, culturele en politieke 
ontwikkelingen. In de late Middeleeuwen was er in de West-Europese landen sprake van 
verstedelijking (urbanisatie), toename van handel (kleine stedelijke nederzettingen werden 
handelscentra) en groei van de stadsbevolking. De ontdekking van nieuwe werelddelen had 
ook invloed op de handel. Er kwamen nieuwe afzetmarkten en de koloniën hadden 
grondstoffen te bieden. De inwoners van de steden, de burgers, slaagden er door hun 
sterker geworden economische positie in om een grotere economische en politieke 
zelfstandigheid ten opzichte van de feodale adel te krijgen. Voor de politieke machthebbers 
was het belangrijk om de steun van de burgers te hebben en belasting bij hen te kunnen 
innen. In ruil daarvoor werden belemmeringen voor de vrije handel opgeheven, werd er 
gezorgd voor eenheid in wetten en munten voor dat gebied en voor veiligheid en 
bescherming van de burgers (belastinggeld werd uitgegeven aan een leger). Bij onderlinge 
conflicten kon de staatsmacht optreden als hoogste rechtsprekende instantie.  
De relatief grote hoeveelheid staten in West- en Noord-Europa zorgde tegelijkertijd voor 
vernieuwingen op technologisch gebied (ontwikkeling van vuurwapens en kanonnen) om te 
voorkomen dat ze economisch of militair verslagen zouden worden door concurrerende 
staten.  
De hierboven beschreven ontwikkelingen leidden tot de verdwijning van feodale 
samenlevingen en het ontstaan van politieke eenheden die kunnen worden gezien als 
premoderne staten. De standen of Statenvergaderingen van de vorsten met de adel en 
burgerij kunnen worden gezien als de eerste aanzet tot het ontstaan van moderne politieke 
instituties en organisaties, een vorm van representatie binnen het kader van de premoderne 
staat.  
Bij een staat is sprake van een interne soevereine macht die:  
1. regeert over een groep mensen;  

2. binnen een bepaald grondgebied;  

3. en daarbij het geweldsmonopolie en belastingmonopolie bezit.  
 
Externe soevereiniteit betekent dat het staatsgezag niet ondergeschikt is aan het gezag van 
andere staten.  

 
Democratisering  
Democratie kent meerdere vormen. In sommige maatschappijen blijft democratie beperkt tot 
het politieke domein, in andere samenlevingen is het uitgebreid tot andere levenssferen.  
In het politieke domein heeft democratisering betrekking op het proces waarbij ernaar 
gestreefd wordt een politiek systeem te ontwerpen, te consolideren en uit te bouwen waarin 
de burgers participeren in de politieke besluitvorming. In bredere zin verwijst het begrip 
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democratisering naar “het proces van verandering van de machts- en gezagsverhoudingen 
door een grotere inspraak en medezeggenschap van degene met minder macht”. In beide 
vormen verwijst het begrip democratisering naar de druk om de participatie van burgers, hun 
rechten en verantwoordelijkheden uit te breiden.  
In het politieke domein gaat het meestal om de vormgeving van de representatieve 
democratie en in de overige domeinen om vormen van directe democratie. In een zich over 
langere tijd uitstrekkend ontwikkelingsproces van democratisering hebben de burgers 
achtereenvolgens vrijheidsrechten, politieke en sociale rechten bedongen. Dit proces van 
democratisering past bij een individualistische ideologie waarbij gelijkheid het onderlinge 
principe is en waarbij meer vrijheid ten opzichte van de staat en medeburgers gerealiseerd 
wordt. Over de wenselijkheid van verdergaande democratisering verschillen mensen van 
mening.  
Een eerste belangrijke ontwikkeling binnen het democratiseringsproces is de uitbouw 
geweest van de rechtsstaat, waardoor niet alleen elites, maar steeds meer groepen in de 
samenleving rechten kregen. Ook bedrijven en andere organisaties hebben meer rechten 
gekregen en worden zelfs gezien als ‘rechtspersonen’.  
Een tweede belangrijke ontwikkeling binnen het democratiseringsproces is het ontstaan van 
de volksvertegenwoordiging. De moderne westerse samenleving heeft de parlementaire 
democratie als staatsvorm. De soevereiniteit ligt bij het volk en de politieke grondrechten van 
de burger, met name het actief en passief kiesrecht, staan centraal. De verschillende 
opvattingen van de (groepen) burgers binnen de samenleving worden door politieke partijen 
gerepresenteerd in de volksvertegenwoordiging.  

 
Globalisering  
Globalisering is “het proces van uitbreiding en intensivering van contacten en 
afhankelijkheden over zeer grote afstand en over landsgrenzen heen” op economisch, 
juridisch, politiek, sociaal-cultureel en ecologisch gebied, waardoor er een wereldwijde 
samenleving ontstaat (global society). Er is meer internationale handel gekomen; door de 
groei en het machtiger worden van multinationals is er sprake van supranationale 
handelsblokken; door internationale politiek is de betekenis van internationale 
samenwerkingsrelaties zoals de Verenigde Naties of de Europese Unie toegenomen. 
Migratiestromen zijn toegenomen en er is meer culturele uitwisseling. Op 
communicatiegebied is vrijwel de gehele wereld met elkaar verbonden. Door globalisering 
zijn alle delen van het ecosysteem met elkaar verbonden en hebben processen aan de ene 
kant van de wereld consequenties voor andere delen van de wereld. In het hedendaagse 
sociale en politieke debat spreekt men van een ‘versnelling’ van de globaliseringtendens 
sinds 1970.  
  
Globalisering wordt als een positief en een negatief proces gezien. De voorstanders 

(hyperglobalisten) wijzen op het groeiperspectief: zij zien mogelijkheden om economische 

ontwikkeling te realiseren en om met toepassing van technologie en andere maatregelen de 

ecologische problemen aan te pakken. Mondiale cultuurstromen kunnen nieuw leven 

inblazen in lokale culturen (culturele uitwisseling) en hebben een wereldwijd bereik. Op 

politiek, juridisch en economisch terrein zijn veel internationale organisaties in het leven 

geroepen die samenwerken om groei te bevorderen. De tegenstanders (andersglobalisten) 

vinden dat er op tal van fronten een duidelijke pas op de plaats gemaakt moet worden om 

overproductie en overconsumptie en de verdere belasting van het milieu, uitputting van 

grondstoffen en toenemende verkwisting tegen te gaan. Internationale economische crises 

brengen de onderlinge afhankelijkheid aan het licht en leiden tot bijna wereldwijde 

economische stagnatie. Het onwenselijke groeidenken moet ingedamd worden. Op cultureel 

terrein is sprake van een verspreiding van een steeds homogenere populaire cultuur 

(cultureel imperialisme vanuit de VS). De opkomst van mondiale commerciële media leidt tot 
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een mondiale markt van weinig aanbieders, weinig differentiatie in aanbod, en weinig kans 

op toetreding tot deze markt. 
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Toelichting 

Inhoud: 
1. Statenvorming en schaalvergroting blz. 23 

2. Legitimering van de macht blz. 24 

3. Natievorming blz. 25 

4. Terreinen en grenzen van staatsbemoeienis blz. 28 

5. Macht, meerderheid en democratische terugkoppeling blz. 30 

6. Globalisering blz. 31 

De wereldeconomie blz. 31 

De wereldpolitiek blz. 34 

7. Wereldcultuurstelsel blz. 38 

8. Het klimaat blz. 40 

9. De migratie blz. 41 

 

 

Zelfs mensen die niet om sport geven, staan opeens te juichen wanneer ‘hun’ nationale team 

uitkomt tegen een ploeg uit een ander land. Het oranjegevoel viert hoogtij. In dat andere land 

zitten de mensen ook voor de tv hun land aan te moedigen. 

 

 
 
Mensen voelen zich kennelijk sterk verbonden met het land waarin zij wonen, en dat gevoel 

blijkt pas goed als er sprake is van wedijver met een ander land. Wie in het buitenland met 

vakantie is, betrapt zich weleens op de neiging zijn medelanders te verdedigen als iemand 

daar iets onaardigs over de Nederlanders zegt, terwijl hij in eigen land en onder eigen 

mensen zelf vaak nog veel kritischer is. Maar van een vreemde willen wij dat niet horen. Pas 

als je erbuiten bent merk je dat het vanbinnen zit. 

In de sport blijft het nog redelijk onschuldig. Er is wel sprake van wedijver en competitie, 

maar binnen de regels van het spel. Met sportieve middelen en zelden met echt geweld. 

Toch herhaalt zich in dat spel iets van de gewelddadige ontstaansgeschiedenis van de 

nationale staten, die hier alleen symbolisch in het strijdperk treden. 

Een blik op de wereldkaart leert dat de hele aarde, behalve de zuidpool en de zeeën, is 

ingedeeld in onderling afgebakende landen. Dat is betrekkelijk nieuw. Nog niet zo heel lang 

geleden waren er uitgestrekte gebieden waar eigenlijk niemand het voor het zeggen had of 

waar verschillende groeperingen met elkaar vochten om de heerschappij. Soms lukte het 

zo’n krijgersgroep alle tegenstanders in de wijde omtrek te onderwerpen of te verjagen. Dan 

had die groep in dat gebied de alleenheerschappij verworven. Na verloop van tijd laaiden 

dan weer nieuwe conflicten op, met opstandelingen in het eigen gebied of met rivalen in de 

omringende gebieden. Ook nu nog zijn er verschillende streken waar een gewapende 

machtsstrijd woedt. 
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Institutie en institutionalisering 
Uit eigen ervaring weten we dat het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar een zekere regelmaat 
kent. Het patroonmatig karakter, de vanzelfsprekendheid of voorspelbaarheid van sociaal handelen 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het contact tussen onbekenden (uit dezelfde cultuur) reeds bij een 
eerste ontmoeting doorgaans in tamelijk vaste banen verloopt. Er worden bepaalde grondregels gevolgd 
die meestal verwijzen naar een bepaald idee van hoffelijkheid. Niet alleen volgen we dezelfde regels, 
maar we verwachten dat anderen dat ook doen en vaak zullen wij hen erop wijzen als zij van de regels 
afwijken. 
 

 
 
De voorspelbaarheid van het gedrag die daarvan het gevolg is, is een voorwaarde voor zinvolle 
interactie. Het begrip dat het ‘ordelijk’ karakter van het sociale leven aanduidt is institutie. Onder een 
institutie verstaan we een complex van geschreven en ongeschreven regels die het gedrag van mensen 
en hun onderlinge relaties rond een bepaald facet van het sociale leven reguleren. Het huwelijk noemen 
we een institutie, omdat het om een complex van regels gaat die de verhoudingen tussen 
huwelijkspartners en tussen hen en hun nageslacht ordenen. De codes rond fair play bij 
sportbeoefening of de geschreven en ongeschreven regels met betrekking tot taalgebruik en -beheersing 
(variërend van de in het ‘groene boekje’ vastgestelde spellingsregels tot de modellen van literair 
vakmanschap die in de literatuurkritiek worden gehanteerd) kun je instituties noemen. 
Het proces waarbij zulke regels ontstaan en hun neerslag vinden in standaardgedragspatronen, noemen 
we institutionalisering. School is geïnstitutionaliseerd leren bijvoorbeeld. Ander voorbeeld is het 
arbeidsbestel: posities en rollen van werkgever en werknemer en van hun belangenorganisaties is in 
sterke mate aan regels gebonden. Voor andere domeinen geldt dat minder: zo wordt in de sfeer van de 
vrije tijd veel meer ruimte gegund aan de eigen inzichten en wensen van de individuen. We spreken dan 
ook niet over een vrijetijdsbestel!  
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1. Statenvorming en schaalvergroting 
Wie iets bezit heeft iets te verliezen en iets te verdedigen. In boerensamenlevingen dreigt 

gevaar van plundering en brandschatting door gewapende bendes en struikrovers. Als de 

dorpen worden vernield en de boeren worden uitgemoord, is er het jaar erop voor de krijgers 

niets meer te halen. Maar als krijgers zich weten te matigen, ontstaat na verloop van tijd een 

meer geregelde driehoeksverhouding. De krijgsbende beschermt dan het boerendorp tegen 

andere bendes, ontvangt van de boeren daarvoor een vaste afdracht, de belasting, en laat 

hen genoeg om te overleven. 

Dit is de kern van het proces van statenvorming: krijgers beschermen producenten tegen 

andere krijgers, zichzelf incluis, en eigenen zich toe wat de producenten méér voortbrengen 

dan voor hun eigen voortbestaan vereist is. Bescherming en belasting drijven elkaar aan. 

Hoe meer landerijen onder de heerschappij van een krijgsbende komen, des te meer 

belasting geïnd kan worden, des te groter en sterker is het leger waarover de heerser 

beschikken kan om andere heersers te bevechten en zijn territorium uit te breiden en des te 

groter is het overschot dat hij zich toe kan eigenen ….. Zo draait de spiraal verder, tenzij 

rivaliserende bendes die uitbreiding weten te stuiten. 

Industriële samenlevingen zijn nog productiever en dus nog kwetsbaarder. Ook daar bieden 

gewapende staten bescherming tegen andere staten en heffen ze belasting in het eigen 

territorium. De bestrijding van geweldplegers op het eigen grondgebied wordt aan de politie 

overgelaten; de verdediging tegen geweld van buitenaf - tegen andere staten – is aan het 

leger opgedragen. 

 

 
 

Het staatsoptreden is in de meeste westerse samenlevingen geleidelijk ingeperkt door wet 

en rechtspraak. De machthebbers worden in verkiezingen aangewezen. Zelfs het strengste 

fiscaal regime laat de belastingbetaler na afdracht veel meer behouden dan een 

overlevingsminimum. 

De eigentijdse samenlevingen met hun nucleaire installaties, chemische fabrieken, 

vliegvelden en elektronische netwerken zijn de meest productieve in de geschiedenis, maar 

ze zijn ook uitzonderlijk kwetsbaar voor sabotage. Dat biedt kansen aan terroristen. 

 

Het proces van statenvorming was in Europa en Azië ook een proces van schaalvergroting. 

Krijgers wisten hun territorium uit te breiden door hun rivalen te verslaan en konden 

zodoende een sterkere machtsbasis vormen. Maar telkens viel zo’n grondgebied ook weer 

uiteen, doordat het onder erfgenamen werd verdeeld, of doordat het opstandelingen lukte 

zich af te scheiden en voor zichzelf te beginnen. 
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Op de lange termijn werden de aanvals- en verdedigingseenheden toch steeds omvangrijker, 

doordat nieuwe militaire en administratieve technieken het mogelijk maakten over grotere 

afstanden effectief op te treden. Ook in vroeger tijden hebben zich uitgestrekte wereldrijken 

gevormd, maar de heersers konden daar veel minder macht over hun onderdanen 

uitoefenen dan de regeringen van moderne staten over hun burgers.  

In ongeveer vijfduizend jaar is de schaal van effectieve machtsuitoefening uitgebreid van de 

dorpssamenleving van een paar honderd zielen tot de tegenwoordige grootmachten die 

honderden miljoenen burgers omvatten. En terwijl de ene grote mogendheid uiteengevallen 

is, de Sovjet-Unie, is een andere bezig zich te vormen, de Europese Unie. 

 

 
 

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft ook een ander gevolg gehad. Tijdens de Koude 

Oorlog waren er twee rivaliserende supermachten. Alle andere landen wedijverden om de 

steun van één van beide, maar ze konden die twee ook tegen elkaar uitspelen en dat gaf 

kleinere mogendheden nog enige machtskansen. Nu gaat de onderlinge concurrentie alleen 

nog om de steun van de overgebleven grote mogendheid die een monopoliepositie heeft, de 

Verenigde Staten. Elke alliantie die de steun van de Verenigde Staten heeft, krijgt daarmee 

overwicht op haar tegenstanders. 

 

2. Legitimering van de macht 
De onderdanen die schatplichtig en dienstplichtig zijn, zullen eerder bereid zijn zich te 

schikken als ze er ook van overtuigd zijn dat daarmee een geode zaak gediend is en dat de 

heerser in zijn recht staat. Dat zijn macht gewettigd is en zijn heerschappij legitiem: gezag is 

legitieme macht. 

Een heerser die zijn tegenstanders heeft weten te verslaan kan daaraan het bewijs ontlenen 

dat hij niet alleen bijzonder begaafd is, maar ook de steun van hogere machten heeft, kortom 

hij is een uitverkorene. Dit verschaft hem charisma – de bijzondere uitstraling van een leider 

voor de mensen om hem heen. De basis voor deze rechtvaardiging van zijn heerschappij, de 

grondslag van zijn gezag komt vaak uit de godsdienst. Zijn komst zou al voorspeld zijn door 

profeten of in heilige boeken. 

Ook traditie vormt een grondslag voor de legitimering van machtsposities. De gebruiken die 

sinds onheuglijke tijden zijn overgeleverd, gelden alleen al vanwege hun ouderdom als 

legitiem. 

Een derde legitimering van het gezag kan liggen in de procedures die gehanteerd worden bij 

de aanwijzing van de heerser en in de uitoefening van zijn heerschappij. Er zijn regels voor 
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de erfopvolging of de verkiezing van de leiders. Die leiders hebben zich ook weer aan regels 

te houden in de vervulling van hun functie. De procedures worden neergelegd in geschreven 

wetten, die zelf ook weer worden uitgevaardigd volgens regels die in de grondwet zijn 

vastgelegd. Het legaliteitsbeginsel, de ‘rule of law’. 

Staatsvorming is de vestiging van een effectief en legitiem gewelds- en belastingmonopolie 

binnen een bepaald territorium. Een staat vormt zich in de concurrentie met andere staten in 

aangrenzende gebieden. 

 

Statenvorming en centralisatie in Nederland 
Tot enige staatkundige eenheid van de gebieden die met elkaar ‘de Nederlanden’ (inclusief Vlaanderen) 
vormden, kwam het pas toen ze onder het gezag van de Bourgondische hertogen werden gesteld (1433-
1482). Via huwelijkspolitiek kwam dit gebied in de zestiende eeuw in handen van de Spaanse 
Habsburgers. De opstand die hiertegen uitbrak (de Tachtigjarige Oorlog) is te zien als een reactie tegen 
het centralisatiestreven van de Habsburgers. Het uiteindelijke resultaat van de militaire strijd was 
onvoorzien en onbedoeld: de vestiging van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën als 
soevereine staat. Pas toen ontkiemde – allereerst bij de maatschappelijke elite – enig idee van het 
bestaan van zoiets als een Nederlandse natie. De Republiek was niet meer dan een losse federatie van 
provincies, elk met eigen munten, wetten en bestuursstelsels. Daarbinnen bezaten de steden weer een 
grote mate van autonomie. Elke stad had haar eigen belastingen en haar eigen regelgeving, bijvoorbeeld 
omtrent de criteria waaraan men moest voldoen om voor het poorterschap in aanmerking te komen. 
Alleen de buitenlandse politiek en het leger waren een zaak van de hele Republiek. 
 

 
 
Deze structuur leek een tijd lang goed te werken, maar vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw 
verzwakte de machtspositie van de Republiek toch sterk tegenover grotere en meer gecentraliseerde 
staten als Engeland en Frankrijk. Om dit machtsverlies te keren en de natie te versterken, streefde de 
beweging van de Patriotten in de tweede helft van de achttiende eeuw naar een eenheidsstaat. Met 
behulp van de Franse revolutionaire legers konden zij vanaf 1795 hun ideeën in praktijk brengen. In de 
Bataafse Republiek die toen gevestigd werd, werden tal van provinciale en lokale verschillen opgeheven; 
er kwamen centrale wetten en regels, een centrale bureaucratie en één stelsel van munten, maten en 
gewichten. Deze vernieuwingen werden nadien niet meer ongedaan gemaakt, ook niet toen het 
napoleontische regime in 1814 plaatsmaakte voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. 

 

 

3. Natievorming 
De mensen die met elkaar samenleven in één staat raken onderling nauwer verbonden en 

vormen op den duur vaak ook één natie. Natievorming is de versterking van overeenkomsten 

tussen mensen binnen het territoir en de beklemtoning van verschillen met mensen buiten 

het territoir. Ook naties vormen zich aan en tegen elkaar. Zo kan zich een ‘wij-gevoel’ 
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ontwikkelen dat alle leden van de natie omvat. Als dit nationaal besef het leidende beginsel 

wordt, is er sprake van nationalisme. 

 

 
 

Nationale bindingen zijn tegenwoordig meestal sterker dan de gebondenheid aan streek of 

stad, dorp of buurt, onderneming, vereniging of zelfs geloofsgemeenschap. Alleen 

familiebanden zijn nog hechter. In tijden van oorlog zijn mensen, vooral jonge mannen, 

bereid voor hun natie (of kalifaat) mensen van andere naties te doden en hun eigen leven te 

riskeren. 

In hedendaagse staten is het onderwijs het belangrijkste middel om de nationale eenheid te 

versterken en op volgende generaties over te dragen. Op de basisschool leren kinderen alles 

wat ze nodig hebben om met de andere bewoners van het grondgebied om te kunnen gaan. 

Zo wordt hun een eenheidstaal bijgebracht met vaste spelling, uitspraak en grammatica, ook 

al spreken ze thuis het dialect van hun streek of stad of de taal van een ander land waar 

zijzelf, of hun ouders vandaan komen. 

Waar alle mensen die onder een staat leven zich tot eenzelfde natie rekenen is er sprake 

van een natiestaat. Deze komen vooral voor in West-Europa: Frankrijk, Spanje, Nederland, 

Engeland… Maar ook in die landen leven groeperingen die van oudsher van de meerderheid 

verschilden en die ten dele onder een andere staat vallen. Zo leven Hongaarse minderheden 

in de buurlanden van Hongarije. Eigenlijk bestaat nergens een volledige eenheid van natie 

en staat, en in alle landen komen binnen één volk verschillen van taal, religie en herkomst 

voor. De menselijke verscheidenheid is door de eeuwen heen nog versterkt door migratie, de 

trek van mensen uit het ene gebied of land naar het andere. Ook die landverhuizingen gaan 

nog steeds door. 

Vaak zijn staatsvorming en natievorming niet geheel parallel verlopen en leven verscheidene 

naties binnen één staatsverband, in een multinationale staat, zoals India of de voormalige 

Sovjet-Unie. Vaak is dat een erfenis van het kolonialisme. Een vreemde mogendheid 

veroverde de heerschappij over een gebied waarin volkeren woonden met uiteenlopende 

taal, religie, herkomst en historie. Nadat zo’n kolonie eenmaal onafhankelijk was geworden, 

leefden die verscheidene volkeren voort binnen dat ene, nieuwe staatsverband zonder met 

elkaar één natie te vormen. Of een volk wordt overheerst door verschillende mogendheden 

zodat ze na de onafhankelijkheid onder verschillende staten vallen. Denk aan de 

Duitslanden. 
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Lang niet altijd vallen de grenzen van staat en natie samen. Soms leven op het grondgebied 

ook groepen die een andere taal spreken, een andere godsdienst belijden, uit andere landen 

afkomstig zijn, er anders uitzien of niet al te lang geleden nog onder een andere staat 

leefden. Vaak vallen zulke kenmerken samen en dan versterken ze nog eens het 

onderscheid tussen groepen. Maar het komt ook voor dat die verschillen er wel zijn en dat ze 

toch weinig uitmaken. Zo was de afstand tussen protestantse en katholieke Nederlanders 

nog in de jaren vijftig zo groot dat verenigingen, vakbonden en politieke partijen naar geloof 

gescheiden waren (in de ‘zuilen’) en onderlinge huwelijken zelden voorkwamen.  

 
 

Dat is nu haast niet meer voorstelbaar. (Hoewel sommigen een islamitische zuil vrezen). Ook 

toen tastte dat de eenheid van de Nederlandse natie niet aan. Geen van de groeperingen 

wilde zich losmaken uit het staatsverband (behalve een enkele Fries), er was geen sprake 

van georganiseerd geweld tussen de groepen of van massale ongehoorzaamheid aan de 

Nederlandse staat. De mensen in de ‘Lage Landen’ werden gescheiden door geloofsverschil. 

Dwars door dat gebied loopt de taalgrens tussen Nederlands en Frans en het is ook nog 

eens verdeeld in twee staten, Nederland en België. Maar anders dan bijvoorbeeld in de 
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Balkan is de vrede bewaard gebleven. Verschillen in taal, godsdienst of herkomst zijn dus op 

zichzelf niet doorslaggevend. 

 

De reikwijdte van het staatsburgerschap 
Het begrip staatsburgerschap of kortweg burgerschap (citizenship) houdt in dat individuen uit hoofde 
van hun lidmaatschap van een politieke gemeenschap rechten hebben die door de overheid dienen te 
worden gerespecteerd en beschermd. In de loop van de tijd is dit burgerschap zich over meer terreinen 
gaan uitstrekken. Je kunt onderscheid maken naar drie soorten rechten: burgerrechten (civil rights), 
politieke rechten en sociale rechten. Eerste ontwikkelen zich burgerrechten zoals het recht op 
eigendom, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, vereniging en vergadering. Vervolgens politieke 
rechten, in het bijzonder actief en passief kiesrecht. En tenslotte sociale rechten, zoals rechten op 
financiële bijstand (sociale zekerheid), gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. In de praktijk van de 
historische ontwikkeling overlapten deze drie gebieden elkaar. 
Het staatsburgerschap breidde zich ook in die zin uit dat de rechten voor steeds grotere delen van de 
bevolking gingen gelden. ‘Gelijke rechten’ golden aanvankelijk alleen voor volwassen mannen, en in de 
praktijk vaak voor een beperkte categorie van hen, bijvoorbeeld alleen eigenaren of – zoals in het 
censuskiesrecht – alleen mannen die een zeker minimum aan directe belastingen betaalden. Wettelijke 
gelijkheid voor vrouwen werd pas in de loop van de twintigste eeuw gerealiseerd. Ook kregen 
minderjarigen langzamerhand meer rechten. 
Het begrip staatsburgerschap doet de laatste tijd weer opgeld in verband met discussies over de 
herijking van de verzorgingsstaat en het dreigende ontstaan van een onderklasse. Op welke minimale 
voorzieningen moeten mensen aanspraak kunnen maken, willen zij als volwaardige burgers in de 
samenleving kunnen participeren? Het debat over deze vraag wordt mede gevoed door de recente 
toevloed van migranten in de westerse samenlevingen. 
 

 
 
De rechten die het staatsburgerschap inhoud geven, zijn gekoppeld aan het formeel behoren tot deze of 
gene natie, de nationaliteit. Gelijkheid van rechten tussen mensen van dezelfde nationaliteit brengt aldus 
ongelijkheid tussen mensen van verschillende nationaliteiten mee. Het zijn vooral de ‘illegale’ 
immigranten, degenen zonder verblijfsvergunning, die van de basisrechten van het land waarin zij 
verblijven, verstoken zijn. 

 

 

4. Terreinen en grenzen van staatsbemoeienis 

De staat grijpt op zeer vele manieren in de samenleving in. Van oudsher was de externe 

veiligheid, de landsverdediging staatszaak - nachtwakerstaat. De interne veiligheid – de 

ordehandhaving – was ook van meet af aan een staatstaak. Met politie en rechtspraak 

oefent de staat zijn geweldsmonopolie uit. Daarbij gelden de wetten van het land; in laatste 

instantie kan de staat legitiem geweld toepassen. 

Ook aanleg en het onderhoud van wegen, dijken, havens (‘waterstaat’) is vanouds een 

staatstaak. 
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Deze kerntaken van de staat hangen samen met het verschaffen van collectieve goederen. 

Maar het staatsoptreden verschilt van vrijwillige collectieve actie, omdat de collectieve 

goederen worden gefinancierd uit de belastingen die de staat onder dwang kan heffen. De 

staatsdwang voorkomt het beruchte dilemma van collectieve actie. 

Naast onderwijs vallen ook de gezondheidszorg en sociale bijstand onder de taken van de 

moderne staat, die dan ook wel de verzorgingsstaat genoemd wordt. Lang voordat de staat 

zich rechtstreeks bemoeide met de verzorging van armen, onwetenden en zieken, 

functioneerden plaatselijk vrijwillige en collectieve verzorgingsarrangementen, vaak opgezet 

door welvarende, gevestigde burgers. Meestal vanuit een welbegrepen eigenbelang, want 

armoede heeft externe effecten: misdaad, rebellie en besmetting. En dat bracht voor hen ook 

gevaren en nadelen met zich mee. De rijken konden deze externaliteiten niet elk op eigen 

houtje bestrijden. Daartoe was collectieve actie vereist, bijvoorbeeld armenzorg en een 

ziekenhuis voor armen. Ook in dat geval zouden de rijken die niet bijgedragen hadden aan 

die voorzieningen toch profiteren van de afgenomen geweldsdreiging of het verminderd 

besmettingsgevaar van de kant van de armen. De bekende dilemma’s van collectieve actie 

deden zich ook hier voor. 

 

 
 

Met ingrijpen door de overheid konden die dilemma’s worden opgelost. Vooral 

stadsbestuurders troffen voorzieningen voor de armen en daarmee werd de dreiging van 

opstanden en epidemieën deels afgewend. In de twintigste eeuw worden 

verzorgingsarrangementen zoals de sociale verzekeringen, op nationale schaal dwingend 

opgelegd door de staat. Vooruitstrevende ondernemers, de gematigde vakbeweging en een 

doortastende regering hebben die maatregelen doorgezet, aanvankelijk tegen de weerstand 

van de kleine zelfstandigen in. De zeer snelle uitbreiding van de verzorgingsstaat in de 

naoorlogse jaren is sinds de jaren tachtig vertraagd en voor een deel teruggedraaid. 
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Sommige onderdelen worden overgedragen aan particuliere verzekeringen en marktpartijen, 

uitkeringen worden gekort om de uitgaven te beperken en de loonkosten concurrerend met 

andere landen te houden. We spreken in dit verband wel van de versoberingsstaat. 

In tegenwoordige samenlevingen houdt de staat zich ook bezig met verkeer(sveiligheid), de 

woningbouw, de kunsten, het milieu en de landbouw. Hij geeft subsidies en int heffingen bij 

allerlei economische activiteiten. Goed beschouwd kan geen mens een stap verzetten 

zonder dat de staat er direct of indirect mee te maken heeft. 

Als sluitstuk van de staatsvorming voltrekt zich een proces van verstatelijking, een 

toenemende bemoeienis van de staat met alle gebieden van het maatschappelijk leven. En 

ondanks pogingen dit proces te keren of althans te remmen, bijvoorbeeld door privatisering – 

de verkoop van staatsbezit en de uitbesteding van staatstaken aan particulieren – gaat het 

nog steeds voort. 

Maar al is het staatsingrijpen nog zo uitgebreid, het is ook onderhevig aan beperkingen.  

In de eerste plaats is het staatsoptreden gebonden aan rechtsregels. In een rechtsstaat zijn 

in de grondwet bepalingen opgenomen waar ook de hoogste gezagsdragers zich aan te 

houden hebben en die de burgers beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur door de 

staatsmacht – het legaliteitsbeginsel. 

In de tweede plaats zijn veel staten representatieve democratieën. Daarin wordt de hoogste 

macht – de soevereine macht – uitgeoefend door volksvertegenwoordigers die zijn 

aangewezen door de kiezers, en dat zijn tegenwoordig alle volwassen burgers. 

De enorme uitbreiding van de staatsbemoeienis roept ook haar eigen grenzen op. De 

besluitvorming en de uitvoering van het beleid zijn zo ingewikkeld en onoverzichtelijk 

geworden dat veel maatregelen heel anders uitwerken dan was voorzien, of zelfs helemaal 

geen uitwerking hebben. Bezuinigingspolitiek, belastingregelingen, werkgelegenheidsbeleid 

of drugsbestrijding bieden daarvan genoeg voorbeelden. 

Ook het bestaan van andere staten stelt niet alleen grenzen aan het grondgebied, maar 

tevens aan de staatsmacht. Weliswaar zijn in beginsel alle staten ‘soeverein’ en erkennen ze 

geen macht boven zich, maar in de werkelijkheid moeten ze rekening houden met elkaar en 

in toenemende mate wordt hun macht ingeperkt door ‘supranationale organisaties’, zoals de 

Verenigde naties of de Europese Unie. Zo zijn ook staten steeds meer onderworpen aan 

internationale verdragen en aan het internationale recht. Er is (gelukkig ?!) nog geen 

monopolie van de legitieme en effectieve geweldsuitoefening op wereldschaal. 

 

 
 

5. Macht, meerderheid en democratische terugkoppeling 
Een modern staatsapparaat bestaat uit een aaneenschakeling van grote organisaties, van 

overheidsbureaucratieën met honderdduizenden ambtenaren die rechtstreeks in staatsdienst 

zijn of in overheidsbedrijven en buitendiensten. Dit staatsconglomeraat is ingedeeld in 

departementen/ministeries die elk door een minister geleid worden. Met dit uitvoerend 

apparaat worden de staatstaken gerealiseerd. Belastingen worden geïnd, collectieve 

goederen worden verschaft, van gezondheidszorg en onderwijs tot ordehandhaving en 

landsverdediging. De regering bestaat uit het staatshoofd en de ministerraad, met aan het 

hoofd de minister-president (in sommige landen vervult de president de functie van 
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regeringsleider). Het staatsapparaat kan worden afgebeeld als een gigantisch hiërarchisch 

netwerk met aan de top het regeringshoofd en daaromheen in sleutelposities de ministers. 

Daaronder komen in steeds verdere vertakking de ambtenaren naar hun rang en positie in 

de bureaucratie (Secretaris-generaal, Directeur-generaal, etc.) Onderaan verschijnen de 

individuele burgers, die op vele manieren met de overheidsbureaucratieën zijn verbonden: 

bijvoorbeeld als student, belastingbetaler, bijstandstrekker, weggebruiker, patiënt, AOW’er, 

enzovoort. 

Hier is de grote democratische terugkoppeling ingebouwd. Alle volwassen burgers kiezen de 

volksvertegenwoordiging en in een republiek kiezen zij ook de president zoals in Frankrijk en 

de Verenigde Staten. 

 

 
 

Nederland is een koninkrijk, en wel een constitutionele monarchie. De koning is het 

staatshoofd, maar wordt door de grondwet/constitutie beperkt in zijn macht. De ministers zijn 

verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Maar Nederland is ook een parlementaire 

democratie. Om te regeren heeft de ministerraad de steun nodig van een meerderheid in het 

parlement. In een representatieve democratie geeft de democratische terugkoppeling in 

allerlaatste instantie aan een meerderheid van de kiesgerechtigde burgers het laatste woord. 

 

6. Globalisering 

Vormen alle mensen ter wereld tezamen een wereldsamenleving? Dat hangt ervan af of al 

die mensen ook inderdaad met elkaar verbonden en onderling afhankelijk zijn. 

 

De wereldeconomie 
Er bestaat een economisch wereldstelsel. Al duizenden jaren geleden trokken karavanen 

door de steppen en woestijnen van Azië. Later voeren schepen over de Middellandse Zee en 

de Indische Oceaan, beladen met kostbaarheden van heinde en verre.  
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Amsterdam was in de zeventiende eeuw een knooppunt van handel in graan, hout en pelzen 

uit Oost-Europa, specerijen, zijde en jade uit Azië, goud en zilver uit de Nieuwe Wereld. In de 

groeiende steden ontstond met de toenemende welvaart ook een grotere vraag naar 

artikelen die in de ommelanden niet beschikbaar waren of die in andere streken beter en 

goedkoper werden geproduceerd. Spaanse en Engelse wol ging naar Leiden of Antwerpen 

om geweven en geverfd te worden. In Amerika werd op grote plantages katoen en suiker 

verbouwd voor de export naar Europa. Vandaar gingen wapens en bedrukte ‘katoentjes’ 

naar Afrika, waar ze geruild werden voor slaven, die op grote schaal naar de Amerikaanse 

plantages gedeporteerd werden. 

 

 
 

Met de industriële revolutie nam de behoefte aan import uit verre streken toe. De 

weefgetouwen die door stoommachines werden aangedreven konden scheepsladingen 

katoen verwerken, die werden aangevoerd uit het zuiden van de Verenigde Staten. De 

kolonisatie van grote delen van Afrika en Azië bracht nieuwe producten naar Europa. Uit 

Afrika kwam palmolie, die werd verwerkt in margarine 

, uit Indië rubber voor drijfriemen en banden, uit Zuid-Amerika gedroogde vogelmest die werd 

toegepast als kunstmest. Thee, koffie, cacao, aardnoten en kokos werden met snelle 

zeilschepen en daarna met stoomschepen naar Europa en de Verenigde Staten verscheept. 

Industriële eindproducten van Europees fabricaat gingen weer naar Afrika. 

Europa en later ook de Verenigde Staten vormden de kern van dit economisch wereldstelsel. 

Daar hadden de banken en handelshuizen hun hoofdkwartier, en daarheen werden de 

grondstoffen uit alle windstreken gebracht om te worden verwerkt in de industrie tot 

eindproducten, die dan weer naar alle continenten geëxporteerd werden. 
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Afrika, Azië en ook Zuid-Amerika vormden de randgebieden in dit stelsel, de landbouw en 

mijnbouw daar brachten de grondstoffen voort, maar de handel, het vervoer en de industriële 

verwerking waren in handen van ondernemers uit West-Europa en de Verenigde Staten en 

die behaalden grote winsten. Ook nadat de koloniale mogendheden het veld moesten ruimen 

en onafhankelijke staten werden uitgeroepen in Azië en Afrika, bleven die continenten toch 

grotendeels tot de randgebieden van de wereldeconomie horen. Japan, en wat later ook 

China, Hongkong, Taiwan, Zuid-Korea, Australië en Zuid-Afrika ontwikkelden zich tot 

economische centra die nu tot de kern van de wereldeconomie behoren. Een aantal landen 

neemt een tussenpositie in, zoals India, Indonesië en Brazilië. Maar vooral in Afrika zijn veel 

landen nog steeds uitsluitend leveranciers van grondstoffen, zonder eigen industrie of 

bankwezen. De olieproducerende landen nemen een bijzondere plaats in. Die hebben grote 

rijkdom weten te vergaren, ook al leveren ze alleen grondstoffen en putten ze uit een eindige 

voorraad. 

 

 
 

Een groot probleem voor de economische randgebieden in de wereld is dat elders de 

industriële ontwikkeling al eerder heeft plaatsgevonden. Daar heeft men de installaties, de 

expertise, de connecties en de ervaring en daarmee blijven die kernlanden de randgebieden 

steeds een slag voor in de concurrentie. Vandaar dat veel mensen uit de landen die in 

industrieel opzicht niet zover ontwikkeld zijn, gaan studeren of werken in de kernlanden en 

dat zakenlieden uit die randgebieden hun kapitaal investeren in de aanlokkelijke 

ondernemingen van de economisch ontwikkelde landen. Zo verliezen de randgebieden 

menselijk talent en financieel kapitaal aan de kernlanden. Ze moeten zich in de schulden 

steken en grote bedragen aan rente afdragen aan de economisch ontwikkelde landen. Om te 

kunnen exporteren moeten de randgebieden zich toeleggen op de massale teelt van telkens 

één of enkele producten voor de wereldmarkt, zoals suiker, katoen, koffie, thee, kokos, 

tropisch hout, enzovoort. Die monocultuur - de teelt van een enkel gewas – maakt hun 

economie heel kwetsbaar, telkens als op de wereldmarkt de prijs van hun exportproduct 

daalt. 
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Het is duidelijk dat de volkeren van de wereld heel nauw met elkaar verbonden zijn in het 

economisch wereldstelsel, maar die wederzijdse afhankelijkheid houdt nog geen 

economische gelijkheid in. Het is een asymmetrische afhankelijkheid. Een aanzienlijk deel 

van de aardbevolking is nog maar ternauwernood in de wereldeconomie opgenomen. De 

weinig resterende nomadische volkeren blijven er vrijwel geheel buiten, net als de honderden 

miljoenen kleine boeren die binnen hun dorpsgemeenschap grotendeels in eigen behoeften 

voorzien, vrijwel geen geldinkomen hebben en dus ook maar heel weinig kunnen 

aanschaffen dat van elders komt. 

Ontwikkelingshulp kan de ongelijkheid tussen kern en randgebieden maar voor een klein 

deel corrigeren. Belangrijk is de poging om via internationale economische organisaties de 

wereldmarkten voor grondstoffen te reguleren en de prijzen te stabiliseren. De afschaffing in 

de rijke landen van importtarieven op producten uit de ontwikkelingslanden kan de productie 

en de export in die landen een sterke impuls geven. 

 

De wereldpolitiek 
Er bestaat ook een politiek wereldstelsel, dat uiteraard sterk verweven is met de 

wereldeconomie. Zoals in het economisch wereldstelsel de mensen aan elkaar gekoppeld 

zijn via markten en ondernemingen, zo zijn zij in het politieke wereldstelsel in de eerste 

plaats met elkaar verbonden via staten. Elke staat heeft binnen het eigen territorium een 

gewelds- en belastingmonopolie, maar er bestaat nog niet een wereldstaat die op de hele 

aarde belasting zou kunnen heffen en zo nodig met geweld de orde zou kunnen handhaven. 

De staten kunnen in verregaande mate eigenmachtig hun gang gaan binnen het eigen 

grondgebied. In hun onderlinge omgang zijn staten onderworpen aan het internationale 

recht. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan ze ook aan die regels herinneren. 

Maar er bestaat geen permanente internationale politiemacht die de navolging van die regels 

af kan dwingen. Tegen een inbreuk op het internationale recht kan alleen worden opgetreden 

als een machtig land, zoals de Verenigde Staten, met de hulp van bondgenoten en met 

goedvinden van de Verenigde Naties besluit in te grijpen. Maar dat is heel iets anders dan 

een onpartijdige politiemacht, zoals die in rechtsstaten binnenslands functioneert. 

Staten hebben zich gevormd in onderlinge wedijver en geweld. Al voor de jaartelling 

probeerde men met de vestiging van het Chinese rijk, het rijk van Alexander en het 

Romeinse rijk, een wereldrijk of imperium te stichten met een verreikend maar ook heel dun 

netwerk van machtsverhoudingen over veroverde gebieden. De onderworpen heersers 

waren schatplichtig en konden verplicht worden om mee te vechten in oorlogen, maar de 

enorme afstanden maakten een effectief bestuur vanuit een centrum onmogelijk. 
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Na de ineenstorting van het Romeinse rijk duurde het tot het eind van de vijftiende eeuw 

voordat vanuit Europa een nieuw imperialisme op gang kwam. Langs de kusten van Afrika, 

Azië en Amerika werden ‘factorijen’ opgezet, handelsposten met een klein garnizoen en een 

kleine kolonie van kooplieden. De verschillende Europese regeringen probeerden vanuit hun 

factorijen eerst zo voordelig mogelijke handelsvoorwaarden op te leggen en gebruikten die 

vestigingen later als uitvalsbasis voor koloniale veroveringstochten die resulteerden in de 

verovering van Amerika, Afrika en uiteindelijk grote delen van Azië. 

Deze koloniale wereldrijken vormden weliswaar wereldomspannende maar toch heel dunne 

machtsnetwerken. Pas in de negentiende eeuw werd de kolonisering intensiever. Mijnbouw 

en plantagecultuur breidden zich uit, de handel won aan belang, het bestuursapparaat 

vertakte zich en er werden scholen opgericht voor de inheemse elites en meer en meer ook 

voor de overige bevolking. 

Na de Tweede Wereldoorlog bleek een voortzetting van de politieke kolonisering een te 

zware opgave voor de Europese koloniale mogendheden. Westerse ideeën va vrijheid, 

gelijkheid en nationale identiteit werden door de gekoloniseerden overgenomen en ingezet 

tegen de westerse overheersers zelf. Enkele jaren later was vrijwel geheel Azië bevrijd. 

Rond 1960 waren bijna alle Afrikaanse landen onafhankelijk. 

De voormalige koloniale mogendheden, vooral Frankrijk en Engeland, wisten de 

economische relaties in stand te houden en – veel lichtere – politieke banden te handhaven. 

Ook al had het intensieve kolonialisme amper zestig jaar geduurd, de gekoloniseerde 

volkeren waren eens en voor al opgenomen in de wereldeconomie en de wereldpolitiek. Na 

de bevrijding traden de jonge staten toe tot de internationale organisaties en via de nieuwe 

massamedia raakten ze betrokken bij een mondiale commerciële cultuur. Miljoenen mensen 

migreerden uit de randgebieden naar de hoofdsteden van het Westen. 

De twee wereldoorlogen hebben de integratie op mondiaal niveau bespoedigd. Al in de 

Eerste Wereldoorlog raakte de Verenigde Staten betrokken bij de strijd in Europa en werd er 

gevochten om de Duitse koloniën in Afrika en Azië, terwijl soldaten uit de Franse en Engelse 

koloniën in Europa en het Midden-Oosten streden. De Tweede Wereldoorlog werd 

uitgevochten in heel Europa, in Zuid-Azië en Oost-Azië dat aanvankelijk door Japan bezet 

was. Na de Eerste Wereldoorlog werd de Volkenbond gesticht als overlegorgaan tussen de 

staten, na de Tweede Wereldoorlog werden de Verenigde naties opgericht die al over 

ingrijpender bevoegdheden beschikten. 

Na 1945 raakte de wereld in twee machtsblokken verdeeld: de Verenigde Staten met hun 

bondgenoten tegenover de Sovjet-Unie met haar vazallen, dus kapitalistische democratieën 

tegenover staatssocialistische ‘volksdemocratieën’.  
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In de polariserende wereld van de Koude Oorlog voltrok zich aan beide zijden een versnelde 

integratie in twee militaire bondgenootschappen met eigen politieke allianties en met aparte 

handelszones. De tegenstelling tussen Oost en west werd symbolisch uitgevochten tussen 

de sportlieden die elkaar troffen bij de Olympische Spelen op een niet altijd gelijk speelveld 

door dopingperikelen. 

Aan deze periode kwam een einde door de ineenstorting van de Sovjet-Unie, die de rest van 

de communistische wereld meesleurde in een proces van desintegratie. 

De enorme vernietigingskracht van kernwapens in de tegenwoordige wereld vormt een 

bedreiging voor alle mensen op aarde. Dat wereldwijde gevaar vergroot ook de onderlinge 

afhankelijkheden tussen de volkeren en tussen hun staten. Het besef van een 

gemeenschappelijke bedreiging heeft bijgedragen aan de vorming van een nucleair (en 

chemisch en biologisch) veiligheidsregime met inspectie en vernietiging van zulke ‘non-

conventionele’ wapens, waarbij verdere verspreiding ervan wordt tegengegaan. 

Ook door de uitbreiding van de wereldeconomie zijn staten nauwer op elkaar betrokken 

geraakt. In economische slechte tijden proberen veel staten in eigen land de 

werkgelegenheid te beschermen door invoer te verbieden, zodat de binnenlandse industrie 

artikelen van eigen fabricaat kan slijten. Dat heet in de internationale handel protectie. Maar 

als landen tot protectie besluiten, komt de uitvoer van hun handelspartners stil te liggen. Die 

landen krijgen geen buitenlands geld meer binnen om zelf nog invoer te kunnen betalen en 

daarmee verliezen de protectionistische landen dus hun eigen exportmogelijkheden. De 

wereldhandel krimpt en de werkloosheid neemt overal toe. Een wereldwijde handelscrisis, 

zoals in de jaren 1929-1936, is het gevolg. 

 

 
 

Protectie verdringt vrijhandel in de wereldeconomie, omdat in tijden van economische 

tegenslag elke staat afzonderlijk en op korte termijn gebaat is bij invoerbeperkende 

maatregelen, tenzij alle staten hun beleid coördineren en gezamenlijk tot vrijhandel besluiten. 

Hierin is het dilemma van collectieve actie – tussen staten – te herkennen. Door onderlinge 

afspraken is in de afgelopen jaren de vrijhandel in grote delen van de wereld uitgebreid. 
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De Europese Unie is gebaseerd op een bindende overeenkomst tussen de lidstaten om de 

onderlinge handel, het personenverkeer en de kapitaalbewegingen niets in de weg te leggen 

en een ‘vrijhandelszone’ te creëren. Dat is een moeizaam proces geweest waarover nog 

steeds gesteggeld wordt. 

In het politieke wereldstelsel dat zich na de Koude Oorlog begint af te tekenen, vervullen de 

Verenigde Staten de leidersrol. Dat land beschikt niet over een mondiaal geweldsmonopolie, 

maar er is geen staat of coalitie van staten die het kan verslaan en zonder de Verenigde 

Staten kan geen alliantie winnen. De wereldpolitiek verkeert dus in een toestand van 

monopolistische concurrentie, waarin alle staten concurreren om de steun van de grootste 

mogendheid, de Verenigde Staten. 

 

 

Mondialisering en Europese eenwording 
 

 
 
Tussen de natiestaat en de wereld zijn nog een aantal tussenlagen of tussenstadia mogelijk. In dit 
verband is bijvoorbeeld het huidige proces van Europese eenwording van belang. Hier zie je overigens 
heel duidelijk het achterlopen van de wereld van het sociale en culturele. De Europese Unie is als 
economische unie al aardig ver gevorderd, zeker na de invoering van de euro. Ook in de ontwikkeling 
van de EU tot politieke unie zijn bescheiden, maar reële stappen gezet. Maar een sociaal Europa staat 
nog volledig in de kinderschoenen. En of Europa ooit tot zoiets als een culturele eenheid zal uitgroeien, 
wordt door velen betwijfeld en door sommigen zelfs afgewezen. Zoals de Nederlanders bij het 
referendum over een Europese grondwet. 
Bevordert het proces van Europese integratie nu de mondialisering of is zij daar juist een rem op? Het 
zal niet verbazen dat vooral de voorstanders van Europese eenwording menen dat het eerste het geval 
is. Zij zien het groeiende nationalisme als het grootste probleem en menen dat als de aanhankelijkheid 
van burgers aan hun natiestaat maar eenmaal doorbroken is, de belangrijkste obstakels genomen zijn 
voor processen van zowel europeanisering als (uiteindelijk) mondialisering. Een enigszins 
etnocentrische variant van deze opvatting is dat mondialisering in veel opzichten een europeanisering 
of ‘verwestering’ inhoudt, omdat Europa (of ruimer: het Westen) nu eenmaal de toon zet voor in feite 
alle mondiale ontwikkelingen op economisch, politiek, sociaal en cultureel vlak. 
 
Mede door deze houding zijn er ook veel sociologen aanhangers van de opvatting dat Europese 
eenwording eerder schadelijk dan bevorderlijk is voor de mondialisering. Zo voert Johan Galtung al 
tientallen jaren een kruistocht tegen de Europese Unie, die hij ziet als een ‘Fort Europa’, als uitdrukking 
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van westerse arrogantie en daardoor als schadelijk voor de rest van de wereld, zowel in economisch als 
in sociaal en cultureel opzicht. Ook de Amerikaanse politicoloog Richard Falk benadrukt dat de 
revoluties van 1989 in Centraal- en Oost-Europa en het Verdrag van Maastricht (1991) de Europeanen 
meer naar binnen gekeerd, of anders gezegd, ‘eurocentrischer’ hebben gemaakt. Dit heeft geleid tot een 
zekere neiging zich van de rest van de wereld af te keren. Dit kan tijdelijk zijn, maar momenteel lijkt 
Europese eenwording bepaald geen stap in de richting van mondialisering. En ook de EU zelf heeft 
moeite met voortbestaan. Zie de problemen met Griekenland en de Brexit. 

 

7. Wereldcultuurstelsel 
Van een ‘wereld-wij-gevoel’ is nog maar weinig te merken. Toch bestaat er ook tussen staten 

meer of minder onderlinge verwantschap. Democratische staten hebben elkaar zelden 

bevochten en helpen elkaar vaak in tijden van nood. 

Bestaat er een wij-gevoel dat de hele mensheid omvat? In de wereldgodsdiensten is daarvan 

wel sprake: ‘God is er voor alle mensen’. Maar die universele boodschap heeft bittere 

godsdienstoorlogen niet kunnen voorkomen en in vredestijd evenmin tot omvattende 

solidariteit geleid. 

Ook in de moderne wetenschap, met name in de biologie, is sprake van de mensheid als 

een geheel, namelijk als een enkele soort waarvan alle vrouwmensen met elke manmens in 

beginsel vruchtbaar nageslacht kunnen voortbrengen.  

Maar daarmee is de mensheid nog niet één onderling solidaire gemeenschap geworden. De 

menselijke soort heeft niet een gezamenlijke vijand waartegen ze eensgezind zou kunnen 

optreden. Alle groepsvorming gaat samen met uitsluiting, maar van de mensheid als groep 

kan niemand worden uitgesloten. Vandaar dat het wij-gevoel van de mensheid als geheel 

nog heel zwak en zweverig is en telkens moet wijken voor de nationale gevoelens die bij de 

onderscheiden volkeren leven, voor de saamhorigheid van gelovigen binnen afzonderlijke 

godsdiensten of voor de solidariteit binnen de aparte bondgenootschappen van staten. 

Maar er doen zich een aantal ontwikkelingen voor die toch het besef van ‘één wereld of geen 

wereld’ versterken. Het gaat daarbij om nieuwe mogelijkheden van communicatie en 

transport en om een versterkt bewustzijn van interdependenties rond klimaat en migratie. 

 

In de tijd van een mensen leven heeft zich een omwenteling voltrokken op het gebied van de 

communicatiemedia. Met radio, telefoon en televisie, door computers en satellieten zijn 

mensen nu veel sneller en beter op de hoogte van wat zich in de wereld afspeelt dan 

voorheen.  

 

 
 

Het is nu heel gewoon dat kijkers op hun scherm zien hoe een raket op hetzelfde moment 

duizenden kilometers verder inslaat en wat een angst en verderf dat aanricht. De kijkers 

kunnen zich niet afsluiten voor de beelden van hongersnood, watersnood en epidemieën aan 

de andere kant van de wereld. Ze beseffen ook dat ze daar iets aan kunnen (en moeten) 

doen, althans in beginsel, een klein beetje. Ze kunnen ook niet ontkennen dat die verre 

vreemden daar net zo onder lijden als zijzelf zouden doen, want door films en reportages zijn 

ze vertrouwd geraakt met het alledaagse leven van hun soortgenoten elders. 

De dorpsbewoners in India of Afrika kijken ondertussen terug. Zij hebben nu ook de 

beschikking over radio, krijgen ook films en tv-beelden te zien. Mensen weten nu meer van 
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elkaar dan vroeger en ze beseffen ook beter dat ze met elkaar te maken hebben. Daarmee 

is al voldaan aan één voorwaarde voor grotere solidariteit, maar dat is nog niet genoeg voor 

verdere solidarisering. De omwenteling in de massacommunicatie en de uitbreiding van de 

wereldhandel leiden er ook toe dat mensen wat meer op elkaar lijken dan vroeger. Zij kijken 

in steeds grotere getale naar hetzelfde soort amusement en ze kopen in toenemende mate 

dezelfde soort consumptieartikelen. Door de elektronische media, en dan met name het 

internet, heeft zich een wereldwijde massacultuur ontwikkeld die vooral jonge mensen 

aanspreekt. Volksmuziek van Amerikaanse zwarten – blues en jazz – heeft zich ontwikkeld 

tot r&b, rock and roll, rap, reggae, ska, soka, rai, en vindt zijn weg over de wereld. In India 

worden films gemaakt – Bollywood – met veel muziek en dans en worden vandaar over grote 

delen van Azië gedistribueerd. 

 

 
 

Overal in de wereld dragen jongeren spijkerbroeken, t-shirts (of voetbalshirts) en sneakers. 

Mensen reizen vaker en steeds verder dan tevoren. Veel contact met de plaatselijke 

bevolking krijgen toeristen vaak niet op zo’n reis, maar toch raken zij iets meer vertrouwd 

met vreemde gewoonten, andere talen en vooral met de uitheemse keuken. Van de 

weeromstuit openen immigranten uit die landen hier exotische restaurants, zodat 

stadsbewoners de keus hebben uit menu’s van alle continenten. 

 

 
 

Een wereldcultuur is in wording, vooral voor jongeren en vooral in toerisme, sport, 

amusement, muziek, dans en kleding. Ook de consumptiepatronen gaan meer op elkaar 

lijken. Kortom, op steeds meer plaatsen wordt de variatie in het aanbod steeds groter, maar 

van plaats tot plaats neemt de overeenkomst in dat aanbod verder toe. Dat is een gevolg van 

de uitdijende wereldhandel, de groei van het luchttransport en van de revolutie in de 

massamedia. 
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8. Het klimaat 
Als er één probleem is waarmee de mensheid in haar geheel wordt geconfronteerd, dan is 

dat wel het milieubederf. De vervuiling van rivieren en zeeën, de verontreiniging van de lucht 

met de gassen van industrie en verkeer, de aantasting van de ozonlaag, de verzuring van de 

bossen en de opwarming van de aarde houden zich aan geen landsgrens. Lozingen van 

chemisch afval in Zwitserland besmetten het drinkwater in Nederland, de uitlaatgassen van 

het Duitse verkeer schaden de Noorse bossen, een ramp met een kernreactor in de Sovjet-

Unie bedreigt de oogsten in heel Europa, roet van oliebranden in Koeweit wordt in Hawaï 

gesignaleerd. 

Maar juist het grenzeloze en wereldwijde karakter van de milieuproblemen maakt een 

oplossing moeilijker. Als alleen de Italianen last hadden van hun eigen afval en uitstoot en 

geen schade ondervonden van die van anderen, dan konden de Italianen de problemen in 

eigen land oplossen en zouden dwangmaatregelen door de Italiaanse staat tegenover de 

maffia afdoende kunnen zijn. Maar de inwoners van één staat hebben ook te lijden van de 

vervuiling door de inwoners van een andere staat, over wie zij niets te zeggen hebben. En 

alweer, er is geen wereldstaat die een wereldmilieuwet dwingend aan alle aardbewoners kan 

opleggen. 

 
 
Elk volk zou kunnen beginnen de vervuiling in eigen land zoveel mogelijk terug te dringen, 

ook de uitstoot en de lozingen waarvan het zelf niet zoveel hinder ondervindt, maar de 

bevolking van andere landen wel – en dan maar hopen dat andere landen even welgezind 

zullen zijn. Maar als dat geld en moeite gaat kosten, als dat de eigen productie duurder 

maakt dan die van andere concurrerende landen, dan stuit zo’n beleid op tegenstand. Ook 
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hier treden weer de dilemma’s van collectieve actie op. Als een staat afzonderlijk de 

vervuiling beperkt zonder dat andere staten daarin meedoen, brengt dat grotere kosten met 

zich mee zonder veel verbetering van het mondiale milieu, en dus ook zonder verbetering 

van de lucht, bodem en water in eigen land. Maar als geen staat zich iets gelegen laat liggen 

aan de vervuiling en de opwarming van de aarde, bederft het wereldmilieu nog verder, tot 

grote schade van alle landen. 

Omdat nu eenmaal de staten in vergaande mate eigenmachtig zijn, is er geen andere uitweg 

dan onderling overleg tussen de staten over de beperking van de vervuiling. Zo kan op den 

duur een groter vertrouwen ontstaan in de bereidwilligheid van andere staten om hun 

aandeel in het milieubehoud te leveren, en daardoor weer grotere bereidheid van de eigen 

staat om daar zelf aan mee te doen. Ziedaar het belang van klimaatafspraken zoals die van 

Parijs. Maar dat moet dan wel weer eerlijk gebeuren. De meest welvarende landen die met 

hun industrie zelf een groot deel van de vervuiling en CO2-uitstoot veroorzaken, kunnen de 

kosten van het milieubehoud ook beter dragen. De minder welvarende landen in de 

randgebieden voegen minder toe aan het milieubederf en kunnen minder opbrengen voor 

het milieubehoud. De kernlanden hebben ook belang bij milieubescherming in de 

randgebieden. Maar als een van hen daaraan meebetaalt profiteren de andere landen mee, 

ook zonder iets af te dragen. Hier doet zich alweer het dilemma van collectieve actie voor. 

 

 
 

9. De migratie 
Over de hele wereld trekken jaarlijks tientallen miljoenen mensen van het land naar de stad, 

van provincieplaatsen naar hoofdsteden en van de randgebieden naar de wereldsteden in de 

kernlanden. Sommigen zijn op de vlucht voor geweld in het eigen land, anderen willen een 

opleiding volgen, maar veruit de meesten zoeken werk. Die landverhuizingen zijn niets 

nieuws in de geschiedenis, maar ze nemen sterk toe. Het reizen is gemakkelijker en 

goedkoper geworden. De mensen krijgen thuis veel meer te zien van verre landen, de 

omstandigheden daar en maken zich daar dan ook illusies over. De voornaamste reden van 

migratie is toch de armoede en werkloosheid in de gebieden van herkomst. 

Het zijn niet de allerarmsten en de meest behoeftigen die wegtrekken, maar juist de mensen 

die de reis kunnen betalen en die familie of kennissen hebben in het land van bestemming, 

dus ondernemende, gezonde, jonge mensen. 
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De welvarende westerse landen sluiten zich meer en meer voor de immigranten af. Er is 

sprake van een toenemend restrictief beleid. Nee, tenzij. Dat lukt maar ten dele. De 

politiecontrole is in een rechtsstaat nooit helemaal afdoende en er is ook hier behoefte aan 

goedkope werkkrachten, die desnoods illegaal worden ingehuurd. De immigratiedruk op de 

kernlanden van de wereldeconomie is allereerst het gevolg van de enorme verschillen in 

welvaartsniveau. De migratiestromen vormen voor de kernlanden een extern effect van de 

armoede in de randgebieden van het wereldstelsel. Ze zijn een uitvloeisel van de 

interdependentie tussen de witte welvaartswereld van het Westen en de arme gebieden in 

de periferie. 

Jaarlijks sterven in die landen nog tientallen miljoenen mensen aan de gevolgen van 

ondervoeding of aan ziektes die elders in de wereld met een simpele ingreep genezen 

kunnen worden. Ongeveer de helft van de mensen die nu leven heeft nooit leren lezen en de 

meerderheid van de wereldbevolking beschikt niet over kraanwater of riolering. Door 

verwaarlozing van hygiëne en gezondheidszorg keren bovendien in arme landen ziektes die 

eerder bedwongen waren, zoals tuberculose en malaria, in gevaarlijker vorm weer terug en 

komen nieuwe besmettelijke ziektes op. 

De problemen zijn immens, maar ze kunnen worden opgelost met de technische, 

organisatorische en financiële middelen die nu beschikbaar zijn. De moeilijkheid zit ergens 

anders: wie moet de benodigde inspanningen en de vereiste kosten op zich nemen? Het is 

dus weer een verdelingsprobleem en een kwestie van coördinatie.  

Meer dan in vroeger tijden zijn de mensen in het welvarende Westen zich bewust van de 

misère in de randgebieden.  
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Als krantenlezers en tv-kijkers worden zij daar telkens mee geconfronteerd, vaak op 

aangrijpende wijze, maar als enkelingen kunnen zij daar maar heel weinig tegen uitrichten. 

Zij worden dus tegelijkertijd heftig aangesproken en voelen zich onmachtig om er iets aan te 

doen. Dat leidt tot verontwaardiging, maar ook tot gelatenheid en onverschilligheid. Diezelfde 

gemoedsgesteldheid bestond ook in de negentiende eeuw, toen de burgers in de 

industriesteden geconfronteerd werden met de ellende van het fabrieksproletariaat, die toen 

volstrekt onvermijdelijk leek. In de twintigste eeuw is in de industriële democratieën een 

stelsel van sociale zekerheid tot stand gekomen, dat die ellende tot op grote hoogte heeft 

opgeheven. Dat heeft ook tot een andere mentaliteit geleid, tot een sociaal bewustzijn: het 

besef dat alle mensen in een nationale samenleving onderling afhankelijk zijn en niemand 

individueel aansprakelijk is voor de ellende van een ander, maar dat daar iets aan gedaan 

moet worden door de staat, door middel van het uitkeringsstelsel waar iedereen aan 

meebetaalt. 

Zo’n oplossing bestaat niet voor de ellende in andere landen. Op wereldschaal is het sociaal 

bewustzijn dan ook nog veel minder ontwikkeld dan in nationaal verband. Toch zijn mensen 

vooral in het Westen nu meer geneigd zich met verre vreemdelingen te identificeren dan in 

vroeger tijden. Men geeft grif voor het goede doel bijvoorbeeld. 

Is een sociaal beleid van de welvarende landen ten opzichte van de noodlijdende volkeren in 

de randgebieden denkbaar? Dan zou toch eerst het besef moeten doordringen dat de 

volkeren in de welvarende kerngebieden daarmee zelf ook gebaat zijn. Om de migratie naar 

de welvarende landen af te remmen is het nodig in de randgebieden de welvaart te 

verhogen, en dus om de werkgelegenheid te verbeteren. De toename van de welvaart is ook 

noodzakelijk om de landen in de periferie ertoe te bewegen het milieu beter te beschermen. 

Migratie en klimaat vertegenwoordigen twee belangen die de kernlanden hebben bij grotere 

welvaart in de periferie, twee vormen van interdependentie tussen die twee delen van het 

wereldsysteem. 

Een derde interdependentie is gelegen in de wereldhandel. Een grotere afzet van producten 

uit de kerngebieden vereist een grotere koopkracht, en dus een toenemende welvaart in de 

randgebieden.  

Om die redenen zijn de kernlanden in het wereldsysteem gebaat bij toenemende welvaart in 

de randgebieden. Ontwikkelingshulp, investeringshulp en misschien ook een transnationaal 

sociaal beleid kunnen daartoe bijdragen. Opnieuw is de vraag of de kernlanden hun 

dilemma’s van collectieve actie kunnen overwinnen om tot een gezamenlijk beleid te komen. 

Pas dan is een volgende fase bereikt in de ontwikkeling naar een wereldwijde samenleving. 

 

 
 

 
 


