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Voorwoord bij de herziene dertiende druk*

Dit voorwoord bij de dertiende druk dient tegelijk als een nawoord bij de twaalf
voorafgaande drukken. Voor het eerst immers is tot een herziening besloten. Dit
schept de kans een bescheiden evaluatie uit te voeren, wat trouwens toch noodzakelijk
is voor een goed gefundeerde aanpassing. Die aanpassing is inderdaad ingrijpend
geweest. Zij was nodig alléén al om de informatieve lading van het boek, met name
voor wat betreft literatuurverwijzingen, voorbeelden en tabellenmateriaal, te
actualiseren. Met het oog hierop is bijv. deWegwijzer in de sociologische literatuur
geheel omgewerkt en duchtig uitgebreid; voorts werd aan elk van de hoofdstukken
een kort Aanvullend commentaar toegevoegd. met verwijzing naar nieuwe gegevens
en publikaties, en werden nagenoeg alle tabellen door nieuwe vervangen; tenslotte
is de literatuurlijst, aansluitend bij het vernieuwde notenapparaat, aanzienlijk meer
up to date gemaakt.
In de tweede plaats is de tekst aangepast op plaatsen waar de uiteenzettingen

duidelijk achterhaald waren dan wel aan gerechtvaardigde kritiek bloot stonden. Dit
geldt met name voor hoofdstuk III11. en hoofdstuk VIII, en voor de hoofdstukken XIII
en XIV, die nogal wat zwakke gedeelten bevatten en om een betere ordening van het
gebodene vroegen.
In de derde plaats is het inleidende deel - hoofdstuk I - geheel herschreven. Voor

een tekst die bedoeld is als een eerste kennismaking bleek dit hoofdstuk te abstract
en sloot het te weinig aan bij onze latere uiteenzettingen.
Een en ander rechtvaardigt inderdaad te spreken van een ‘herziene’ editie. Niettemin

is er geen sprake van een volledige herziening. Het bleek een onmogelijke opgave
het boek zo te herredigeren dat het de ontwikkeling van het vak in de afgelopen
vijftien jaar adequaat zou weerspiegelen en zoveel mogelijk integreren. Pogingen
tot algehele herziening, door de auteurs reeds in 1966 en 1967 ondernomen, liepen
op een mislukking uit. In feite is de opgave thans nog moeilijker; alleen een volledig
herschrijven van het boek zou een bevredigende oplossing bieden. Wat nu wordt
aangeboden

1 Zie voor de aantekeningen, doorlopend genummerd, blz. 418, e.v.
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is het best mogelijke: een in grote trekken aangepaste, gedeeltelijk gestroomlijnde
en in onderdelen vernieuwde tekst, met volledig behoud van de aanvankelijk gekozen
opzet.

De handhaving van de totaal-opzet en het daarin verwerkte stelsel van begrippen en
onderscheidingen vraagt overigens wel om een verantwoording. Is het niet zo, dat
juist die opzet onder de druk is komen te staan van de ontwikkelingen in de sociologie
gedurende het afgelopen decennium? Is er niet een eigenstandige macro-sociologie
tot ontplooiing gekomen die duidelijk afsteekt tegen het streven in dit boek
gedemonstreerd, om vanuit het micro-niveau van tussenmenselijke acties en relaties
geleidelijk op te klimmen naar meer samengestelde sociale verschijnselen? Kan
werkelijk de pretentie uit het voorwoord bij de eerste druk nog worden volgehouden,
dat ‘de moderne sociologie ... een convergentie in het sociologisch denken en
onderzoeken (vertoont) die tot geïntegreerd wetenschapssysteem begint te leiden’?
En is het tenslotte niet zo dat het boek na alle activisme en politisering in sociologische
kring wel bijzonder sterk de indrukmaakt van een ‘technisch’ en ‘kleurloos’ werkstuk
dat alleen daarom al weinig animeert?
Wij onderkennen de bezwaren en wij hebben ze overwogen.Waaromwij niettemin

tot de conclusie zijn gekomen dat handhaving van de opzet en strekking vanModerne
Sociologie verdedigbaar is, zullen wij thans kort toelichten.
Ten eerste: de uitbouw van een afzonderlijkemacro-sociologie is een feit. Diverse

sociologen zijn naar voren gekomen die zich, soms vanaf de aanvang, soms in hun
latere werkzaamheid, bewust op de ontrafeling van grote structuren en zelfs van hele
maatschappijen richten. Om er, ter illustratie, een paar te noemen, vermelden we in
alfabetische volgorde: Daniel Bell, Ralf Dahrendorf, Samuel Eisenstadt, Amitai
Etzioni, Johan Galtung, Jürgen Habermas, Seymour Martin Lipset, C. Wright Mills,
BarringtonMoore, Edward Shils en Alain Touraine. Hun werk is uit de hoofdstroom
van het vak niet meer weg te denken; in hun oriëntatie vertegenwoordigen zij, bij
alle verschillen in politieke en maat schappelijke voorkeuren, een renaissance van
de klassieke traditie die immers in hoge mate macro-sociologisch gericht was.
Dat hun werk maar zeer ten dele in de volgende tekst wordt
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gereflecteerd, moet niet alleen worden verklaard uit de genoemde onmogelijkheid
dit alles te verwerken. Het is ook niet raadzaam dit te doen: allereerst niet omdat een
kennismaking met de sociologie zich naar onze mening om didactische redenen ‘van
klein naar groot’ dient te bewegen, d.w.z. van vertrouwd uit onmiddellijke ervaring
van de lezer naar ver verwijderd en abstract; voorts niet omdat het introduceren van
juist deze sociologen een uiterst onsamenhangend beeld van het vak zou opleveren.
Wáár zij ter sprake komen, zijn ze ingepast in het door ons gekozen kader. Dit nu
leidt meteen tot het tweede bezwaar:Moderne Sociologie suggereert het bestaan van
een soort ‘eenheidssociologie’ terwijl de (her)ontdekking van het afgelopen decennium
nu juist is geweest het naast elkaar bestaan van verschillende interpretatiewijzen,
paradigmata en stromingen. Te noemen vallen oudere richtingen als positivisme -
thans weer herontdekt -, functionalisme en symbolisch interactionisme, en nieuwe
zoals de conflictsociologie, het neo-marxisme en de diverse maatschappij-kritische
stromingen.
Wij geven volmondig toe dat deze gang van zaken in tegenspraak is met de boven

geciteerde verwachting van de groei naar een meer geïntegreerde sociologie. Wij
achten ons ook overtuigd van de zinvolheid van het bestaan van meerdere
perspectieven naast elkaar, al was het maar om doodlopende wegen sprongsgewijs
voor nieuwe routes te kunnen verwisselen - een strategie waarvan de vruchtbaarheid
door bijv. Kuhn voldoende is aangewezen.2..
Wij stellen er niettemin tegenover dat een uiteenvallen van de sociologie volledig

onaanvaardbaar is. Bovendien: dat hiervan in werkelijkheid ook nauwelijks sprake
is. De meeste belangrijke sociologische varianten kennen nog steeds een
gemeenschappelijke ‘onderstroom’, gekenmerkt door wat Wippler heeft genoemd
het ‘empirisch-theoretisch wetenschapsprogramma’3., dat enerzijds uitdrukkelijk
afstand neemt tot exclusieve binding aan één bepaald verklaringsprincipe, anderzijds
een doelbewuste strakke koppeling van de sociologiebeoefening aan één
maatschappijvisie afwijst.Moderne Sociologie wil min of meer representatief zijn
voor die algemene ‘onderstroom’ van het vak. Het boek maakt, op zijn manier,
natuurlijk ook een keuze, maar gepoogd wordt deze keuze zoveel mogelijk open te
houden naar diverse specifieke varianten binnen de sociologie. Er wordt
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bovendien van uitgegaan dat juist de beginnende socioloog - en voor hem is het boek
allereerst bedoeld - eclectisch te werk zal gaan, d.w.z. bij zijn eerste schreden op het
gebied van sociaal onderzoek geneigd zal zijn gebruik te maken van alle inzichten
welke hij kan ontlenen aan n'importe welke stroming. Wie zich naderhand ‘herkent’
in een zeer specifieke interpretatiewijze, is vrij deze te kiezen; de auteurs van een
algemene inleiding moet worden gevraagd geen keuze op te leggen.
Moderne Sociologie is wel eens een proeve genoemd van ‘analytische’ sociologie.4.

Afgaand op het in de betreffende literatuur gegeven signalement van deze ‘stroming’,
klopt deze karakterisering wel. Maar ook al zou hier inderdaad sprake zijn van een
afzonderlijke en duidelijk af te grenzen sociologische variant - wat wij ernstig
betwijfelen -, dan nóg is zij naar onze mening de meest opene. Wellicht schiet zij te
kort in het aanbieden van bijv. historisch-sociologisch inzicht - een zekere
‘tijdloosheid’ kan niet worden ontkend -, maar er staat tegenover dat zij deze en
dergelijke mogelijkheden tot uitbouw nergens afsluit.
Komen we thans tot het derde en laatste verwijt, dan zien we ons geconfronteerd

met de aantijging dat het boek een specimen is van de ‘burgerlijke’
sociologie-opvatting5. omdat het geen kritische maatschappijvisie verraadt en derhalve
de bestaande verhoudingen in de kaart speelt.
Wij achten dit verwijt onbewezen. Nemen we als voorbeeld onze behandeling van

de diverse mechanismen van sociale controle waardoor sociale evenwichtstoestanden
worden gehandhaafd. Het is mogelijk deze mechanismen in de werkelijkheid te
bestuderen, zoals door diverse sociologen ook is gedaan.6. Daarmee is echter op
zichzelf nog geen enkel oordeel uitgesproken over de maatschappelijke voorkeur tot
handhaven of afschaffen van deze beheersingstechnieken.Men kan volstaan met aan
te tonen dat bepaalde mechanismen nog hun werking uitoefenen dan wel uitgesleten
raken; in beide gevallen blijft men bij het constateren van feiten. Waar de betrokken
auteur niettemin een bepaalde voorkeur aan de dag legt, staat het de lezer vrij deze
appreciatie over te nemen of te verwerpen, los van de feitelijke analyse.
Bovendien hebben wij in het laatste deel van ons boek nadrukkelijk gesteld dat

diezelfde mechanismen eveneens sociale verandering kunnen bevorderen, resp. dat
hun falen der-
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gelijke verandering teweegbrengt. In dit verband is het opmerkelijk dat iemand als
Reckman in de eerste druk van zijn boek over sociale actie onze benadering heeft
overgenomen.7.Als de sociale controlemechanismen zowel stabiliteit als verandering
teweeg kunnen brengen, aldus Reckman, dan zijn dát de ‘scharnieren voor de omkeer’
waarop sociale actie het gemunt heeft.
Kortom: men kan zo'n indeling in sociale controlemechanismen zowel hanteren

om aangrijpingspunten te lokaliseren van acties ter aantasting van het huidige bestel
als om vast te stellen op welke punten dit bestel versteviging behoeft. Dezelfde studies
kunnen, zo men dat wil, ammunitie aandragen voor beide partijen.

Moderne Sociologie, zo heeft een collega eens opgemerkt, laat zich vooral lezen ‘als
een beredeneerd lexicon’.8. Het is in ieder geval vaak op die wijze gebruikt. In vele,
zo niet de meeste Nederlandse sociologische publikaties komtmenwel verwijzingen
naar het boek tegen, waarbij het meestal gaat om het definiëren van begrippen als
‘cultuur’, ‘ideologie’, ‘rol’, ‘sociale afstand’ en dergelijke. In een aantal gevallen is
getracht een belangrijk deel van het analytisch instrumentarium systematisch voor
bepaald onderzoek te gebruiken.9. De belangstelling voor het boek, in de afgelopen
vijftien jaar niet of nauwelijks afgenomen, is voor ons een extra reden de gekozen
benaderingswijze te handhaven. Het zou echter van parmantigheid getuigen te menen
datModerne Sociologie op zichzelf kan staan. Wat in het Voorwoord bij de
voorgaande drukken is gezegd, geldt meer dan ooit: ‘De werkelijk geïnteresseerde
lezer kan geen betere raad worden gegeven dan na kennismakingmet het navolgende
ijlings andere sociologische literatuur ter hand te nemen.’ Wij hopen dat dit boek
hiertoe zal stimuleren.

augustus 1975
J.A.A. van Doorn
C.J. Lammers

Gaarne betuigen wij onze erkentelijkheid jegens de heren E. Abma, C. Boekestijn,
J.H.F.M. Crabbendam, G. Dekker, J.M.F. Jaspars, L. Laeyendecker, L. Rademaker
en C.E. Vervoort voor hun adviezen terzake van bepaalde on-
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derdelen van de tekst of literatuurverwijzingen, jegens de heren G.A. Irwin en H.A.A.
Molleman voor het ons ter publikatie beschikbaar stellen van gegevens uit hun
participatie-onderzoek en jegens mej. P.L. Meurs voor het verrichten van diverse
hand- en spandiensten ten behoeve van deze modernisering vanModerne Sociologie.

Eindnoten:

* De volledige bronvermelding is te vinden in de ‘lijst van aangehaalde publikaties’ (pags. 437
e.v.).

1. Vooral naar aanleiding van de kritiek van De Sitter (1962) 15 e.v.
2. Kuhn (1970); zie voorts de discussies in De Boer en Köbben (1974)
3. Wippler (1973) 270-278.
4. Goddijn e.a. (1971) 232; min of meer impliciet eveneens in Kuiper (1974) 8.
5. Zo bij Tellegen (1969) 27.
6. Baan (1965) hfdst. X; Dekker (1965) hfdst. III; Van Doorn (1964) 110-130.
7. Reckman (1971) 30 e.v.
8. Goudsblom (1974) 83.
9. Vervoort (1959); Lammers (1963); Dekker (1965); Baan (1965); Tiemstra (1965).
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Eerste deel
Het kader
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Hoofdstuk I
Sociologie en sociale werkelijkheid

I. Een brief schrijven

Wie een brief schrijft, communiceert met een ander. Hij legt zijn gedachten en
gevoelens, zijn bedoelingen en ervaringen vast, niet om deze te bewaren - zoals de
dagboekschrijver -, maar om ze over te dragen. De lezer van de brief is in het
bewustzijn van de schrijver aanwezig: wát hij schrijft en hóe hij zich uitdrukt wordt
niet alleen door hem, maar ook door de toekomstige lezer bepaald.
Brieven schrijven is dus een activiteit tussen mensen, d.w.z. een sociale activiteit,

met de schrijver in de meest actieve rol, de lezer meer passief, maar toch niet zó
passief dat zijn bestaan geen invloed heeft op de activiteit van de schrijver. De
briefschrijver drukt zich immers niet alleen uit, maar anticipeert op reacties die hij
door zijn schrijven hoopt uit te lokken. Hij verwacht tenminste kennisneming van
de brief, vaak ook een antwoord, soms een handeling van de lezer: een bezoek
afleggen, geld overmaken, zich ergensmelden, een spreekbeurt vervullen, een contract
tekenen. De lezer ervaart brieven dan ook niet als een ‘expressie’, maar als een
‘boodschap’, aan hem persoonlijk gericht.
Die boodschap moet hij ontraadselen. Hiertoe moet hij beschikken over kennis

van dezelfde taal als waarvan de schrijver zich heeft bediend. Hij moet bovendien
in staat zijn de bedoelingen van de schrijver te begrijpen, hetgeen zowel door de
vorm - bijv. ambtelijke taal - als door de inhoud - bijv. specialistenjargon - kan
worden belemmerd.
Nu kunnen brieven een uiterst persoonlijk karakter dragen dan wel uiterst

onpersoonlijk aandoen, zózeer dat zij het kenmerk van de ‘normale’ brief verliezen
en tot een ‘biljet’, ‘oproep’, ‘circulaire’ of ‘folder’ worden. Hun boodschap richt
zich dan kennelijk niet tot één persoon, maar tot een categorie van mensen, een
publiek: belastingbetalers, verenigingsleden, verkeersdeelnemers, buurtbewoners,
potentiële kopers of kiezers.
Toch heeft ook de meest persoonlijke brief vrijwel altijd een aantal

standaardkenmerken, allereerst naar uiterlijke vorm -
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door enveloppe, adresseringswijze, frankering - maar ook naar redactie: door aanhef
en ondertekening, door het gebruik van papier en van bepaalde schrijfbenodigdheden.
Het schrijven en verzenden van brieven maakt kennelijk deel uit van een bepaalde
maatschappij die over een bepaalde technologie beschikt en die aan de schrijver een
bepaalde normatiek oplegt: er is inkt en papier beschikbaar, er kan van schrijfmachines
gebruik worden gemaakt, er zijn posterijen die voor het transport en de bezorging
zijn ingericht, er zijn regels gesteld waaraan de brief moet voldoen om als zodanig
te worden behandeld: een complete adressering, een voldoende frankering. Bovendien
zijn de regels waaraan het briefverkeer is onderworpen, aan verandering onderhevig
en wel op een wijze die de briefschrijver niet kan beïnvloeden: verhoging van
portokosten, verandering van bezorgtijdstip, wijziging van formaat, instellen van
censuur. Kortom: hoewel het schrijven van een brief vaak in stilte en afzondering
plaatsvindt, blijkt deze activiteit tegelijk een deelneming aan het gecompliceerde en
gereguleerde communicatieproces in de samenleving te zijn. De brief is tegelijk een
persoonlijke mededeling én een sociale uitvinding, of nog anders gesteld: voor
persoonlijke mededelingen plegen we een sociale uitvinding te benutten.
Het is overigens niet zo dat schrijver en lezer hun individualiteit daarmee behoeven

te verliezen. Naar de inhoud kan hun correspondentie uiterst persoonlijk zijn, en wie
zijn gedachten toevertrouwt aan papier met een eigen briefhoofd en in een eigen
kriebelig handschrift, bedient zich van persoonlijke verworvenheden. De
‘handtekening’ is niet toevallig als een rechtsgeldig, persoonlijk herkenningsteken
aanvaard. Maar het is ook waar dat de schrijver pen en papier niet zelf heeft
vervaardigd, maar door deze maatschappij en deze technologie ter beschikking kreeg.
Als hij zich persoonlijk uitdrukt in zijn gedachten en handschrift, dan drukt zijn
samenleving zich uit in zijn schrijfgerei. Leefde hij in het oude Assyrië of onder de
pre-Columbiaanse Inca's, dan zouden hem als uitdrukkingsmiddelen kleitabletten of
gekleurde snoeren ter beschikking staan, maar ook dan zou zijn vaardigheid ermee
om te gaan een persoonlijke verworvenheid zijn.
Het zijn de technische en gedragsmodellen die hem helpen door anderen ‘bediend’

en ‘begrepen’ te worden. Omdat hij
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gehoorzaamt aan de voorschriften op net briefverkeer van toepassing, wordt zijn
brief bezorgd bij de geadresseerde; doordat enveloppen eenmaatschappelijk produkt
zijn en geen individuele creatie, begrijpt iedere ontvanger onmiddellijk de bedoelingen
van de schrijver: hem een bericht te willen zenden.

De standaardisering waaraan de briefschrijver is onderworpen - in een boekje
Standaardgegevens PTT vastgelegd -, is echter niet alleen een kwestie van materialen
en voorschriften. Zij ligt ook in de aard van de relatie tussen schrijver en lezer.
Familieleden, geliefden en vrienden schrijven doorgaans brieven die naar taalgebruik,
uitdrukkingswijze en toon aanmerkelijk verschillen vanmissiven tussen diplomaten,
aanmaningen van de ontvanger der belastingen, rekwesten en zakenbrieven. De
schrijver anticipeert dus niet alleen op de reactie van een bepaalde lezer maar, deze
insluitend, van een bepaalde soort van lezers. Hij richt zich wellicht tot een met name
genoemd persoon, maar mengt in zijn brief elementen van categorale, dus van
onpersoonlijke aard, welke, zoals eerder gezegd, geheel kunnen gaan domineren.
Ook in die zin wordt een brief - ook die met persoonlijke bedoelingen geschreven

- de expressie van een bepaalde sociale orde. Hoe nauwkeuriger de sociale
betrekkingen tussen de leden van de maatschappij zijn onderscheiden en vastgelegd,
des te gevoeliger reageert de brief op deze gradaties. Nog altijd is er in onze landen
een zekere titulatuur in zwang die sociale verschillen registreert, alsook een
onderscheid tussen vouvoyeren en tutoyeren. Niettemin is er, vergeleken bij een
eeuw geleden, een grote mate van ontritualisering in het sociaal verkeer opgetreden,
begeleidingsverschijnsel van de vergaande democratisering, deformalisering en
nivellering in onze uiterlijke gedragsvormen.
Vroeger was dit bepaald heel anders. Niet alleen werden de titels pijnlijk

nauwkeurig in acht genomen, maar ook toon en stijl verschilden aanzienlijk al naar
gelang de hogere of lagere status van de geadresseerde. Zelfs tussen elkaar zeer na
staande personen was het briefverkeer naar uitdrukkingswijze nauwkeurig
genormeerd, zoals kan blijken uit de destijds veelgebruikte handleidingen.
Nemen we als voorbeeld een dergelijk ‘brievenboek’, waar-
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van in 1900 de 12e druk verscheen10., dan valt het bij raadpleging van het omvangrijke
werk op dat er in die jaren een bijna onuitputtelijke verscheidenheid in briefstijlen
bestond, nauwkeurig gerelateerd aan de statusverschillen tussen schrijver en lezer,
de mate van vertrouwelijkheid tussen hen, de aard van de situatie en het beoogde
doel van de brief. Niet alleen wisselen aanspreking en lengte, maar ook alle
kunstmatigheid, neerbuigendheid, onderdanigheid, behoedzaamheid, vleierij en
huichelarij krijgen, waar ‘passend’, de volle kans. Althans: zo voelen wij het aan;
men moet aannemen dat destijds een dergelijk sociaal verkeer als ‘normaal’ en ‘juist’
werd gewaardeerd.
Overigens past hier enige scepsis. Het is juist sociologisch bijzonder interessant

na te gaan in welke sociale kringen en bij hoeveel briefschrijvers destijds deze
‘modellen’ ook letterlijk werden gekopieerd. Vonden sommigen ze toen reeds
ridicuul? Wie dorst de vormen te doorbreken?
Hoe dat zij, het commerciële succes van dit brievenboek staat voldoende vast om

het serieus te nemen als tijdsverschijnsel. En een ‘verschijnsel’ is het! Dat men zelfs
standaardbrieven presenteert voor situaties als een huwelijksaanzoek, de toezending
van een geschenk aan een jarig familielid en het meedelen van de dood van een
vriend, wekt weinig verbazing meer indien men kennis neemt van standaardbrieven
ter ‘waarschuwing aan een vriendin voor een verleider’, alsmede van ‘een bericht
van de redding eens broeders, die in gevaar was te verdrinken’, om maar te zwijgen
van de ‘brief eener Moeder aan haar Dochter, die haar eenig kind heeft verloren’.
De sociale statusverschillen, en eigenlijk het hele maatschappelijk klimaat in die

dagen, zijn al af te lezen uit de titels boven de modellen: ‘Een werkman, wien een
kapitaaltje ten deel is gevallen, vraagt zijn voormaligen Heer, wat daarmede aan te
vangen’; ‘Een braaf man wordt door zijn petekind, dat een anderen stand wil kiezen,
om raad en ondersteuning gevraagd’; ‘Geschenk aan een behoeftige Dienstmeid’;
‘Uitnodiging tot een begrafenis’, wel onderscheiden van ‘Uitnodiging tot een
begrafenis van een man van aanzien’.
Wij stellen vast dat het directe verkeer tussen mensen, in ieder geval per brief,

driekwart eeuw geleden in hoge mate gestandaardiseerd was en bovendien bijzonder
sterk sociaal gedifferentieerd. Schrijver en lezer zien hun persoonlijke op-
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wellingen en reacties weggedrongen achter een samenstel van ‘gepaste’
uitdrukkingsvormen. Wie een brief schrijft wendt zich niet alleen tot een bepaalde
persoon, maar speelt meteen in op een status-hiërarchie, deze daarmee erkennend én
bevestigend.
Tenslotte leert deze excursie naar de tijd van onze grootouders en overgrootouders

dat de tijden veranderen - en wij mét hen. Communicatievormen zijn per historische
periode verschillend. Zij zijn gereguleerd door normen die niet van alle tijden zijn.
Terwijl hun overtreding in de ene periode ongetwijfeld zou worden afgestraft, is hun
inachtneming een halve eeuw later volstrekt onmogelijk geworden.
Communicatievormen zijn een produkt van samenlevingsvormen.
Zij zijn ook een produkt van het technologisch niveau. In onze dagen is het

schrijven van brieven veel meer dan vroeger een typen van brieven geworden. De
kantoorklerk, die weleer, staande achter zijn lessenaar, in dik en dun zijn epistels
vervaardigde, is vervangen door de typiste die - al dan niet verbonden aan een
dicteerapparaat - haar correspondentie met behulp van de schrijfmachine afdoet.
Daarnaast is de telefoon opgekomen, wellicht de belangrijkste concurrent in het
intermenselijk communicatieverkeer. Veel wisseling van brieven heeft plaats gemaakt
voor het telefoongesprek, dat naar zijn aard minder formeel is, alleen al doordat de
onmiddellijke reactie van de beide partijen alle gelegenheid biedt om naar toon en
inhoud voortdurend ‘bij te sturen’. Het contact is nu veel directer: degene die wordt
opgebeld, kan gemakkelijker worden ‘klemgereden’; hij moet onmiddellijk
antwoorden en kan het verzoek minder gemakkelijk naast zich neerleggen.
Telefonische communicatie ‘democratiseert’ daarom in hoge mate, terwijl hier tevens
een verandering in sociale normen is op te merken: méér dan vroeger is het thans
maatschappelijk ‘gepast’ iemand van hogere status telefonisch te benaderen.

Niettemin is de omvang van het briefverkeer enorm toegenomen. De complexiteit
van onze maatschappij drukt zich mede uit in een voortdurende groei van schriftelijke
communicatie; de sociale dichtheid van onze gedachtenwisseling komt ook in de
schriftelijke gedachtenuitwisseling tot expressie.
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Een van de gevolgen van deze situatie is een toenemende formalisering en
standaardisering, thans echter niet verschillend naar stand, maar naar functionele
relatie. Steeds meer correspondentie wordt volgens ‘modellen’ afgedaan; steeds meer
brieven zijn pas hanteerbaar indien het correspondentienummer wordt vermeld. Vaak
is de naam van de geadresseerde alleen nog van belang voor de postbesteller; de
correspondenten helpen zich met een nummer: het nummer van de bankrekening,
de declaratie, het belastingcohier, de telefoonabonnee, de geverbaliseerde, de
dienstplichtige, de verzekerde, de salaristrekker, de pensioengerechtigde. In arme
landen is deze situatie heel anders. Waar de schriftelijke communicatie als gevolg
van het leven binnen het verband van kleine dorpen nog zeer beperkt is, wordt het
vermogen tot het schriftelijk zich uitdrukken beschouwd als een stap naar
modernisering. De enorme uitbouw van het elementair onderwijs is niet in de laatste
plaats bedoeld om de massa van de bevolking toegang te geven tot deze ‘moderne’
uitdrukkingswijze. Post-koloniale en vooral radicale regimes voeren dan ook op grote
schaal campagnes ter bestrijding van het analfabetisme. Zoals in Cuba, waar in het
tweede jaar van de machtsovername door het bewind van Fidel Castro, in 1961, een
enorme nationale campagne werd gestart om de hele bevolking in één jaar door
vrijwilligers te leren lezen en schrijven. Wie geslaagd was voor de eenvoudige proef
na afloop van de cursus, kreeg als opdracht een brief te schrijven aan Fidel Castro.11.

Briefschrijven als sociale emancipatie!

2. De sociologische benaderingswijze

Het bovenstaand relaas kan een indruk geven van hoe een socioloog een onderwerp
benadert. Het kan ook anders: de psycholoog zal wellicht interesse hebben voor de
relatie tussen handschrift en karakter - waaromtrent de grafoloog al zekerheid meent
te bezitten -, voor de keuze tussen schriftelijke en mondelinge communicatie als
functie van emotionaliteit of ‘stress’, en voor systematische ‘verschrijvingen’ als
symptoom van een behoefte tot verdringing; de literatuurhistoricus tracht uit brieven
een beeld op te bouwen van de persoonlijkheid en van het scheppingsproces van de
litera-
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tor; de econoom is geïnteresseerd in de invloed van de stijgende kosten van het
briefverkeer op het aanvragen van telefoonaansluitingen; de organisatiedeskundige
werkt aan een rationalisatie van de bedrijfsadministratie en zal wellicht automatisering
aanbevelen; de politicoloog signaleert het effect op de politieke besluitvorming van
campagnes van pressiegroepen die hun leden opwekken kamerleden massaal met
protestbrieven en -telegrammen te bombarderen; de jurist vraagt zich af of de privacy
in het briefverkeer die de corresponderende burger is gegund, ook van toepassing
zou kunnen en moeten zijn voor de delinquenten in een strafinrichting.
De socioloog is voor deze verwante interessen bepaald niet doof of blind, maar

zijn eigenlijke belangstelling is toch van andere aard. Zij laat zich in het kort als
volgt omschrijven. In de eerste plaats ziet hij in het briefverkeer een sociaal proees:
niet de individuele briefschrijver gaat hem aan, maar het onpersoonlijke
communicatiegebeuren zoals dat uit de veelheid van persoonlijke
uitwisselingsprocessen naar voren komt.
In de tweede plaats stelt hij belang in de diverse patronen die zich in dit gebeuren

laten onderscheiden. Dat zich een zekere vastheid in dergelijke patronen voordoet,
onderkent hij, maar tegelijk wenst hij te weten waaruit die duurzaamheid is te
verklaren. Is er sprake van bijv. technische bepaaldheid, of zijn er sociale resp.
administratieve normen die hierop inwerken?
In de derde plaats interesseert hem de verandering in die patronen. Zoals we zagen,

kan ook dit met zowel materiële als sociaal-historische factoren samenhangen. Een
eenvoudig gebeuren als het wijzigen van de briefstijl blijkt indicatief voor een
verandering in de algemene wijze van omgaan van mensen met elkaar.
In de vierde plaats let hij op de sociale functies die het verschijnsel heeft.

Briefschrijven is kennelijk niet alleen een persoonlijk gebeuren maar ook de wijze
waarop een samenlevingmoderniseert. Tevens wordt hem bij nader toezien duidelijk
dat er functionele substituten bestaan: telefoneren, persoonlijk bezoek. Onder welke
omstandigheden wordt van deze substituten gebruik gemaakt?
In de vijfde plaats is het schrijven van brieven een aanwijzing van de

maatschappelijke arbeidsverdeling. De diverse brief-
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stijlen drukken uit dat er meerdere doeleinden worden nagestreefd, per
maatschappelijke sector gespecificeerd.
Zo kan men doorgaan met vragen: is de wijziging in het briefstellen in de laatste

eeuw een indicatie van het veranderen van een standenmaatschappij in een
klassenmaatschappij, of treden veeleer functionele verschillen naar voren? Is de
drang tot opheffing van het analfabetisme in tal van onderontwikkelde landen
veroorzaakt door statusoverwegingen of heeft de alfabeet inderdaad economisch een
voorsprong? Verandert de overgang van brief op telefoongesprek het patroon van
menselijke communicatie of overwegen de overeenkomsten? Werkt de
standaardisering van het schriftelijk verkeer de vervreemding van de burger ten
aanzien van allerlei organisaties in de hand of is er nauwelijks van een invloed sprake?

Geleidelijk aan worden op deze wijze de contouren van de sociologische
benaderingswijze zichtbaar. Twee soorten verschijnselen domineren. Allereerst
zogenaamde gestructureerde sociale verschijnselen: niet de vluchtigheid en willekeur
maar de continuïteit en de regelmaat van het gebeuren worden bekeken. Vandaar het
spreken in termen van ‘patronen’ in het communicatieverkeer, van ‘rollen’ van
schrijver en lezer, van ‘categorieën’ van personen met bepaalde schrijfdoeleinden
en -stijlen; vandaar ook de belangstelling voor ‘stijl’-wisselingen in de loop van de
tijd en voor stijlcontrasten tussen uiteenlopende groepen en samenlevingen. In dit
verband is degene die ‘wel eens’ een brief schrijft voor de socioloog van weinig
belang - of hij moest deel uitmaken van een grotere categorie die onder bepaalde
sociale condities kennelijk weinig tot deze activiteit komt; interessanter is het bestaan
van correspondentieclubs, vaste netwerken waarbinnen de brief als enige of
voornaamste middel van communicatie dient. Belangwekkend is ook het verschil in
briefverkeer tussen persoonlijke en zakelijke milieus, tussen ambtelijke en
commerciële instanties, of: de vertragingen die het briefverkeer oploopt als gevolg
van bureaucratisering.
In de tweede plaats zal de socioloog belangstelling tonen voor genormeerde sociale

verschijnselen. Het feit dat het briefverkeer, bovendien naar tijd en plaats,
onderworpen is aan allerlei conventies en regels, dat het niet een spontaan
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maar een ‘geregeld’ communiceren betreft, dat de moderne maatschappij zoveel
gewicht hecht aan een onbelemmerd briefverkeer dat men er wettelijke bescherming
omheen heeft gebouwd - dit alles houdt hem bezig.
Het gestructureerde en het genormeerde in de sociale werkelijkheid staan niet los

van elkaar. De volgende vraag van de socioloog is dan ook, in hoeverre bepaalde
regelmatigheden in het feitelijk schriftelijk communiceren verklaard kunnen worden
uit ter zake bestaande sociale gebruiken en voorschriften. Neemt de kracht van de
maatschappelijke verwachting af dat men enigszins belangrijke verzoeken schriftelijk
heeft in te dienen? Omgekeerd: zal de voortdurende groei van het briefverkeer ertoe
leiden dat men straks verplicht zal worden alleen bepaalde, voorgeschreven
enveloppeformaten te gebruiken omdat anders de half-mechanische verwerking van
de post niet kan worden omgezet in een geheel geautomatiseerde postbehandeling?

De socioloog doet, wat elke wetenschapsbeoefenaar doet: hij abstraheert. Hij neemt
afstand van de veelheid van individuele feiten en waarnemingen, en tracht daarin
algemene kenmerken en tendenties te onderkennen. Hij laat toevallige verschillen
naar tijd en plaats voor wat ze zijn en tracht op het spoor te komen van die verschillen
die hem inzicht verschaffen in ‘karakteristieke’ varianten.
Dusdoende isoleert hij zijn materiaal. Hij is niet geïnteresseerd in bijv. de

administratieve en technische kenmerken van het postverkeer indien zijn
belangstelling uitgaat naar de relatie tussen de schriftelijke communicatiedichtheid
en de factor verwantschap, zulks teneinde de hypothese te toetsen dat het persoonlijk
briefverkeer in de afgelopen decennia proportioneel is achtergebleven bij de groei
van het zakelijk verkeer.
Anderzijds integreert zijn abstraheringsneiging bepaalde feiten in ruimere

samenhangen. Dat het schrijven van brieven gerelateerd kan worden aan de
emancipatie van een ongeletterd volk, is iets dat hij dient te beseffen. Het ligt niet
‘voor de hand’; alleen het abstraheren van het hier en nu zal tot dergelijke
verbindingen leiden. Zo ook de aanpak waarbij voor een bepaald sociaal verschijnsel
een ‘functioneel substituut’ ofwel een ‘functioneel equivalent’ wordt gezocht;
dusdoende maakt de socioloog zich los van een concreet
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gebeuren en onderzoekt welk ander proces een overeenkomstige functie kan vervullen.
Zoals Luhmann het heeft geformuleerd: de socioloog verkrijgt kennis omtrent de
werkelijkheid door op abstracte en selectieve wijze een bepaald sociaal feit als één
mogelijkheid onder andere op te vatten.12.

Maar wetenschap is méér dan dat. Ook in het dagelijks leven kan men en zal men
abstraheren van de direct ervaren werkelijkheid. Veel mensen hebben, gelukkig, een
‘intuïtief’ inzicht in menselijk leven in groepsverband. ‘Opmerkingsgave’, ‘gevoel
voor verhoudingen’, ‘snel situaties doorhebben’, ‘op het juiste ogenblik weten dóór
te tasten’ - het zijn allemaal uitdrukkingen voor een bepaalde soort kennis van de
sociale werkelijkheid. Het zijn trouwens eigenschappenwaarmeemen ver kan komen.
Toch leveren zij niet méér op dan pre-sociologische kennis. Intuïtieve en

ervaringskennis onderscheiden zich van wetenschappelijke kennis door een meestal
geringe distantie ten aanzien van de sociale realiteit en een geringere systematiek in
het begrijpen ervan. Het eerste punt slaat op de onbevangenheid en belangeloosheid
van de wetenschapsbeoefenaar; anders dan de belanghebbende is hij niet in de eerste
plaats geïnteresseerd in de sociale werkelijkheid omdat hij zich moet handhaven of
een zaak verdedigt maar omdat hij die werkelijkheid wil leren kennen en doorgronden.
Als men dit óók een ‘belang’ noemt, heeft men gelijk. Echter is het een belang - dat
zelfs door sterke emoties kan worden begeleid - waarvan het uitleven is omkleed
met een stelsel van strikte normen, die de wetenschapsbeoefenaar verplichten zijn
verworven kennis volledig aan anderen ter beschikking te stellen, controleerbaar en
narekenbaar te maken, en daarmee te onderwerpen aan het oordeel van al diegenen
die als hij in de kennisvergroting van de werkelijkheid belang stellen.
Om die reden is de wetenschapsbeoefenaar niet alleen aan een bepaalde

wetenschappelijke normatiek onderworpen, maar is hij ook voor zijn speciale taak
‘vrijgesteld’. Hij nadert zo gezien de journalist, die zoals hij de werkelijkheid
voortdurend beroepshalve ‘ondervraagt’ en de vrijheid opeist dit ongehinderd te
doen.
Het verschil is echter - dat soms een gradueel verschil blijkt
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te zijn - dat de socioloog in veel sterker mate dan de journalist systematisch werkzaam
is, en daarbij geholpen wordt door een stelsel van op elkaar betrokken begrippen,
theorieën, methoden en technieken. Dit hulparsenaal geeft hem in die zin een
voorsprong op de ‘amateur’ dat hij ‘pre-concepties’ heeft over de sociale
werkelijkheid, vaak getoetst door anderen, en dat hij door middel van een aantal
onderzoektechnieken een meer solide en gevarieerde materiaalverzameling omtrent
het sociaal gebeuren kan aanleggen. Kortom: zijn abstraheren gaat gepaard met een
systematische toetsing van de gegevens die hij verzamelt.13.
Dat hij desalniettemin bepaald nog niet ‘waardenvrij’ werkzaam is, wordt grif

toegegeven. Anders echter dan degenen die dit als een excuus beschouwen om dan
maar het streven naar een zo groot mogelijke onbevooroordeeldheid te laten varen,
zijn wij van mening dat dit streven de spil blijft van alle wetenschappelijk werk.
Zelfs degenen die dit streven verwerpen en uitgaan van een vooropgezet standpunt,

kunnen trouwens niet ontkomen aan de eis hun inzichten te toetsen aan de
werkelijkheid. Tenzij ze genoegen nemen met puur ideologische wensdromen, geldt
voor hen het woord van Goudsblom, dat ‘net zo min als er één sociologische theorie
in de letterlijke zin van het woord “waardenvrij” is, zo min is er één sociologische
theorie “feitenvrij”.’14.

3. De wereld van de sociologie

Het zal inmiddels duidelijk zijn geworden dat de sociologie zich bezighoudt met ‘het
sociale’. Het zó te stellen kan echter gemakkelijk misverstanden wekken. Termen
als ‘sociale problemen’ en ‘sociale toestanden’ zijn dubbelzinnig; zij duiden niet
alleen op intermenselijke en collectieve verschijnselen, maar impliceren ook vaak
het bestaan van bepaalde noodtoestanden. In die laatste zin wordt dan ook gesproken
van sociale romans, sociale maatregelen, diensten alles van doen met situaties die
ongewenst worden geacht, waaraan ‘iets moet worden gedaan’, kortom, met een
normatieve waardering van bepaalde sociale verschijnselen. Voorbeelden zijn het
spreken van drugmisbruik als een ‘sociaal
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euvel’, slechte woningtoestanden onder gastarbeiders als een ‘sociaal schandaal’ en
het spreiden van macht, kennis en inkomen als een ‘sociale taak’.
De socioloog kan bij dergelijke problemen zeker worden betrokken, niet omdat

hij zich met problemen als deze per definitie zou bezighouden, maar omdat zijn
interpretatie van deze sociale vraagstukken mede kan bijdragen tot de oplossing
ervan. Maar zijn bijdrage is exclusief sociologisch, d.w.z. gericht op het ontrafelen
van de intermenselijke en collectieve achtergronden en oorzaken van deze problemen.
Andere deskundigen kunnen op hun manier een bijdrage geven: de medicus en de
psycholoog zijn in staat het drugmisbruik te helpen bestrijden; de planoloog weet
iets te doen aan de concentratie van gastarbeiders in oude stadswijken; de politicoloog
en de econoom hebben hun eigen bijdrage aan de spreidingsproblematiek te leveren.
Kortom: de socioloog houdt zich niet met sociale vraagstukken in deze zin bezig
maar met een herformulering van die vraagstukken in termen van zijn eigen
wetenschappelijk specialisme.
In de sociologie heeft ‘sociaal’ namelijk alleen de betekenis van hetzij

‘tussenmenselijk’ (sociaal verkeer, sociale betrekkingen), hetzij ‘collectief’, d.w.z.
gedeeld door meerderen (sociale normen, sociaal conflict). Soms wijkt de term
‘maatschappelijk’ inzoverre hiervan af, dat in dit geval gedoeld wordt op een relatie
tot de samenleving als geheel. Het onderhouden van een briefwisseling tussen enkele
personen is voorbeeld van een sociaal proces, maar het uitbreken van een revolutie
is een maatschappelijk feit. In de Amerikaanse literatuur spreekt men dan wel van
‘social’ naast ‘societal’ (van society). Ons normatieve begrip ‘sociaal’ komt daar tot
uiting in de term ‘social problems’.
Hiermee is tevens gesteld dat de sociologie zich niet beperkt tot grote, de gehele

samenleving rakende gebeurtenissen. Ook minuscule netwerken - tussen man en
vrouw, tussen enkele vrienden - behoren tot haar terrein. Daar dergelijke
verschijnselen echter een heel andere benadering vragen dan maatschappelijke
processen en systemen van groot formaat, vindt vaak een zekere arbeidsverdeling
binnen het vak plaats, en spreekt men wel vanmicro- enmacro-sociologie. Het eerste
specialisme zal meer aanleunen tegen de sociale psychologie, het tweede zal
connecties onderhouden met de sociale geschiedenis, de economie en de politieke
weten-
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schap. Uit de volgende hoofdstukken zal blijken hoe uiteenlopend deze terreinen
zijn, maar ook hoe zij onderling gerelateerd kunnen worden.
Somtijds onderscheidt men een derde niveau van analyse, wel eensmeso-sociologie

genoemd. Het is enigermate een verlegenheidsterm, al valt niet te ontkennen dat zich
tussen ‘micro’ en ‘macro’ een breed tussengebied bevindt, waarop allerlei instellingen
en organisaties zich ontplooien, tezamen ruimschoots genoeg voor een eigen
sociologische activiteit. Een geheel andere soort van specialisatie betreft de
verkaveling van het veld naar institutionele sectoren. Wat ook de leek opvalt is het
feit dat de samenleving in een aantal grote segmenten is te onderscheiden met ieder
een eigen samenstel van kenmerken: het economisch leven, dewetenschap, de politiek,
de defensie, het gezinsleven, de welzijnssector, het verenigingsleven, de kunst, de
wereld van de sport. Ieder van deze sectoren is gecentreerd rond bepaalde activiteiten,
zoals produktie en commercie, onderzoek en onderwijs, articulatie van belangen en
verdeling van macht, seksualiteit en opvoeding, hulpverlening etc., die op hun beurt
weer plegen te zijn georiënteerd op bepaalde centrale maatschappelijke waarden of
principes: efficiency, produktiviteit, waarheid en objectiviteit, macht, privacy, welzijn
e.d.
Van de meeste mensen en ook van de meeste groeperingen in onze maatschappij

geldt dat zij zich gelokaliseerd zien in een van deze sectoren. Wie zich als socioloog
derhalve met de maatschappij bezighoudt en daarbinnen een werkterrein zoekt, zal
allicht neigen tot het kiezen van een van deze sectoren als speciaal gebied van studie.
Hij heeft daaraan zijn handen ruimschoots vol en kan bovendien de algemene
theorieën en methoden van zijn sociologische werkzaamheid even goed toepassen
als overal elders.
Het gevolg is dat het merendeel van de sociologen in een dergelijk

sectorspecialismewerkzaam is; zij noemen zich bedrijfssocioloog, arbeidssocioloog,
politiek socioloog, militair socioloog, gezinssocioloog, en wat er verder voor
onderscheidingen in de sociale werkelijkheid aanknopingspunten bieden.
Deze soort van specialisering is onvermijdelijk en om redenen van praktische

kennistoepassing zelfs wel gewenst. Naarmate een socioloog beter vertrouwd is met
de eigenaardige wereld van het bedrijfsleven of de sport, zal hij er
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vaak beter in slagen vertrouwen te wekken - hij is ‘één van de club’ - en zodoende
zijn interpretaties en adviezen aanvaardbaar te maken. Voor de sociologie als
algemene wetenschap van de sociale werkelijkheid is dit alles echter niet steeds
positief te waarderen. Al te gemakkelijk dreigt een isolement tussen de diverse
specialisten en een verwaarlozing van de algemene noties en inzichten van het vak.
Gelukkiger is een andere wijze van specialiseren, ook wel genoemd de tendentie

tot ‘horizontale’ specialisatie. Hierbij is geen sprake van ‘subdisciplines’ maar van
‘dwarsdisciplines’, of wel van benaderingswijzen die in principe op alle genoemde
sectoren toepasbaar zijn. Een voorbeeld levert de organisatiesociologie, gericht op
de genese, structuur en werking van organisaties van iedere denkbare snit, om het
even of zij zijn gelokaliseerd in de economische sector (bedrijven), in de politiek
(partijen), de welzijnssector (dienstverlenende instellingen), de defensiehuishouding
(legers) of op godsdienstig terrein (kerken). Op deze wijze werkzaam kan dit
specialisme op een hoger abstractieniveau opereren dan bij de sectorspecialisaties
doorgaans het geval is. Zo ook kan men de kennissociologie als een dergelijke
dwarsdiscipline opvatten.15.

De huidige sociologie heeft in twee opzichten een merkwaardige blinde vlek: zij
houdt zich overwegend bezig met eigentijdse verschijnselen en zij beperkt zich in
hoge mate tot de sociale realiteit van de Westerse wereld. Hoewel begrijpelijk, zijn
beide limiteringen onjuist en onvruchtbaar.
Zij zijn begrijpelijk omdat de sociologie bij haar expansie zowel de

geschiedwetenschap op haar pad ontmoette - die ‘het verleden’ claimde - als de
antropologie of etnologie, die de niet-Westerse volken en beschavingen tot haar
speciale terrein rekende. Terughoudendheid is echter onjuist en onvruchtbaar omdat
de sociologie, door in deze taakverdeling te berusten, zichzelf berooft van kennis
omtrent de grote meerderheid van alle culturen en maatschappijen die in heden en
verleden hebben bestaan en nog bestaan.
Gelukkig begint men meer en meer in te zien dat deze scheidingen niet kunnen

blijven bestaan. Er is een voortdurende wederzijdse doordringing gaande van sociale
en institutionele geschiedenis met sociologie enerzijds en van de studie van de
niet-Westerse wereld met die van de Westerse wereld
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anderzijds. Vaak figureert deze doordringing onder de naam van ‘comparatieve
sociologie’.16.Het is een gelukkige term omdat erin wordt uitgedrukt dat de eigenheid
van de diverse historische en contemporaine maatschappijen behoort te worden
erkend zonder af te willen zien van een systematische vergelijking onderling. Het is
ook een gunstige ontwikkeling omdat op deze wijze kan worden aangeknoopt bij
klassieke sociologen als Weber en Marx, Spencer en Durkheim, De Tocqueville en
Tönnies, die brede historische en mondiale vergelijkingen nooit uit de weg gingen.
Als dit alles van een verheugende activiteit getuigt, het is geen onbekommerde

activiteit. Kenmerkend juist voor het afgelopen decennium is het ontstaan van een
zeker crisisbesef in de sociologie. De moderne socioloog vraagt zich sterker dan zijn
voorgangers af waartoe zijn kennis voert en wat zijn maatschappelijke functie is. Hij
is minder zeker dat alle inspanning zal of zelfs kan resulteren in een solide
wetenschappelijk bouwwerk waarin de komende generaties hun thuis kunnen vinden.
Ook al verwerpt hij meestal allerlei puur politieke aantijgingen, dan nog heeft hij
een minder goed geweten dan degenen die hem voorgingen.
Het beste antwoord is wellicht een onderzoek naar de grondslagen, de structuur

en de functies van de sociologie zelf. Inderdaad is dit werk in de laatste tijd met
energie aangevat. Er is een ‘sociologie van de sociologie’ ontstaan17., die bij alle
risico van navelstaren het voordeel heeft van een grondige bezinning op wat de
sociologie is en doet. Dit dan niet door deel te nemen aan oeverloze polemieken maar
door de eigen werkzaamheid en denkwijze te analyseren met de middelen die het
eigen vak kan verschaffen.

Eindnoten:

10. Geerling (1900).
11. Kruijer (1968) 102.
12. Luhmann (1970) 25-27.
13. Becker (1974) 12-15.
14. Goudsblom (1972) 135.
15. Aldus Zijderveld (1975).
16. O.M. Marsh (1967); Etzioni en Dubow (1970); Vallier (1971).
17. Zie de verwijzingen in de Wegwijzer, op pag. pp. 458.
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Tweede deel
Elementen
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Hoofdstuk II
Interactie en communicatie

1. Het sociaal gedrag als uitgangspunt

Wie een antwoord tracht te vinden op de vraag, waaruit in laatste instantie sociale
eenheden zoals gezinnen, kerken en volkeren bestaan, dient de neiging te
onderdrukken de persoon of het individu als de kern van het sociaal gebeuren te
beschouwen. Het is niet de persoon, maar zijn gedrag dat voor de sociologie het
uitgangspunt van de analyse vormt. Indien wij enig inzicht willen verkrijgen in het
verschil tussen een voetbalvereniging en een vakbond, worden we niet veel wijzer
van een nauwkeurige studie over de afzonderlijke individuen, die van deze beide
organisaties lid zijn. De meest uitgebreide kennis omtrent de geestelijke en
lichamelijke eigenschappen van de voetballers en de vakbondsleden werpt maar
weinig licht op de structuur en functies van de beide sociale groeperingen, waarvan
deze personen deel uitmaken.
Voor een juist begrip van het verschil tussen beide is het van meer belang om het

gezamenlijk doen en laten van de leden gade te slaan. Al gauw blijkt dan, dat de
gewoonten en gebruiken van de twee genoemde organisaties in hogemate uiteenlopen.
Ook valt uit redevoeringen, gesprekken en geschriften af te leiden, dat de doeleinden
en normen van beide groeperingen in vele opzichten van elkaar afwijken. Deze
gegevens leveren langzamerhand een beeld op omtrent de behoeften - zowel
maatschappelijke als persoonlijke - waarin beide soorten verenigingen voorzien en
omtrent de manier waarop deze behoeftenbevrediging door een totaal verschillende
opbouw van de organisatie tot stand komt.
De gegevens waarvan hier sprake is, vormen tezamen het sociaal gedrag. Aan dit

gedrag zijn vooral twee aspecten te onderkennen, nl. een uiterlijk en een innerlijk
aspect.
In de eerste plaats bestaat het gedrag van de voetballer, die bezig is zijn club aan

een overwinning te helpen, uit zintuiglijk waarneembare activiteiten. Hij holt achter
de bal aan, loopt een tegenstander omver, schreeuwt een medespeler bemoedigende
woorden toe, kortom, hij handelt. In
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de tweede plaats corresponderen met dit zichtbaar handelen allerlei gevoelens (trots,
verslagenheid, woede, enthousiasme), gedachten (hoe de bal het best te bereiken is;
wat de tegenstander vermoedelijk zal doen) en strevingen (pogingen een doelpunt
te scoren en de anderen de loef af te steken). Naast het objectief gedrag is er dus het
subjectief gedrag, ‘dat wat er in de speler omgaat’ of wel de psychische processen.
Psychische en handelingsprocessen zijn als delen van het menselijk gedrag
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een vloeit uit het ander voort. Dat het
onderscheid wordt gemaakt is niettemin om analytische redenen van belang. Het
subjectief gedrag is immers niet onmiddellijk waarneembaar. Het moet worden
afgeleid uit de zichtbare verschijnselen aan het individu, en in feite doen wij bij het
waarnemen van anderen niets anders dan juist het waarneembare in termen van
‘achterliggende’ geestelijke verschijnselen: de gevoelens, de opvattingen, de
strevingen, interpreteren. Het voetbalspel doet zich echter aan ons voor als een geheel,
en niet als een collectie losse gedragingen van enkelingen. Er is sprake van sociaal
gedrag. Zowel de activiteiten van de diverse medespelers die wij kunnen zien, alsook
de zich aan ons oog onttrekkende gedachten, gevoelens en strevingen van de
voetballers zijn op elkaar betrokken.
Waaruit bestaat die ‘betrokkenheid’ van de gedragingen van de één op de

gedragingen van de ander in het sociaal gedrag? De kern van die ‘betrokkenheid’ is
gelegen in de zingeving van elkaars gedrag.18.Het gedrag van de doelverdediger heet
sociaal omdat het past in het geheel van het voetbalspel, omdat zijn eigen gedrag een
gevolg is van het feit, dat hij aan de activiteiten van de toestormende tegenstander
een bepaalde zin geeft. Hij loopt uit, ‘duikt’, of laat in wanhoop het hoofd hangen,
al naar gelang de indruk, die hij heeft van datgene wat de tegenstander en hijzelf in
deze situatie kunnen, willen en zullen verrichten.
Het zingevingsproces maakt deel uit van een algemener proces, dat in de

psychologie perceptie genoemd wordt. Deze term wordt gebruikt om aan te duiden
de subjectieve beleving door het individu van wat zich in zijn veld van waarneming
voordoet. Perceptie heeft te maken met de indruk welke iets of iemand in onze
omgeving op ons maakt, en hangt behalve van de eigenschappen van dat ‘iets’ of
die ‘iemand’ ook in hoge mate van onze eigen innerlijke gesteld-
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heid af. Percipiëren is dus een actieve innerlijke gedraging. Men past de voor het
bewustzijn opdoemende zaken en gebeurtenissen in een eigen zienswijze in.
Sociaal/zijn dus gedragingen, die betrokken zijn op het gedrag van anderen; deze

betrokkenheid komt tot stand door perceptie.
Onderscheiden we in dit sociaal gedrag nu opnieuw een uiterlijke en een innerlijke

component, dan heten de activiteiten van meerdere personen welke op elkaar zijn
betrokken interactie, terwijl het proces van onderlinge uitwisseling van gedachten,
gevoelens en strevingen tezamen communicatie kan worden genoemd.
Ook hier een nauwe samenhang. Zoals een individuele activiteit niet te begrijpen

is zonder kennis van de psychische processen waaruit de activiteit voortvloeit, zo
ook is de interactie vaak ondoorzichtig, indien men geen rekening houdt met de
plaatsvindende communicatie tussen de interactiepartners. In de communicatie immers
komt het contact tussen de gedachten, gevoelens en intenties van verschillende
mensen tot stand, waarop de interactie tenslotte berust.

2. Interactie en communicatie

De onderscheiding tussen interactie en communicatie is even kunstmatig als die
tussen uiterlijke en innerlijke bewegingen van de persoon in het algemeen, maar
analytisch niettemin vruchtbaar.
Het zojuist gereleveerde voetballen is een voortreffelijk voorbeeld van een

interactieproces, omdat steeds naar aanleiding van de actie van de ene speler (die
bijv. de bal voorzet) een ander reageert (bijv. de bal in het doel schiet). Het is een
voortreffelijk voorbeeld, omdat men aan de kennis van deze interactie alleen genoeg
heeft om het verloop geheel te kunnen volgen.
Iedere radioluisteraar die wel eens een voetbalwedstrijd heeft horen verslaan, weet

dit. De verslaggever deelt mee wie de bal heeft, wie de bal aan wie ‘geeft’, wie de
bal aan wie ‘kwijtraakt’, wie een schot lost en hoe de doelverdediger de bal
‘wegwerkt’.
Alle door de verslaggever beschreven interactiereeksen tezamen geven de terzake

kundige luisteraar een inzicht in
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de manier, waarop de beide elftallen functioneren, en in het verloop van de wedstrijd.
Op soortgelijke wijze tracht de socioloog zich een beeld te vormen van het sociaal
gebeuren. Wanneer hij een door de vakbond op touw gezette staking analyseert, gaat
hij na hoe de onderhandelingen tussen de vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers
van dewerkgeversorganisatie verlopen, hoe de vakbondsleiders in de ledenvergadering
een motie in stemming brengen om de onderhandelingen af te breken, hoe de
vergadering daarop reageert, welke maatregelen de bedrijfsleiding neemt na de
afkondiging van het stakingsbesluit en het niet op post komen van de arbeiders.
De analogie van verslaggever en socioloog is nog verder door te voeren. Evenals

de radioverslaggever beschrijft de socioloog niet alle interacties die hij ziet. Een
kortstondige woordenwisseling tussen twee spelers, die ver van het strijdtoneel ergens
op het veld staan, verwaarloost de reporter. Hij zoekt de meest saillante interacties
uit, en wel die interacties die de einduitslag direct kunnen beïnvloeden. Zo ‘verslaat’
ook de socioloog alleen die interacties, die volgens hem voor het verloop van het
sociaal proces belangrijk zijn. Een ander punt van overeenkomst tussen de manier,
waarop de voetbalwedstrijd aan het luisterend publiek wordt medegedeeld, en de
benadering door de socioloog van zijn onderwerp van studie is gelegen in het
interpreteren van de interacties. Zoals de verslaggever zijn verhaal doorspekt met
opmerkingen als: ‘het moreel van de voorhoede begint te tanen’, ‘thans raken de
gemoederen verhit; A staat met gebalde vuisten tegenover de scheidsrechter en
beduidt...’, zo ook volstaat de sociaal onderzoeker niet met een pure beschrijving.
Hij legt een manoeuvre van het vakbondsbestuur uit als een tactiek om de publieke
opinie gunstig te stemmen, hij ziet een aankondiging van de werkgeversorganisatie
als een uiting van superioriteitsbesef. Kortom, in beide gevallen wordt uit de
interacties iets omtrent de daarachter liggende bedoelingen, meningen en gevoelens
van de interacterende partijen afgeleid.
Zowel de verslaggever als de socioloog zijn er zich dus van bewust dat interactie

tevens communicatie inhoudt. Overigens treedt het verschil tussen de
wetenschappelijke en de journalistieke benadering op dit punt duidelijk aan het licht.
Juist omdat hij niet kan volstaan met een beschrijving maar
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dient te streven naar een verklaring, interesseert de socioloog zich in hoge mate voor
die communicatie. Terwijl het de verslaggever vooral gaat om de vraag ‘wie wint
en hoe?’, ligt voor de socioloog het accent op de vraag ‘waarom wint wie?’ Voor
het antwoord op de eerste vraag is kennis van de interacties voldoende en waarneming
van de communicatie een kwestie van oog hebben voor pittoreske details. Voor het
antwoord op de tweede vraag is inzicht in de communicatieprocessen onmisbaar.
In dit verband is het van belang erop te wijzen, dat communicatie en interactie

niet slechts tot stand komen, wanneer er een zekere overeenstemming is in de
percepties van de met elkaar in interactie en communicatie tredende personen. Ook
in geval van misverstand, d.w.z. van verschil in perceptie omtrent een activiteit tussen
handelende en waarnemer, kan er toch van interactie en communicatie sprake zijn.
Als tijdens een plechtige visite de heer des huizes zijn uitvoerige beschouwingen

over het weer na een discreet kuchje van zijn vrouw plotseling afbreekt en aan de
gasten sigaretten gaat aanbieden, kan er een interactie hebben plaats gevonden tussen
man en vrouw. Doorslaggevend is, of de echtgenote inderdaad met het kuchje
bedoelde haar man aan zijn plichten als gastheer te herinneren en/of de man inderdaad
dit kuchje als een zachte hint opvatte. Zo niet, dan was er slechts van een toevallige
coïncidentie sprake!
Het is ook mogelijk - en hier komt het verschil in perceptie om de hoek kijken -

dat de gastvrouw haar man alleen wilde waarschuwen dat het tijd werd om de
conversatie in een iets boeiender richting te leiden, terwijl mogelijkerwijs de gasten
het hoesten van mevrouw ‘zagen’ als een symptoom van haar toch reeds wankel
geachte gezondheid. Tenslotte vatte de echtgenoot het kuchen op als een aansporing
om de visite iets aan te bieden.
Hoe tegenstrijdig in dit geval de percepties van de aanwezigen over dezelfde

gebeurtenis zijn, toch is er sprake van sociaal gedrag, te onderscheiden in interactie
en communicatie. De gastvrouw brengt haar man tot het aanbieden van sigaretten
en haar gasten wellicht tot 'n belangstellende vraag naar haar gezondheid. Tegelijk
speelt zich ‘aan de binnenzijde’ van dit interactieproces een wederzijdse beïnvloeding
van gedachten, gevoelens en strevingen af: de vrouw han-
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delt uit een lichte gêne over de weerberichten van haar man, deze constateert bij
zichzelf een verzuim, terwijl de gasten, na hun dankbaarheid voor de aangeboden
sigaret te hebben uitgedrukt, hun belangstelling laten blijken door naar de
gezondheidstoestand van de gastvrouw te informeren.
Ondanks de nauwe vervlochtenheid van interactie en communicatie, kan toch het

accent nu eens meer op de ene dan weer meer op de andere component liggen. De
voetbalwedstrijd was een goed voorbeeld van een typisch interactieproces. Wat de
spelers voor gevoelens en opvattingen hebben is ondergeschikt aan het zichtbaar
resultaat. Het is niet irrelevant - ‘strijdlust’ is zelfs heel belangrijk -, maar tenslotte
‘telt’ alleen het aantal doelpunten van beide partijen en deze kunnen alleen worden
verkregen door ‘doel’-gerichte activiteiten.
Daarentegen is een godsdienstige sekte of een discussieclub veel meer een

communicatie- dan een interactiestructuur. Niet wie het drukst debatteert, maar wie
de meest spitse opmerkingen maakt, is een succes. De enthousiaste sektariërs voelen
zich één, ook bij afwezigheid van interactie; dit in tegenstelling tot de
sleur-kerkelijken, die nog wel hun plichten onderhouden, maar wier opvattingen en
gevoelens met kerkelijke binding weinig meer van doen hebben.

3. Aspecten van interactie en communicatie

Sociale interactie en communicatie zijn fundamentele sociologische begrippen, en
het is dan ook geen wonder dat welhaast elke inleiding tot de sociologie met een of
andere typologie of classificatie komt aandragen. Helaas zijn geen twee typologieën
of classificaties eensluidend, zodat een behandeling zelfs van de meest gangbare
indelingen de resterende bladzijden van deze publikatie zou vullen.
Bovendien - en dat is een belangrijker argument tegen dit classificeren - begint in

de sociale wetenschappen de belangstelling voor allerlei vernuftige schema's te tanen.
Het besef begint door te dringen, dat evenals vele oudere wetenschappen ook de
sociologie meer nut kan hebben van onderscheidingen van de veelsoortigheid van
aspecten aan allerlei sociale verschijnselen dan van het streven naar een waterdicht
‘determineer-systeem’.
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Beginnen we met interactie, dan valt hieraan o.m. te onderscheiden frequentie,
regelmaat, uitgebreidheid, coördinatie, eenzijdigheid en directheid.
De frequentie van interactie heeft betrekking louter op het aantal contacten (d.w.z.

op elkaar betrokken activiteiten) tussen verschillende personen per tijdseenheid.
Bijvoorbeeld: hebben buurvrouwen in een nieuwe stadswijk dagelijks contact of
ontmoeten zij elkaar slechts enige malen per maand; hebben zij met de buren
frequenter contact dan met de familie buiten de stad?
Het gegeven lijkt oppervlakkig gezien onbelangrijker dan het in werkelijkheid is.

Een onderzoek onder migranten in een van de nieuweAmsterdamse tuinsteden bracht
bijv. aan het licht, dat frequent contact van de vrouwen met hun achtergebleven
familieleden elders in het land een aanwijzing vormde voor een gebrekkig zich thuis
voelen in de nieuwewoonomgeving. Anderzijds drukte een geringe contactfrequentie
ten aanzien van de buren de mate van - al dan niet vrijwillig - isolement uit. Dit
simpele gegeven bleek te kunnen dienen als hulpmiddel voor een snelle diagnose
van maatschappelijk werksters, die op de hoogte wilden komen van eventuele
aanpassingsproblemen onder migrantengezinnen.19.

De regelmaat van interactie heeft te makenmet de voorspelbaarheid van interacties
in de tijd gezien. Het ligt voor de hand dat regelmaat en frequentie van interactie
geheel verschillende zaken zijn. Twee zusters kunnen elkaar regelmatig twee maal
per jaar, op hun beider verjaardagen, een bezoek brengen; hier gaan dus geringe
frequentie en regelmaat van interactie samen. Maar het kan ook zijn, dat zij elkaar
enige malen per jaar zien als zij toevallig in de buurt zijn, zonder dat er een of andere
regelmaat in hun contacten valt te ontdekken. Zo kan ook een hoge frequentie van
interactie al dan niet regelmatig plaats vinden.
De uitgebreidheid van interactie slaat op het aantal situaties waarin de

interactiepartners met elkaar in aanraking komen. De eerder genoemde buurvrouwen
kunnen in de loop van de tijd hun contacten beperken tot het uitwisselen van de
laatste buurtnieuwtjes wanneer zij elkaar op de trap tegenkomen. Het kan uiteraard
ook voorkomen, dat zij in een hele reeks situaties met elkaar tot interactie komen;
zij gaan bijv. geregeld bij elkaar op de kinderen passen, leggen zo nu
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en dan met hun man een formele visite bij elkaar af, gaan samen de stad in en
assisteren elkaar bij het toebereiden van gecompliceerde maaltijden.
Een opvallend aspect van het interactieproces is de coördinatie van interactie: de

mate waarin de activiteiten van verschillende personen die met elkaar interacteren,
op elkaar afgestemd zijn. Wij spreken van samenwerking, wanneer collega's in een
werkgroep hun activiteiten samenbundelen tot wederzijdse steun, en van tegenwerking
wanneer hun activiteiten elkaar doorkruisen, onderling onverenigbaar zijn.
Eenzijdigheid in de interactie is een ander gegeven, tot uiting komend in de

initiatiefname in het sociaal verkeer door één van de partners.20. Bij het stijldansen
behoort de man het initiatief te nemen, bij het binnengaan in een vertrek laat de
jongere de oudere, de heer de dame, de lager geplaatste de hoger geplaatste voorgaan.
Merkwaardigerwijze gaat in deze laatste gevallen het initiatief uit van resp. de jongere,
de heer en de lager geplaatste, die door een opmerking, een gebaar of alleen een
afwachtende houding de andere partij uitnodigen om als eerste binnen te treden.
Dat de meeste mensen zich van deze regels bewust zijn, is reeds een aanwijzing

dat hun bestudering sociologisch belangwekkend is. Men ziet zelfs, dat in gevallen
waar kennis omtrent bijv. de sociale rang ontbreekt, de initiatiefname opheldering
kan verschaffen. Dit geldt al voor een gezelschap, dat in afwachting is van enige
directieleden waaronder de hoofddirecteur, of bij een openbare plechtigheid, waar
men een aantal autoriteiten op gereedstaande zetels ziet plaats nemen. Uit de volgorde
van het binnentreden en uit de plaatsing van de stoelen kan ook voor volslagen
buitenstaanders de rangorde van de personen worden afgelezen. Wij kennen allen
de speculaties die in de politieke berichtgeving de ronde doen, als de Russische
regeringsleiders bij een belangrijk bezoek plotseling in een ‘ongewone’ volgorde het
vliegtuig verlaten.
De directheid van de interactie, tenslotte, is een aspect van de wijze, waarop de

communicatie in de interactie tot stand komt. Directe interactie is die interactie,
waarbij de betrokken partijen door regelrechte waarneming van elkaars activiteiten
met elkaar communiceren. Indirecte interactie is interactie, waarbij de partijen in
kwestie door tussenpersonen

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



44

of door middel van materiële voorwerpen (brieven, tijdschriften, grammofoonplaten
e.d.) communiceren.
Zo kenmerkt het toneel zich door een directe interactie tussen publiek en spelers,

maar komt bij de film het contact tussen speler en toeschouwer op indirecte wijze
tot stand.

Komenwij thans tot een nadere ontleding van het communicatieproces. Het is dienstig
bij een behandeling van aspecten van communicatie onderscheid te maken al naar
gelang de drie soorten psychische processen: denken, voelen en streven.
In de eerste plaats iets over de denkprocessen. Men kan spreken van de precisie

en de convergentie van denkbeelden.Wij kennen een ander ‘goed’ of ‘vaag’, hetgeen
zeggen wil dat de scherpte van het beeld, dat wij omtrent een ander hebben, in hoge
mate kan variëren. In het contact met een ander is de precisie van de perceptie
uitermate belangrijk. Dit geldt zowel voor de percepties omtrent elkaar als ook voor
de percepties omtrent allerlei andere voor de partijen in kwestie belangrijke zaken.
De chef, die slechts een vaag idee heeft over de taak van één van zijn

ondergeschikten, zal in de communicatie met deze ondergeschikte tot geheel andere
resultaten komen dan de chef, die van alle details der werkzaamheden van de
ondergeschikte in kwestie op de hoogte is.
Convergentie van denkbeelden slaat eenvoudig op de mate van overeenstemming

in percepties omtrent elkaar, of met betrekking tot voor de partijen relevante kwesties.
Het behoeft geen nader betoog, dat de aard der interacties en communicaties tussen

mensen in hoge mate afhankelijk is van de mate, waarin zij het eens zijn.
In de tweede plaats verdienen de emotionele processen onze aandacht. Men kan

spreken van gevoels-intensiteit en van gevoels-gerichtheid. Om met de laatste te
beginnen, een zeer algemeen aspect van de sentimenten die wij jegens anderen, en
ook jegens allerlei in het communicatieproces naar voren tredende dingen of
verschijnselen, koesteren is de mate van ‘pro of contra’, de mate waarin wij vóór of
tegen iemand of iets gekant zijn. De medemens zo goed als al het andere dat in onze
percepties voorkomt, kan in ons positief óf negatief gerichte gevoelens, gevoelens
van goed- óf afkeuring opwekken.
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Natuurlijk is er aanmerkelijk verschil in de mate waarin het individu positief of
negatief gestemd is met betrekking tot iemand of iets in zijn omgeving. Wij kunnen
een uitgesproken sympathie of een extreme antipathie jegens onze buurman koesteren,
maar ook is het mogelijk, dat het slechts om ‘lichte’ wrevel of ‘geringe’ voorkeur
voor de buurman gaat, terwijl het tenslotte ook nog kan voorkomen, dat wij ons op
het ‘nulpunt’ tussen positieve en negatieve gevoelens bevinden. Wij zeggen dan, dat
wij ‘neutraal’ staan tegenover iemand.
Gevoelsintensiteit slaat op de sterkte van de sentimenten. Ongeacht de gerichtheid

der gevoelens kunnen deze variëren naar ‘geladenheid’. In dit licht bezien wordt de
alledaagse ervaring dat liefde in haat verkeert, begrijpelijk. Weliswaar verandert in
dit geval het gevoel radicaal van richting, maar de gevoelsintensiteit blijft dezelfde.
Wanneer iemand ons ‘koud’ laat, dan bedoelen wij dat de hevigheid van de

sentimenten jegens de persoon in kwestie minimaal is.
In de derde plaats zij gewezen op enige aspecten van het streven, die voor een

begrip van het communicatieproces van belang zijn. Evenals bij de emotionele
psychische processen kunnen wij bij de volitionele een wils-intensiteit en een
wils-gerichtheid onderscheiden.
Met termen als ‘vastbeslotenheid’, ‘wilskracht’ en ‘slapheid’ wordt gedoeld op

allerlei sterkte-variaties in de strevingen, waarop men in de intermenselijke
communicatie stuit. Daarnaast is er ook weer positieve of negatieve gerichtheid te
ontwaren in de wilsprocessen. Naast de wil tot samenwerking kan er een wil tot
tegenwerking in de interactie naar voren komen.

Het spreekt vanzelf, dat deze verschillende aspecten van interactie- en
communicatieprocessen nauw met elkaar verbonden zijn. In plaats van te volstaan
met de kreet dat het gedrag van de mens één en ondeelbaar is, willen wij juist om de
aard van de samenhangen tussen de diverse gedragscomponenten te bestuderen eerst
zo nauwkeurig mogelijke onderscheidingen aanbrengen. In een volgend hoofdstuk
worden dan ook enige resultaten van sociaal-psychologisch onderzoek vermeld
omtrent de verbanden tussen de hier onderkende factoren in het menselijk gedrag.
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4. Interactie, communicatie en de rest

Wie ons tot zover heeft gevolgd, zal zich, zeker indien hij al meer sociologische
verhandelingen onder ogen heeft gehad, met recht kunnen afvragen wat dit alles nu
eigenlijk met sociologie te maken heeft. Hij zal opmerken dat er weliswaar
voorbeelden zijn genoemd die hem aanspreken, maar dat de analyse in termen van
interactie en communicatie toch wel bijzonder schraal aandoet. De vakbeweging en
de voetbalclub zijn toch nog wel iets meer dan interacterende en communicerende
individuen. Het zijn groepen, die bepaalde sociale waarden als oriëntatiepunt hebben
en volgens sociale normen en spelregels functioneren. Hierover is nog niets gezegd.
Bovendien, aldus onze onzichtbare criticus, interactie en communicatie zijn

verschijnselen die zich in elke groep, in elk menselijk contact, hoe vluchtig ook,
voordoen. Is het juist niet kenmerkend voor de verschijnselen die de sociologie
bestudeert, dat zij duurzaam zijn, zelfs een langer leven hebben dan het individu?
Waar blijven begrippen als cultuur en institutie? Hoe kan men een katholieke kerk
of een Franse revolutie met armetierige concepten als interactie en communicatie te
lijf?
Nu richt deze aanval zich op pretenties, die wij - en de groepsdynamica en

sociaal-psychologen op wier terrein wij bezig zijn - bepaald niet hebben. Het
misverstand - want daarvan is hier sprake - berust op een verwarring van
analyseniveaus.21. Toegeven dat bijv. een gezin veel ‘meer’ is dan een bundel
interactieprocessen, weerspreekt niet het feit dat het óók interactieprocessen omvat
en dat (dus) de kennis van de wetmatigheden van deze processen direct bijdraagt tot
de verklaring van het functioneren van het gezin.
Dit feit verschaft de groepsdynamicus de mogelijkheid om experimenten met

volkomen willekeurig tezamen gebrachte personen te ondernemen, waarvan het
resultaat materiaal aandraagt voor het begrip van groepen, welke inderdaad door hun
rol als maatschappelijk instituut en hun duurzaamheid, veel méér dan
experimentgroepen zijn.
De verhouding tussen interactie en communicatie en de sociaal-culturele

werkelijkheid-in-volle-omvang is niet een elkaar uitsluitende maar een inclusieve
verhouding, zoals - om een voorbeeld van elders te nemen - een analyse van het
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instituut van het huwelijk de seksualiteit niet uitsluit maar impliceert.
Met de processen van interactie en communicatie is het in principe niet anders.

De duurzaamheid van de contacten tussen individuen, en de normen waaraan zij zich
bij hun contact bereid zijn te onderwerpen, vooronderstellen steeds interactie en
communicatie, op welke wijze de betrokkenen ook kans zien deze processen vorm
te geven.
Interactie, communicatie en de rest: van deze ‘rest’ zullen wij zo straks een enkele,

zij het een voor de sociologie zeer centrale factor uitlichten om zijn betekenis voor
de analyse van de sociale werkelijkheid nader te onderzoeken, nl. de duurzaamheid
van sociaal gedrag.

Aanvullend commentaar

Onze verhandeling over interactie-communicatieprocessen als basiselementen van
het sociale leven was destijds vooral geïnspireerd door het werk van de socioloog
Homans en van sociaal-psychologen als Newcomb, Krech en Crutchfield.22. Vele
van deze inzichten en onderscheidingen zijn inmiddels gemeengoed geworden in de
sociale wetenschappen. In moderne handboeken en inleidingen treft men zelden
speciale definities en aparte behandelingen van de grondbegrippen interactie en
communicatie aan.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat in de sociale psychologie de afgelopen

vijftien jaar de aandacht verschoven is van verbale naar non-verbale vormen van
interactie en communicatie. Dit heeft ook te makenmet een verhoogde belangstelling
van sociaal-psychologen voor de ethologie (dat deel van de biologie dat zich
bezighoudt met de studie van dierlijk gedrag). Voorts zijn bij de studie van
communicatieprocessen de taal en het taalgedrag vaker dan vroeger voorwerp van
studie geworden. Voor een overzicht van de ‘new look’ van de sociale psychologie
zij verwezen naar het eerste hoofdstuk van het hierna in de bibliografie genoemde
boek van Michael Argyle.
Wat betreft de typisch sociologische studie van interactie-communicatieprocessen,

zag het er in het begin van de jaren zestig naar uit dat de sociologen het gehele gebied
van de zgn. micro-sociologie (de studie van interactie en communi-
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catie, elementaire sociale verhoudingen en betrekkingen, kleine groesprocessen)
overlieten aan de sociaal-psychologen. Alleen Homans ging op de door hem eenmaal
ingeslagen weg verder, publiceerde in 1961 zijn Social Behaviour. Its elementary
forms en hield in 1964 als president van de Amerikaanse sociologenvereniging een
geruchtmakende rede, ‘Bringing Men Back In’, waarin hij de dominante functionele
school in de sociologie heftig aanviel en pleitte voor psychologische verklaringen
van het sociaal gedrag.23. Met deze publikaties werd hij de voornaamste exponent
van de zgn. uitwisselingstheorie (‘exchange theory’), een benadering welke uitgaat
van het menselijk gedrag als een functie van de hoeveelheid en de hoedanigheid van
de door de mens van zijn optreden verwachte baten enerzijds, en de ermee voor hem
gemoeide kosten anderzijds. Een andere prominente vertegenwoordiger van deze
stroming is Peter Blau (Exchange and Power in Social Life, 1964). Hoewel sommige
ideeën en inzichten van Homans en Blau wel zijn aangeslagen, kan toch niet gezegd
worden dat zij ‘school’ gemaakt hebben en dat er sprake is van een aparte
micro-sociologie op basis van de uitwisselingstheorie.
Schoolvorming op basis van een serie theoretische uitgangspunten vond wel plaats

bij een heel andere richting, nl. die van het symbolisch interactionisme, welke de
laatste jaren sterk in opkomst is. Aanhangers van deze richting plegen zich vaak
scherp af te zetten tegen de gangbare benaderingen in sociologie en sociale
psychologie en gebruiken een nogal eigensoortig begrippenapparaat. Aandacht voor
processen van betekenisverlening of zingeving door de mens aan zijn eigen gedrag
en aan dat van anderen, vormen het vertrekpunt van hun analyses. Omdat deze
sociologen eigenlijk alleen de sociale belevingswereld van de mens tot studie-object
willen nemen, beperkt hun terrein van activiteit zich goeddeels tot de bestudering
van interactie-communicatieprocessen. Een goede verzameling van theorie en
onderzoek uit deze school biedt JEROME G.MANIS en BERNARD N.MELTZER, Symbolic
Interaction. A Reader in Social Psychology (1972; 2e dr.). Voor verdere
beschouwingen en literatuurverwijzingen met betrekking tot het symbolisch
interactionisme, zie o.a. J.J. VAN HOOF, Symbolisch interaktionisme. Een overzicht
en een poging tot evaluatie (Mens en Maatschappij, Jrg. 48, 1973, 328-373), en A.C.
ZIJDERVELD, De theorie van het
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symbolisch interactionisme (1973).

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de manier waarop wij in dit hoofdstuk
en ook verder in ons boek interactie-communicatieprocessen behandelen, beter
aansluit bij het begrippenapparaat van de sociale psychologie dan bij dat van de
sociologie in de stijl van het symbolisch interactionisme. Vandaar dat in de volgende
bibliografie enige inleidingen tot de sociale psychologie zijn genoemd ten behoeve
van lezers die zich verder willen verdiepen in theorie en onderzoek betreffende deze
basisprocessen van het sociale leven.

Tenslotte nog iets over de op het eind van dit hoofdstuk genoemde drie soorten
psychische processen: denken, voelen en streven. Zoals in het volgende hoofdstuk
zal blijken, kan men deze processen tevens opvatten als aspecten van menselijke
houdingen en verhoudingen. De ‘drieslag’ komtmen nog altijd wel tegen in de sociale
psychologie (zie bijv. de in de bibliografie bij dit hoofdstuk genoemde inleiding van
Wrightsman, p. 259-260), maar wordt bepaald niet meer algemeen erkend als zinvol.
Toch zijn wij geneigd deze indeling nog wel enig nut toe te kennen, al was het maar
omdat in de praktijk van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij vrijwel elke
vorm van enquêtering de vragen te classificeren zijn op basis van deze drieslag. Zo
hebben de meeste opinievragen (bijv. ‘In welk opzicht vindt u het beleid van de
huidige regering een mislukking? In welke opzichten een succes?’) betrekking op
cognitieve (denk-)processen. In waarderingsvragen (bijv. ‘Hoe goed of slecht vindt
u het beleid van de huidige regering?’ 10 = zeer goed ... 1 = zeer slecht) gaat het om
affectieve (gevoels-)processen, met name om ‘de mate van pro of contra’. Bij
intentievragen tenslotte benadrukt men conatieve (wils-)processen: ‘Als er nu
verkiezingen waren, zoudt u dan stemmen vóór een der partijen uit de huidige
coalitie?’.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk II

MICHAEL ARGYLE, Social interaction (Londen:Methuen, 1969) is een vlot geschreven,
moderne inleiding tot de studie van interactie- en communicatieprocessen, zulks bij
wijze van algemene oriëntatie in de huidige sociale psychologie. De
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auteur legt vooral de nadruk op non-verbale interactie, is een vurig pleitbezorger van
de ‘new look’ in de sociale psychologie, maar is daardoor wel wat overdreven
sceptisch gestemd omtrent de voortgang en resultaten van de ‘conventionele’ sociale
psychologie.

ROBERT A. BARON, DONN BYRNE en WILLIAM GRIFFIT, Social psychology:
Understanding human interaction (Boston, Mass.: Allyn and Bacon, 1974) vormt
een uitstekende algemene inleiding, minder dan die van Argyle vanuit een bepaald
partipris geschreven. Terwijl in hoofdstuk 9 de perceptieprocessenworden behandeld,
komen de communicatieprocessen ter sprake in hoofdstuk 6, bij de behandeling van
veranderingen van houdingen en gedragingen.

C. KEERS en H.WILKE,Oriëntatie in de sociale psychologie: Het individu in de groep
(Alphen a.d. Rijn: Samson, 1972). Een heldere, systematische maar wel erg beknopte
inleiding tot dit vakgebied. Hoofdstuk 4 gaat over interpersoonlijke waarneming -
een belangrijk onderdeel van het perceptieproces -, terwijl in de hoofdstukken 5 en
6 het communicatieproces wordt behandeld.

LAWRENCE S. WRIGHTSMAN, Social psychology in the Seventies (Belmont, Ca.:
Wadsworth, 1972) is evenals het werk van Baron e.a. een uitgebreide algemene
inleiding van hoog niveau. Bevat veel materiaal over toepassing van de sociale
psychologie op allerlei deelgebieden. De sociale perceptie komt ter sprake in
hoofdstuk 15, terwijl in hoofdstuk 10 het nodige is te vinden over interactie en
communicatie.

Eindnoten:

18. Hier sluiten wij aan bijMaxWebers befaamde definitie van het sociaal handelen als studie-object
van de sociologie: ‘Soziales Handeln aber soll ein solches Handeln heiszen, welches seinem
von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird
und daran in seinem Ablauf orientiert ist'; zie Weber (1947) 1.

19. Migranten in Slotermeer (1960) 22 e.v.
20. In de praktijk van het waarnemen van interacties is het overigens allerminst een eenvoudige

zaak om vast te stellen wat het begin en wat het einde van een keten van acties en reacties is.
Daarom is het evenmin zonder meer duidelijk bij wie het initiatief ligt. Veel hangt af van de
probleemstelling. Overigens, boemen de knoop doorhakt is voor onderzoek minder belangrijk
dan dat men voortdurend op dezelfde, consequente wijze de knoop doorhakt! Voor een goede,
nog steeds gebruikte methodiek van interactieobservaties, zie Bales (1952) 149-151.

21. Een pleidooi voor een goede onderscheiding van analyseniveaus ter vermijding van allerlei
misverstand en ter bevordering van interdisciplinair profijt leverde indertijd Boekestijn (1967)
in zijn inaugurele rede. Voor een uitvoerige en nog steeds onovertroffen verhandeling over
analyseniveaus in de sociale wetenschappen, zie Van Leent (1964).

22. Homans (1951); Newcomb (1952); Krech en Crutchfield (1948).
23. Homans (1961); Homans (1964). Zie voorts de tweede, sterk gewijzigde editie van zijn boek

Social behavior (1974).
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Hoofdstuk III
Structurele elementen

1. Handelwijze en houding

Voor de socioloog is de vluchtige opwelling, de incidentele handeling, de losse
gedachte, het voorbijgaande gevoel van weinig belang. Of dit alles zich op anderen
richt, maakt daarbij geen verschil. Eerst indien in het menselijk gedrag een zekere
mate van stabiliteit optreedt, ontwaakt zijn belangstelling.
Terugkomend op de eerder gemaakte tweedeling in activiteiten en psychische

processen, kunnen we in geval van een zekere permanentie spreken van handelwijzen
en houdingen. Zij zijn uiteindelijk de grondelementen van de sociale structuren, die
een kernobject van de sociologie vormen.
Onder een handelwijze verstaanwij eenmin ofmeer stabiel patroon van activiteiten,

waardoor het individu in staat is de problemen waarvoor hij zich gesteld ziet, snel
en gemakkelijk tot een oplossing te brengen. Wij behoeven ons niet dagelijks te
bezinnen op het tijdstip en de wijze van ontbijten of op de route naar ons werk. Voor
deze en dergelijke ‘routine’-kwesties hebben wij een oplossing gevonden, die ons
de energie bespaart van telkens een keuze te moeten maken. Wij handelen volgens
een vast patroon: een handelwijze.
Zo is ook een houding een enigszins permanente constellatie van psychische

processen. Een houding - of een attitude, zoals sociaal-psychologen plegen te zeggen
- is te zien als een ‘staat van gereedheid’ voor bepaalde innerlijke en uiterlijke
gedragingen van de enkeling.24. Evenals in net uiterlijk gedrag zijn we qua psychische
instelling min of meer ‘gestandaardiseerd’. We hebben onze vaste voorkeuren,
sympathieën of antipathieën, ons geloof, onze verwachtingen, onze overtuigingen.
We ‘voelen’ voor abstracte kunst, maar niet voor de moderne interieurstijl; we zijn
gereformeevd, antirevolutionair en vegetariër; we streven naar promotie en hechten
weinig waarde aan sociale zekerheid tot elke prijs. Evenals bij de psychische processen
blijkt hier onderscheid mogelijk naar de drie niveaus: denken, voelen en streven. Zo
is een ideologie een gestandaardiseerde wijze van den-
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ken, die de positie van een bepaalde groepering rechtvaardigt. Een stereotype, een
ander soort ‘confectie-denken’, is een simplistische voorstelling van zaken, die veelal
moeilijk te veranderen valt. De samenleving kent ook gestandaardiseerde gevoelens.
In traditionele kringen bijv. worden gevoelens van eerbied jegens gezagsdragers en
van loyaliteit jegens de eigen groep de mens reeds vroeg bijgebracht.
Dat ook wilsprocessen in bepaalde betrekkelijk duurzame ‘modellen’ voorhanden

zijn spreekt vanzelf. Het streven naar succes, de ‘goede’ wil (waarmee doorgaans
de wil tot samenwerking bedoeld wordt) zijn eveneens vaak standaardprodukten van
bepaalde sociale milieus.

Sociologisch gezien zijn handelwijzen (of gewoonten) en houdingen (of wel attitudes)
zo belangrijk omdat zij de grondslag vormen van bepaalde, tegen ‘de tand des tijds’
bestand zijnde sociaal-culturele eenheden. Voetbalclub noch vakbond, gezin noch
vriendenkring, maatschappij noch staat zouden kunnen gelden als voor
wetenschappelijke studie toegankelijke onderwerpen, indien daarin niet
geroutiniseerde handelwijzen en gestandaardiseerde houdingen te ontdekken waren.
Uiteraard bestaan dergelijke sociaal-culturele eenheden in laatste instantie uit zich

nooit precies en volledig in dezelfde vorm herhalende activiteiten, gedachten,
gevoelens en strevingen. Maar de aanwezigheid van enigszins permanente aspecten,
van in gelijksoortige vorm terugkerende verschijnselen, stelt ons in staat om op een
ander niveau van analyse - daarbij het unieke, het wisselende, het incidentele
verwaarlozend - een greep op het sociaal gebeuren te krijgen.
Zo kunnen we ook de interactie- en communicatieprocessen op een hoger niveau

van analyse in gestandaardiseerde vorm onderscheiden en wel in sociale betrekkingen
en sociale verhoudingen.

2. Sociale betrekkingen en verhoudingen

Geheel overeenkomstig het bovenstaande heeft Max Weber de sociale betrekking
of sociale relatie gedefinieerd als de kans, dat interactie op een bepaalde wijze tot
stand komt.25. ‘De kans dat’ wil dan aanduiden, dat men op grond van zich
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telkens voordoende elementen in het tussenmenselijk verkeer met een zekere mate
van waarschijnlijkheid kan voorspellen, dat bepaalde interacties tussen de personen
in kwestie zullen optreden.
In de dagelijkse omgang maken wij eigenlijk nagenoeg op dezelfde wijze gebruik

van het abstracte begrip ‘sociale betrekking’. Indien we vaststellen, dat er tussen
twee van onze collega's - Jansen en Pietersen - vriendschap bestaat, dan bedoelen
wij daarmee, dat de kans groot is dat Jansen en Pietersen samen zullen lunchen,
samen naar huis fietsen en nogal eens een praatje met elkaar maken. Het bestaan van
deze vriendschapsbetrekking hebben wij afgeleid uit de regelmaat en de frequentie,
waarmee wij allerlei contacten van positieve aard tussen de beide collega's
waargenomen hebben.
De reële betekenis van dit soort van abstracties is ons evenmin onbekend. De chef

van Jansen en Pietersen zal wellicht trachten de beide vrienden in te schakelen voor
een moeilijk karwei dat veel samenwerking vereist. Hij doet dit op grond van de
overweging - op grond van de ‘kansberekening’ - dat beide vrienden geen ruzie
zullen krijgen, maar elkaar goed zullen ‘aanvoelen’ en ‘begrijpen’, en het karwei
dus vlot zullen afwerken. Dezelfde chef draagt er daarentegen zorg voor Pietersen
en Gerritsen, die elkaar grondig verfoeien, zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Hij
houdt nl. rekening met hun vijandschap, d.w.z. met de waarschijnlijkheid, dat hun
onenigheid de produktiviteit en/of de sfeer nadelig zal beïnvloeden. Ook in dit laatste
geval speelt de kennis omtrent een sociale betrekking een aanwijsbare rol in het
gedrag van de chef.
Dank zij het onderscheid van allerlei soorten sociale betrekkingen kunnen wij de

objectieve structuur, de vormen van het sociale leven, in begrippen vangen. Daarbij
is van belang, dat deze kennis zich uitstrekt tot ver voorbij de wetenschap omtrent
persoonlijke relaties. De chef voornoemd zal - of hij Jansen en Pietersen persoonlijk
kent of niet - er rekening mee houden, dat hun leeftijd nogal sterk uiteenloopt, want
hij weet, dat senioriteit veelal aanspraak geeft op een leidende rol in de samenwerking.
Zijn zij van verschillend ras - bijv. neger en blanke - dan zal hij in een samenleving
met rassentegenstellingen voorzichtig zijn met het organiseren van een werkverband
tussen hen. Hij weet, dat
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Menselijk gedrag

Duurzaam gedragGedrag
handelwijzenactiviteitenuiterlijk (objectief)Individueel

houdingen attitudespsychische
processen

innerlijk (subjectief)

sociale
betrekkingen

interactiesuiterlijk (objectief)Sociaal

sociale
verhoudingen

communicatiesinnerlijk (subjectief)

zelfs bij goede persoonlijke relaties licht animositeit kan rijzen en in de omgeving
in ieder geval kritiek zal worden geoefend.
Het nauwe verband tussen het verloop van de interactie en de vorm van de sociale

betrekking dat hier wordt gelegd, is op een zelfde manier aanwezig tussen
communicatie en sociale verhouding. Een sociale verhouding is het ‘subjectieve’
pendant van de ‘objectieve’ sociale betrekking. Een sociale verhouding of
verstandhouding tussen personen is dus te beschouwen als het geheel van met elkaar
door middel van het communicatieproces in wisselwerking staande wederzijdse
houdingen tussen de personen in kwestie.*

Zo is ‘vriendschap’ of ‘vijandschap’ ook op te vatten als de latente aanwezigheid
van bepaalde gedachten, gevoelens en intenties jegens elkaar bij vrienden of vijanden.
Bij een analyse van vriendschap als sociale betrekking ligt het accent op het
interactie-aspect, terwijl bij de beschrijving van vriendschap als een sociale
verhouding de nadruk gelegd wordt op het houdingsaspect.
In het voorbeeld van Jansen en Pietersen waren het onderling ‘aanvoelen’ en

‘begrijpen’ elementen van de sociale verhouding, en was de frequente positieve
interactie het aspect van de vriendschaps-betrekking. Het een hangt met het ander
nauw samen.

* Wie de tot nog toe gemaakte onderscheidingen in het werkelijk gedrag bijeen wil vinden zij
verwezen naar het schema op deze pagina.
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In het volgende zullen wij trachten om enige belangrijke facetten die aan nagenoeg
elke sociale betrekking of sociale verhouding te bespeuren zijn, aan te wijzen.
Uiteraard betreft het hier slechts oppervlakkige kenmerken van het sociaal gebeuren;
in de concrete studie van speciale betrekkingen of verhoudingen is er behoefte aan
precisering van deze kenmerken, d.w.z. aan het nader bepalen van allerlei
detailkenmerken, zoals uit de te geven voorbeelden zal duidelijk worden.
Zonder te pretenderen, dat een andere keuze van ‘kernfacetten’ in sociale

betrekkingen en -verhoudingen niet evenzeer verdedigbaar zou zijn, volstaan wij
met de behandeling van sociale afstand, sociale integratie en sociale rang.

3. Sociale afstand

Vaak tracht men in de sociologie naar analogie van het fysisch ruimtebegrip ook het
idee van een ‘sociale ruimte’ te introduceren. Het begrip sociale afstand wordt dan
gebezigd als een globale aanduiding voor de mate, waarin men in die sociale ruimte
‘in elkaars buurt’ is.
In de Amerikaanse sociologie hecht men aan sociale afstand over het algemeen

de betekenis van: ‘mate, waarin men genegen is bepaalde anderen in diverse
levensgebieden als partners te aanvaarden’26., hoewel andere auteurs er speciaal ‘mate
van rangverschil’ mee lijken te bedoelen.27.

Ten onzent heeft Kuiper objectieve sociale afstand omschreven als ‘de mate,
waarin het mogelijk is, dat mensen elkaar ontmoeten’.28.

Het komt ons zinloos voor een discussie te entameren over de vraag wat sociale
afstand ‘eigenlijk’ is. Veel belangrijker is de constatering dat de bovengenoemde
begripsbepalingen nauw verwant aan elkaar zijn, zodat wij op grond daarvan, én in
verband met het feit dat dit begrip in wat voor vorm dan ook zo'n grote rol speelt in
het sociologisch denken, concluderen, dat hier een belangrijke reeks aspecten van
het sociaal gebeuren in het geding is.
Men zou kunnen zeggen dat het begrip sociale afstand veelal verwijst naar de

mate, waarin er tussen bepaalde personen en/of groepen sprake is van een sociale
betrekking of -verhouding. Tussen Nederlandse boeren en Eskimo's, tussen
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landarbeiders en topfunctionarissen uit het bedrijfsleven, tussen ouden van dagen en
leden van jeugdverenigingen, tussen gereformeerde ouderlingen enmode-ontwerpers
is de sociale afstand bijzonder groot, of wel: zijn interactie en communicatie vrijwel
afwezig.
Immers, betrekkingen en verhoudingen in het sociale leven bestaan in laatste

instantie uit interactie-communicatieprocessen. Noemen wij sociale afstand de mate
waarin dergelijke processen tussen mensen of groeperingen voorkomen, dan kunnen
wij twee soorten sociale afstand onderscheiden aan de hand van de eerder in dit
hoofdstuk gemaakte indeling in betrekkingen en verhoudingen.
Sociale afstand tussen meerdere personen of groeperingen kan dan slaan op:
1. de frequentie van interactie tussen de betrokken partijen;
2. de intensiteit van de wederzijdse houdingen der betrokken partijen.

Er is dus een ‘objectieve’ sociale afstand: de mate van contact, en een ‘subjectieve’:
de mate waarin men zich bij elkaar betrokken voelt. Het eerste slaat weer op de
‘buitenkant’ en het tweede op de ‘binnenkant’ van het sociale leven.
Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, kanmen aan houdingen denk-, gevoels-

en wilsaspecten onderkennen. Zo ook kan bij de bestudering van sociale afstand als
een sociale verhouding desgewenst meer gelet worden op de precisie van denkbeelden
over elkaar dan wel op de sterkte van de wederzijdse gevoelens of strevingen.
Overigens, ook interactiefrequentie is een globaal begrip dat nader gedifferentieerd
kan worden. Men kan bijv. gebieden waarop mensen interageren onderscheiden:
gezinsleven, werk, vrijetijdsbesteding.
Tenslotte is het goed te beseffen dat er weinig algemeens te zeggen valt in antwoord

op de vraag wanneer de sociale afstand tussen mensen ‘groot’ of ‘klein’ is. Als man
en vrouw elkaar gemiddeld eenmaal per week ontmoeten, zullen we geneigd zijn
zo'n relatie als ‘laag’ qua interactiefrequentie te karakteriseren. Voor een plaatselijke
partij-afdeling evenwel zullen we een interactiefrequentie van eenmaal per week
tussen de leden uitermate ‘hoog’ vinden. Kortom, sociale afstand wordt doorgaans
gezien en bestudeerd als relatieve sociale afstand: we relateren de frequentie van
interactie en/of de intensiteit der verhoudingen binnen een bepaalde groep
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aan verwachtingen daaromtrent, óf aan de sociale afstand in een andere, vergelijkbare
groep; ook zullen we soms de sociale afstand in een vroegere periode als uitgangspunt
nemen voor een diagnose van de toestand nu.
Met behulp van de behandelde kenmerken van sociale afstand is het mogelijk om

op tamelijk exacte wijze vast te stellen hoe nauw de betrekkingen en verhoudingen
tussen twee personen of groeperingen zijn.
Zo is het bijv. duidelijk, dat doorgaans een Nederlander over een Canadees slechts

vage of in het geheel geen denkbeelden heeft, dat hij ‘flauwe’ of geheel geen
gevoelens jegens Canadezen koestert en dat ook zijn aandrang om met hen contact
op te nemen dan wel hen per se te mijden, gewoonlijk miniem zal zijn.
De ‘subjectieve’ sociale afstand tussen Nederlander en Canadees is dus gewoonlijk

groot. Maar de ‘objectieve’ sociale afstand is eveneens groot, want daadwerkelijke
contacten - wederzijds bezoek, briefwisseling, telefoongesprekken - zullen slechts
bij wijze van uitzondering voorkomen, bijv. als een Nederlander in Canada op
familiebezoek gaat of daarheen een toeristische of zakelijke reis onderneemt. Het
ligt overigens in de rede dat beide vormen van sociale afstand wel met elkaar verband
houden. Het spreekwoord ‘uit het oog, uit het hart’ vertolkt de veronderstelling, dat
een vermindering van interactiefrequentie doorgaans een deintensivering van
gevoelens ten gevolge zal hebben. Omgekeerd zal opvoering van de
interactiefrequentie meestal intensivering van de verhouding tussen mensen teweeg
brengen.
Overigens, toename van interactiefrequentie hoeft niet altijd de oorzakelijke factor

te zijn in het verband tussen beide vormen van sociale afstand. Een proces van
wederzijdse toenadering kan ook op gang komen indien mensen meer informatie
over elkaar krijgen; dan treedt dus precisering van denkbeelden over elkaar op en
intensivering der gevoelens, en onder bepaalde omstandigheden uit zich dat in toename
van contactbehoefte.
Ter illustratie van het eerste proces - verhoogde interactiefrequentie leidt tot

intensivering der wederzijdse houdingen - denke men aan een Nederlander die naar
Canada emigreert. Zelfs als hij in een ‘kolonie’ van Nederlandse emigranten terecht
komt, zal hij toch meer dan hier het geval
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was in communicatie treden met Canadezen en zodoende zich allengs een duidelijker
beeld gaan vormen over de Canadezen en zich meer bij hen betrokken gaan voelen.
Soms zal ook het tweede proces in werking treden - intensivering van de houding
jegens Canadezen leidt tot frequenter interactie met hen - zodat dan een wisselwerking
ontstaat tussen beide factoren.
Op hun beurt zullen Canadezen, naarmate zij vaker een Nederlander op hun pad

ontmoeten, ook eerder een algemene houding jegens Nederlanders gaan ontwikkelen.
Dit blijkt bijv. uit een enquête in de jaren vijftig in een Canadees stadje van ca. 12
000 inwoners, waar na de Tweede Wereldoorlog vrij veel Nederlandse en Duitse
emigranten kwamenwonen. De autochtone Canadezen hadden vaker een uitgesproken
positieve of negatieve houding jegens de Nederlanders, naarmate zij frequenter op
diverse levensgebieden met hen in aanraking kwamen.29.

Toch verdient het aanbeveling om er niet zonder meer vanuit te gaan dat intensiteit
van houding en interactiefrequentie altijd en overal op dezelfde manier zullen
samengaan. Het is best mogelijk, dat van twee emigranten naar Canada de één een
warme sympathie of felle antipathie jegens zijn nieuwe landgenoten ontwikkelt
(d.w.z. hoge houdingsintensiteit), terwijl de Canadezen de ander volkomen koud
laten (d.w.z. lage houdingsintensiteit), ondanks het feit, dat beide Nederlanders
precies evenveel contact met Canadezen (d.w.z. gelijke interactiefrequentie) hebben.
Tot nu toe kwam in de behandeling van sociale afstand de aard van de betrekking

of verhouding tussen beide partijen nog slechts terloops aan de orde. Zo bleek bijv.
uit het onderzoek naar de houding jegens Nederlandse en Duitse emigranten in
Canada, dat een hoge interactiefrequentie zowel sympathie als antipathie kan
meebrengen.
Het is dus zaak duidelijk onderscheid te maken tussen ‘mate van contact’ en ‘aard

van het contact’. Dat dit niet altijd gebeurd is, moge blijken uit het feit dat in de
sociale wetenschap een tijdje de zgn. sociaal-contacthypothese opgang maakte.30.

Deze stelling hield in dat sociaal contact tussen mensen doorgaans samengaat met
wederzijdse sympathie en deed vooral vroeger in Amerika nogal opgeld, omdat er
een vrij simpele remedie tegen slechte rassenverhoudingen in besloten ligt. De
‘boodschap’ van de sociaal-contacthypo-
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these is uiteraard dat vooroordelen en discriminatie jegens minderheidsgroeperingen
zullen verdwijnen als men allerlei vormen van apartheid doorbreekt en zo het contact
tussen diverse bevolkingscategorieën stimuleert.
Helaas blijkt opvoering van de contactfrequentie tussen mensen niet slechts tot

verbetering, maar ook tot verslechtering der onderlinge verhoudingen aanleiding te
kunnen geven.31. Het enige wat we dus kunnen zeggen omtrent de samenhang tussen
‘objectieve’ en ‘subjectieve’ sociale afstand is, dat over het algemeen
interactiefrequentie correleert met intensiteit der verhoudingen. Dit verband is intussen
in allerlei onderzoekingen aangetoond. Wij noemden reeds een enquête in Canada
(n. 29). Een der eerste studies op dit terrein was die van Guttman en Foa, die in een
enquête onder de Israëlische bevolking vaststelden, dat er geen samenhangwas tussen
de mate van contact met overheidsorganen en positiviteit van houding jegens de
ambtenaren. Naarmate men meer in aanraking kwam met overheidsorganen, bleek
echter wel de intensiteit van houding toe te nemen.32.

Tot soortgelijke conclusies komt Pelz in een onderzoek naar de interne
verhoudingen tussen wetenschappelijke medewerkers enerzijds, en technisch en
administratief hulppersoneel anderzijds in een Amerikaanse instelling voor
wetenschappelijk speurwerk. Hoe vaker leden van de niet-wetenschappelijke staf in
aanraking komen met de wetenschapsbeoefenaren, hoe minder neutraal (d.w.z. lage
intensiteit) hun houding is. Weer gaat dus een hoge interactiefrequentie gepaard met
hetzij een erg positieve, hetzij een erg negatieve gezindheid jegens de
interactiepartners.33.

Tenslotte dan nog een voorbeeld van het samengaan van de beide dimensies van
sociale afstand in een wat meer globale analyse van de desintegratie van een
Amerikaans stadje, Hilltown. Het voorbeeld is ook hierom interessant, omdat het
afkomstig is van Homans, die in de literatuur altijd gedoodverfd wordt als een naïef
aanhanger van de sociaalcontacthypothese, maar in dit deel van zijn boek toch wel
degelijk oog blijkt te hebben voor het verschil tussen mate en aard van contact.
Als verklaring van de desintegratie van de sociale structuur van Hilltown wijst hij

op de veranderingen in het economisch leven van het plaatsje, die ten gevolge hadden
dat de frequentie van interactie onder de inwoners in hoge mate
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afnam.34.Naarmate men dank zij de technologische ontwikkelingen meer en meer de
in Hilltown geproduceerde goederen buiten het stadje ging verkopen, verloor Hilltown
voor haar bewoners de functie van verzorgingscentrum. Trein en auto stelden de
Hilltowners in staat zich voor de bevrediging van hun economische en culturele
behoeften te wenden tot nabijgelegen plaatsen die méér te bieden hadden. Als gevolg
hiervan - aldus Homans - verminderde o.a. de sterkte van de interpersoonlijke
gevoelens onder de inwoners, de neiging ommet elkaar in allerlei ‘sociale’ activiteiten
te participeren en de mate, waarin de normen van de gemeenschap voor iedereen
duidelijk waren.35. In vergelijking met 1845 werd Hilltown in 1945 gekenmerkt zowel
door minder hechte vriendschappen als door minder geprononceerde animositeiten;
in het algemeen had dus een ‘de-intensivering’ der verhoudingen plaatsgevonden.
Onderlinge visites, kerkgang, deelname aan het verenigingsleven e.d. waren in
frequentie afgenomen. De onverschillige reacties jegens een publiek schandaal en
de onbepaaldheid van de verschillen tussen de inwoners in ‘sociale standing’ waren
symptomatisch voor de vaagheid van de normen.
Ommisverstanden te voorkomenwijzenwij er nogmaals op dat het hier geponeerde

verband tussen de beide soorten sociale afstand geen overal en te allen tijde opgaande
‘wet’ inhoudt. Wij spreken liever van bepaalde tendenties van
interactie-communicatieprocessen, die bepalend zijn voor de aard van sociale
betrekkingen en verhoudingen. Het spreekt vanzelf dat allerlei andere factoren een
beslissende rol spelen in het al dan niet functioneren van deze tendenties.

4. Sociale integratie

De mate van harmonie of disharmonie in het sociaal proces wordt aangeduid met
een veelheid van in allerlei nuances verschillende termen zoals aanpassing, integratie,
associatie, coöperatie, enz. Bestudering van deze begrippen leert ons, dat in de meeste
gevallen de auteurs hierbij óf bepaalde aspecten van het interactieproces, óf bepaalde
aspecten van de wederzijdse houdingen óf een combinatie van interactie- en
houdingsaspecten op het oog hebben.
Het loont dan ook de moeite de verschijnselen van sociale
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integratie weer vanuit deze beide gezichtspunten te bekijken. Sociale integratie tussen
meerdere personen of groeperingen kan dan betrekking hebben op:
1. de mate van coördinatie van interactie tussen de betrokken partijen;
2. de mate waarin de wederzijdse houdingen der partijen positief dan wel negatief

van aard zijn.

Evenals bij sociale afstand, zo ook kan men bij sociale integratie een onderscheid
maken tussen de ‘buiten’-en de ‘binnenkant’ van het proces. Veelal zal er een duidelijk
verband tussen deze beide aspecten bestaan. Samenwerking bevordert doorgaans
sympathie en omgekeerd.
Weer echter is een woord van waarschuwing op zijn plaats. De ervaring leert dat

een zekere mate van samenwerking best gepaard kan gaanmet de nodige wederzijdse
antipathie tussen de partijen in kwestie. De Amerikaanse socioloog Sumner zei reeds
een halve eeuw geleden: ‘Antagonistic cooperation is the most productive form of
combination in high civilization.’36. Men denke bijv. aan het zakenleven, aan de
politiek en aan het huwelijk, waar allerlei mensen tot samenwerkingsverbanden
(belangengemeenschappen, coalities, ‘mariages de raison’) komen zonder dat ze
elkaar ‘liggen’ of ‘mogen’.
Afwezigheid van positieve - of zelfs aanwezigheid van negatieve! - wederzijdse

gevoelens staat een zekere mate van interactiecoördinatie niet in de weg, mits die
coördinatie voor de betrokken partijen maar genoeg voordeel oplevert. Omgekeerd
kent iedereen ook wel gevallen, waarin mensen elkaar in bepaalde opzichten
tegenwerken, maar niettemin elkaar goedgunstig gezind zijn. Zo zijn er zakenlieden
die elkaar constant beconcurreren maar elkaar toch een goed hart toedragen, politici
die elkaar voortdurend bestrijden maar elkaar toch respecteren, en tenslotte
echtgenoten die ondanks hun frequente ruzies elkaar voor geen geld ter wereld zouden
willen missen.
Toch is het voor een goed sociologisch inzicht in de complexiteiten van de

samenleving verstandig om het samengaan van samenwerking en wederzijdse
positieve gezindheid tussen mensen en groeperingen als een natuurlijke tendentie
van het sociale leven te beschouwen. Gevallen van ‘antagonistische coöperatie’ - en
trouwens ook van ‘vriendschappe-
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lijke oppositie’ - kan men dan behandelen als situaties waarin de ‘natuurlijke’
tendentie door krachtige invloeden van andere aard doorkruist wordt. Vormen van
samenwerking tussen tegenstanders of ‘lauwe’ medestanders - politieke coalities,
zakelijke belangengemeenschappen, de ‘mariage de raison’ - zijn over het algemeen
inherent instabiel, net zo goed als vormen van tegenwerking tussen medestanders:
concurrentie en competitie bijv. lopen vaak op conflict uit! Men zou kunnen zeggen
dat dergelijke ‘incongruente’ sociale betrekkingen en verhoudingen doorgaans vooral
door externe krachten tot stand komen en in stand gehouden worden en dan ook snel
uiteenvallen wanneer die externe krachten aan betekenis inboeten.
Wat het beschikbare materiaal ter ondersteuning van de interdependentie van de

integratie-aspecten aangaat, een volledige bespreking hiervan zou te veel ruimte in
beslag nemen; wij volstaan met een willekeurige greep. In een interessant experiment
ging Deutsch de gevolgen van samenwerking en van wedijver voor in hoge mate
vergelijkbare groepen studenten na.37. Beide soorten groepen kregen als opdracht de
oplossing van bepaalde ‘human relations’-problemen door middel van discussie.
Terwijl de coöperatieve groepen werd voorgehouden, dat de beoordeling van de
prestaties groepsgewijze zou plaatsvinden, werd aan de andere groepen, waarin
onderlinge wedijver zou worden aangewakkerd, medegedeeld dat de prestaties per
individu bezien zouden worden. In het eerste geval werd aan de gehele groep, die
de beste oplossingen opleverde, een hoog cijfer en vrijstelling van een verplichte
scriptie beloofd; in het tweede geval werden per groep aan degene, die het meeste
presteerde, deze beloningen in het vooruitzicht gesteld.
Door middel van observaties en vragenlijsten werd geconstateerd, dat inderdaad

interactiecoördinatie veel meer voorkwam in de coöperatieve dan in de ‘competitieve’
groepen. De samenwerking bleek voorts inderdaad te leiden tot positieve verhoudingen
in de groep: in de coöperatieve groepen kwammeer gemeenschappelijke oriëntering
op de groepsdoeleinden, meer onderling vriendschappelijk gevoel, meer bereidheid
de suggesties van de andere groepsleden te aanvaarden voor, dan in de groepen
waarin de onderlinge rivaliteit hoogtij vierde.
Soortgelijke resultaten geven ook de experimenten van She-
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rif (bekend als het ‘Robbers Cave’-onderzoek) te zien.38. In jongenskampen vormden
de onderzoekers een tweetal zoveel mogelijk gelijksoortige groepen. Dank zij de
gezamenlijke kampeeractiviteiten van de groep ontstond spoedig een vrij hecht
samenstel van betrekkingen in beide groepen, hetgeen o.a. tot uitdrukking kwam in
de namen die de jongens aan hun groep gaven. Zij noemden zich bijv. ‘Red devils’
en ‘Bull dogs’ en versierden tenten, vlaggen en hun shirts met het groepsembleem.
Het onderzoeksteam introduceerde nu in diverse experimenten omstandigheden,

die tot intergroepsconflict leidden. Dit geschiedde o.m. door het organiseren van
wedstrijden, waar aan de groepen als geheel deelnamen, en waarvoor prijzen
beschikbaar waren. De negatieve intergroepsrelaties, door deze situaties opgewekt,
werden niet alleen vastgesteld door observaties van daadwerkelijke conflicten, maar
ook door metingen van wederzijdse opvattingen en strevingen. Stereotypen over de
‘out-group’ bleken in hoge mate ongunstig, terwijl over de ‘in-group’ een gunstig
beeld bestond; dit kwam naar voren door de jongens elkaar te laten beoordelen aan
de hand van aanduidingen zoals ‘brave, tough, friendly, sneaky, alecks, stinkers’. In
sociometrische tests met betrekking tot wie men als gezelschap prefereerde voor
kampactiviteiten, gingen de keuzen vaak naar de eigen groep. In een volgende fase
werden de beide groepen voor problemen gesteld, die zij slechts door gezamenlijke
inspanning konden oplossen. Inderdaad bleek toen zowel uit waarnemingen als ook
uit het peilen van stereotypen en het meten van sociometrische keuzen, dat de
coördinatie van interacties leidde tot een vermindering van het gestereotypeerde
beeld omtrent elkaar en een toename in neiging om leden van de andere groep als
partner voor allerlei bezigheden te aanvaarden.

Uiteraard kunnen weer de nodige onderscheidingenworden geïntroduceerd in diverse
aspecten en soorten van sociale integratie. Zo kan men bij de wederzijdse houdingen
die kenmerkend zijn voor een positieve of negatieve sociale integratie, het accent
leggen op de denk-, gevoels- of wilsaspecten.
Wanneer we zeggen dat de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers aan

het verslechteren zijn, dan kunnen we
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tieve gevoelens op het oog hebben, óf het plaatsmaken van een nogal rooskleurige
beeldvorming over de andere partij voor allerlei negatieve stereotypen, óf het afnemen
van bereidheid met elkaar samen te werken en toename van de motivatie om elkaar
te dwarsbomen.
Eveneens kan men sociale betrekkingen tussen mensen en groeperingen indelen

al naar gelang de vormen van coördinatie van interactie. Bekend is bijv. het
onderscheid tussen planmatige coördinatie en coördinatie-door-terugkoppeling.39.
In het eerste geval komt samenwerking, bijv. van twee subcommissies van één comité,
of van twee werkgroepen op één afdeling, tot stand op basis van een van tevoren
opgesteld programma van de wijze en het tijdstip waarop bepaalde activiteiten van
de ene groep zullen worden gekoppeld aan activiteiten van de andere groep. In het
tweede geval houden sommige (soms ook alle) leden van beide groepen contact met
elkaar, wisselen zij informatie uit over de stand van zaken en overleggen zij dan over
de verdere gang van zaken. De onderlinge afstemming der activiteiten is dan dus
niet geprogrammeerd, maar komt gaandeweg tot stand.
Bekende vormen van tegenwerking zijn: wedijver en conflict. Deze indeling heeft

te maken met de doelstellingen, het streven van beide partijen. Wij gebruiken de
term wedijver voor al die vormen van interactie, waarbij beide partijen trachten een
zelfde doel te bereiken ten koste van de ander. In de economische sfeer noemt men
dit gewoonlijk mededinging of concurrentie, in de sport competitie, en in wetenschap,
kunst en liefde: rivaliteit. In al deze gevallen gaat het om mensen of groepen die
elkaar trachten de loef af te steken, d.w.z. die proberen een bepaalde prestatie eerder
te verrichten of méér te presteren dan anderen die van eenzelfde streven bezield zijn.
Verschuift het streven van één van beide, of ook van beide partijen, van het zoveel

mogelijk opvoeren of handhaven van de eigen inspanning ter bereiking van het doel,
naar het verhinderen van de doelverwezenlijking door de mededinger of rivaal, dan
hebben wemet conflict te makén. Coser definieert conflict als: ‘a struggle over values
and claims to scarce status, power and resources in which the aims of the opponents
are to neutralize, injure or eliminate their rivals’.40. Pogingen om tegenstanders te
dwarsbomen in hun streven
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bestaan meestal uit het aanwenden van dwangmiddelen. In een gevecht gaat men de
tegenstander met fysieke dwangmiddelen te lijf. Bij arbeidsconflicten, zoals staking
en uitsluiting, trachten werknemers en werkgevers elkaar met economische middelen
te dwingen. Royement, berisping en degradatie zijn vormen van sociale dwang, die
in een persoonlijk of intergroepsconflict toegepast kunnen worden.
Wedijver en conflict sluiten elkaar bepaald niet uit, zoals eigenlijk al wel uit het

voorgaande blijkt. Immers, het hinderen van een concurrent bij diens
doelverwezenlijking is een der meest voor de hand liggende middelen om te streven
naar een voorsprong op die concurrent. Soms - bijv. in de sport - gedogen de spelregels
formeel bepaalde vormen van hinderen (in de meeste teamsporten) of zelfs van het
uitschakelen van de rivaal (bijv. bij boksen en worstelen).
Dit voert ons tot de constatering dat allerlei vormen van tegenwerking meer of

minder aan normen gebonden kunnen zijn. Als men spreekt van ‘eerlijke’ en
‘oneerlijke’ concurrentie, van een ‘faire’ en een ‘unfaire’ wedstrijd, dan duidt dat op
de aanwezigheid van spelregels die bepalen wat voor praktijken wel en niet oirbaar
geacht worden bij processen vanwedijver en conflict. Overigens, niet alleen negatieve,
maar ook positieve sociale integratie is onderhevig aan normstelling. Coördinatie
van interactie is lang niet altijd geoorloofd! Voorzeggen in de klas, afspreken wie
zal winnen bij de professionele topsport, kartelvorming van ondernemingen, zijn
voorbeelden van verboden vormen van samenwerking.

De vraag rijst welke de voorwaarden zijn voor samen- of tegenwerking, en onder
welke omstandigheden mensen of groeperingen een positieve of negatieve houding
jegens elkaar ontwikkelen. Een eerste factor van algemene betekenis in dit opzicht
is vanzelfsprekend de sociale afstand tussen partijen in kwestie. Hoe kleiner de
afstand, hoe groter de kans dat er sprake zal zijn van enigerlei vorm van integratie,
hetzij positief, hetzij negatief. Een tweede factor kwam in het voorgaande ook ter
sprake, nl. het belang dat mensen hebben bij samenwerking. Doelbewuste en vaak
derhalve tevens planmatige coördinatie van interactie tussen partijen komt meestal
tot stand om nadeel te vermijden of om voordeel te behalen. Vooral als er schaarse
goederen in het spel zijn, is
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het maatschappelijk spel géén ‘spel om het spel’, maar een ‘spel om de knikkers’!
Gewin, macht en aanzien zijn dan de ‘knikkers’, waar om gespeeld wordt; derhalve
kan men allerlei samenwerkingsverbanden in het economische, politieke en ook wel
persoonlijke leven beschouwen als pogingen van mensen en groeperingen om hun
kansen op gewin, macht of aanzien te vergroten of wel om hun kansen op verlies
zoveel mogelijk te beperken.
Zoals gemeenschappelijke belangen tot samenwerking aanleiding kunnen zijn, zo

ook vormen belangentegenstellingen een der voornaamste bronnen van wedijver en
conflict. Coser stelt in zijn zojuist geciteerde definitie, dat het bij conflicten ondermeer
gaat om aanspraken op schaarse goederen, zoals aanzien, macht en hulpbronnen. Als
dus dergelijke goederen schaars zijn en als de mensen het behouden of verkrijgen
van die goederen begerenswaardig vinden, dan is de kans op belangentegenstellingen
en op wedijver en/of conflict erg groot.
Belangentegenstellingen leiden niet automatisch tot negatieve sociale integratie.

Allerlei vormen van het najagen van eigen belang zijn in een samenleving het
voorwerp van strenge verboden. Men denke aan het ‘Gij zult niet begeren’ uit de
Tien Geboden en ook aan de hiervoor genoemde voorbeelden van normen omtrent
ongeoorloofde soorten wedijver en conflict. Voorts kunnen belangentegenstellingen
in toom gehouden worden door het besef bij één of meer der partijen in kwestie dat
men bij concurrentie of conflict meer te verliezen dan te winnen heeft. Soms ook
komt het voor dat belangentegenstellingen niet alleen niet tot wedijver en conflict,
maar zelfs tot samenwerking leiden! Zo was de betrekkelijke arbeidsvrede van de
eerste naoorlogse decennia in ons land onder meer een gevolg van het inzicht dat
door gezamenlijke inspanning bij de wederopbouw van handel en nijverheid zowel
werkgevers als werknemers méér kans op gewin hadden dan door onderlinge strijd
over verdeling van de winsten.41.Met andere woorden: wanneer partijenmet onderling
onverenigbare eisen ten aanzien van een of ander schaars goed, kans zien door
gezamenlijke inspanning de schaarste met betrekking tot dat goed tot op zekere
hoogte op te heffen, dan kan dus een belangentegenstelling een bepaalde vorm van
samenwerking bevorderen.
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De constatering, dat niet elke belangentegenstellingmeteen op concurrentie, rivaliteit
of conflict uitloopt, betekent allerminst dat getwijfeld behoeft te worden aan de
juistheid van de uitspraak dat belangentegenstellingen in het algemeen een grote
kans op processen van wedijver en/of conflict inhouden. Immers, ook al blijft zo'n
belangentegenstelling latent dank zij de werking van tegenkrachten, dan nog blijkt
veelal wel uit allerlei spanningen en wrijvingen hoezeer de kans op het uitbreken
van de strijd onverminderd daar is!
Een derde factor welke een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen van

vormen van samenwerking, is de mate van gelijkgezindheid ten aanzien van voor de
betrokken partijen relevante zaken. Als vooral gelet wordt op de cognitieve aspecten
van gelijkgezindheid, of een zekere mate van gelijksoortigheid van opvattingen, dan
kan men ook spreken over convergentie van denkbeelden over voor de betrokken
partijen relevante zaken als een voorwaarde voor samenwerking.
Het verband tussen gelijkgezindheid - d.w.z. de aanwezigheid bij diverse mensen

van gelijksoortige attituden - en samenwerking is ons welbekend. Van twee vrienden
zeggenwe dat ze elkaar gevonden hebben in een gemeenschappelijke belangstelling.
We weten dat allerlei acties, clubs, verenigingen, politieke en sociale bewegingen
tot stand komen enerzijds, op basis van een door de participanten gedeelde onvrede
met bestaande toestanden en anderzijds, op grond van hun gezamenlijke voorkeuren
en idealen. Met andere woorden: allerlei vormen van samenwerking ontstaan ten
gevolge van overeenkomstige positieve en negatieve houdingen bij de betrokkenen,
omdat een zodanige gelijkgezindheid een redelijke kans inhoudt dat verschillende
mensen gezamenlijk bepaalde doeleinden zullen willen nastreven en daarbij
enigermate overeenkomstige spelregels in acht zullen willen nemen.
Echter, gelijkgezindheid leidt niet alleen tot samenwerking doordat mensen met

een gelijksoortige instelling veelal gezamenlijk iets willen doen, maar ook eenvoudig
doordat mensen met een gelijksoortige instelling vaak graag samen zijn. Zoals het
spreekwoord ‘soort zoekt soort’ aangeeft, scheppen mensen gewoonlijk een zeker
behagen in de omgang met gelijkgezinden. Gelijkgezindheid schept vaak een zeker
saamhorigheidsbesef, op grond waarvan mensen sa-
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Tabel I. Huwelijkssluitingen en echtscheidingen in Nederland naar
kerkelijke gezindte van 1960 t/m 1972.

Huwelijkssluitingen (in procenten)
buiten-
kerkelijke
huwelijken

gemengde
huwelijken

kerkelijk-
homogene
huwelijken

11,721,267,11960

11,52266,51961

11,321,966,81962

11,722,565,81963

11,622,865,61964

12,222,765,21965

12,523,5641966

12,524,762,81967

13,626,260,21968

13,827,958,41969

14,728,157,21970

14,929,156,11971

14,829,955,31972

Echtscheidingen (per 10 000 huwelijkssluitingen van 1950
t/m 1959)

buiten-
kerkelijke
huwelijken

gemengde
huwelijken

kerkelijk-
homogene
huwelijken

125,195,644,61960

133,795,743,71961

131,294,2431962

13795,645,71963

144,7101,848,41964

142,999,749,31965

146,8104,5571966

177,611161,21967

191,6128,264,91968

204,5143,373,71969

220,6160,586,11970
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248,8181,7961971

325,9226,7125,61972

Bron: Gegevens verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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menkomen en ook dat leidt dan uiteraard vaak weer tot - oorspronkelijk dus
onbedoelde! - vormen van min of meer duurzame, doelbewuste samenwerking.
Overeenkomstige interesses, voorkeuren en idealen hebben slechts betekenis voor

processen van groepsvorming en samenwerking, indien het om voor de betrokken
mensen relevante zaken gaat. Zo is voor vele Nederlanders bijv. gelijkgezindheid
ten aanzien van kerkelijke en religieuze waarden een relevante zaak als het op trouwen
aankomt. Dit blijkt alleen al uit het feit dat men in ons brave vaderland van oudsher
onder een ‘gemengd’ huwelijk een kerkelijk gemengd huwelijk verstaat en niet een
mesailliance of een qua raciale of regionale herkomst gemengd huwelijk!
De beschikbare gegevens (zie tabel 1) wijzen uit dat zelfs in het begin van de jaren

zeventig het merendeel der huwelijkssluitingen in Nederland nog kerkelijk
‘ongemengd’ was (55%). In 15% der gevallen waren beide partners onkerkelijk en
in 30% der gevallen was sprake van een gemengd huwelijk, waarbij dan onder
‘gemengd’ wordt verstaan: een huwelijk tussen mensen van verschillende
kerkgenootschappen, of tussen een buitenkerkelijke en een kerklid.
Nu is de hoge frequentie van kerkelijk ongemengde huwelijken in ons land

vermoedelijk ten dele óók een kwestie van sociale afstand. Immers, hoe homogener
in kerkelijk opzicht het woon-, werk- en vrijetijdsmilieu waarin men verkeert, hoe
geringer de kans om ooit andersdenkenden van het andere geslacht te ontmoeten en
daarmee huwelijksplannen te gaan smeden. Niettemin ziet het er wel naar uit dat
gelijkgezindheid in kerkelijke en daarmee samenhangende aangelegenheden - bijv.
levensstijl, opvattingen over huwelijksleven en over de opvoeding - in Nederland
veelal een belangrijke grondslag was en is voor het aangaan van een
huwelijksverbintenis.
Overigens, één bepaald soort gelijkgezindheid behoeft niet voor verschillende

mensen, en evenmin voor dezelfde mensen op verschillende tijdstippen, dezelfde
mate van relevantie te hebben voor hun samengaan en samenwerken. Ook dit kan
weer aan de hand van gegevens over huwelijkssluitingen geïllustreerd worden. Zo
is bijv. de neiging tot endogamie (= het huwen binnen de eigen groepering) in
Nederland sterker bij rooms-katholieken dan bij protestanten.42. Zo laat tabel 1 zien
dat in Nederland in het algemeen sinds
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1960 kerkelijke gelijkgezindheid als grondslag voor het aangaan van een huwelijk
minder relevant wordt. Het percentage gemengde huwelijken - van 1938 tot 1960
vrijwel constant (20 á 23%)43. loopt na 1960 geleidelijk op van 22 tot ca. 30%. Het
ligt voor de hand deze afgenomen betekenis van een gemeenschappelijke binding
aan een en dezelfde kerk als grondslag voor het huwelijk te zien als een symptoom
van het proces van ontzuiling dat eveneens tot uiting kwam in het slinken van de
aanhang der confessionele partijen, toename van fusies tussen allerlei eertijds
‘verzuilde’ verenigingen en stichtingen e.d.

Gelijkgezindheid is niet alleen van invloed op het tot stand komen, maar ook op het
in stand blijven van bepaalde vormen van sociale integratie. Hiermee is overigens
niet gezegd, dat dezelfde soort gelijkgezindheid én voor de groepsvorming én voor
de groepssamenhang relevant is. Voor het ontstaan van bepaalde vormen van
samenwerking kunnen best andere factoren verantwoordelijk zijn dan voor het
voortbestaan ervan. Bij huwelijksverbintenissen, echter, ziet het er naar uit dat de
homogeniteit in kerkelijk opzicht bij de huwelijksstabiliteit eenzelfde rol speelt als
bij de huwelijkssluiting. Zoals valt af te leiden uit de rechterhelft van tabel 1, zijn
kerkelijk-homogene huwelijken in het algemeen duurzamer dan buitenkerkelijke of
gemengde huwelijken.
Wij zagen dat kerkelijke gelijkgezindheid de afgelopen jaren minder relevant werd

als basis voor een huwelijkssluiting. Er zijn echter (zie tabel 1, rechterhelft) géén
aanwijzingen dat dit soort gelijkgezindheid eveneens minder relevant zou worden
voor de huwelijksstabiliteit. Weliswaar valt over de hele linie vanaf 1960 een forse
toename in de echtscheidingsfrequentie te constateren, maar de verschillen in dit
opzicht tussen de drie categorieën - ongemengde huwelijken het laagste cijfer; daarna
de gemengde huwelijken, terwijl de cijfers voor buitenkerkelijke huwelijken steeds
op het hoogste niveau liggen - handhaven zich. Het laat zich dus aanzien dat voor
het aangaan van een huwelijk wel, maar voor het continueren ervan géén sprake is
van een verminderde relevantie van overeenkomst in kerkelijke oriëntaties.
Kan de stelling dat gelijkgezindheid in het algemeen zowel het tot stand komen

als het beklijven van samenwerkingsvormen bevordert, ook omgedraaid worden?
Leidt onge-
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lijkgezindheid (de aanwezigheid bij verschillende mensen of groeperingen van
uiteenlopende of tegengestelde houdingen) over voor de betrokkenen relevante zaken
tot het ontstaan en voortbestaan van vormen van negatieve sociale integratie? Wij
vermoeden dat verschil van mening of mentaliteit met betrekking tot belangrijke
zaken in het algemeen wel de kans op het ontstaan van wrijvingen, rivaliteiten en
conflicten verhoogt, maar lang niet altijd de kans op het voortbestaan ervan. Immers,
vele en waarschijnlijk wel de meeste mensen zijn niet erg dol op ruzie en strijd, zodat
ongelijkgezindheid eerder tot desintegratie, tot ontbinding van bepaalde sociale
betrekkingen en verhoudingen zal leiden dan tot het voortduren van negatieve
integratie, van conflictueuze betrekkingen en verhoudingen.
Anders gezegd, ongelijkgezindheid en vormen van tegenwerking lopen veelal uit

op een ‘scheiding der geesten’, vergroting van de sociale afstand tussen de partijen
in kwestie. Gesteld mag worden dat juist zeer fundamentele meningsverschillen
minder vaak de basis vormen voor tamelijk duurzame conflicten dan onenigheden
over betrekkelijk ondergeschikte punten. In geval van totaal onverenigbare
standpunten, zullen de betrokken partijen vaak weinig of geen heil zien in regelmatig
contact, er bij voorbaat van overtuigd het toch nooit eens te zullen worden. Bij een
zekeremate van overeenkomst in uitgangspunten evenwel hoopt men elkaar te kunnen
overtuigen en dan kunnen uiteenlopende zienswijzen over middelen en
korte-termijndoeleinden een bron van voortdurende conflicten vormen. Een Frans
spreekwoord zegt: ‘Pour disputer, il faut être d'accord’!
In de meeste relaties tussen mensen of groepen is uiteraard geen sprake van hetzij

volledige eensgezindheid, hetzij algehele ongelijkgezindheid over alle voor de partijen
relevante zaken. Doorgaans is men het in bepaalde opzichten helemaal, in andere
ten dele eens en in weer andere opzichten geheel oneens. In verband daarmee ziet
men dan ook vaak dat mensen in geval van onenigheid elkaar niet over de hele linie
gaanmijden, maar alleen contact over de controversiële punten in kwestie met elkaar
proberen te vermijden. Zo zijn in bepaalde families, kennissenkringen of op het werk
soms bepaalde onderwerpen - bijv. politieke of kerkelijke - taboe. Er is dan als het
ware een stilzwijgende afspraak ervan uit te gaan dat zulke onderwerpen die in
potentie een conflict-
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haard vormen en de eenheid van de groep in gevaar brengen, irrelevant zijn voor het
groepsleven.
Het bovenstaande nu toepassend op het voorbeeld van de huwelijksrelatie, kunnen

we ons afvragen of ongelijkgezindheid in kerkelijke zaken van de partners op dezelfde
wijze van negatieve als gelijkgezindheid van positieve invloed is. Als verschil in
kerkelijke oriëntatie een speciale bron van conflicten zou zijn en een aanleiding tot
ontbinding van het huwelijk, zouden de statistieken voor gemengde huwelijken
regelmatig een hogere echtscheidingsfrequentie moeten vertonen dan voor
buitenkerkelijke huwelijken. Zoals tabel 1 laat zien, het is net andersom:
buitenkerkelijke huwelijken lopen vaker op een scheiding uit dan gemengde
huwelijken. Kerkelijke homogeniteit is dus waarschijnlijk wel een ‘versteviger’,
maar kerkelijke heterogeniteit geen ‘ontwrichter’ van de huwelijksband.
Tenslotte wijzen wij er nog op dat gelijkgezindheid niet slechts oorzaak maar

evenzeer gevolg kan zijn van sociale integratie. Bij processen van groepsvorming is
doorgaans sprake van een wisselwerking tussen enerzijds de groei van vormen van
samenwerking, en anderzijds het ontwikkelen of verder ontwikkelen van
gemeenschappelijke doeleinden, spelregels en ook van saamhorigheidsbesef en
eenzelfde instelling ten opzichte van voor het groepsleven relevante zaken.44.

Hiermee is bepaald niet gezegd, dat gelijkgezindheid het grondfeit ofwel de
grondslag is van alle vormen van samenleven. In bepaalde omstandigheden kan ook
ongelijkgezindheid integrerend werken voor een sociale eenheid.45.Bovendien, zoals
al eerder ter sprake kwam: naast gelijkgezindheid vormen gemeenschappelijke
belangen evenzeer een grondslag voor allerlei vormen van samenleven. Hoewel het
goed is een duidelijk onderscheid te maken tussen overeenkomstige belangen -
waarbij we dan ‘belang’ definiëren als de kans op het vergroten of behouden van
macht, gewin of aanzien - en overeenkomstige houdingen of opvattingen, dient
benadrukt te worden dat er doorgaans een nauwe samenhang bestaat tussen beide
factoren. Zo berust elke vorm van samenwerking op grond van gemeenschappelijke
belangen tevens op een zekeremate van gelijkgezindheid, omdat de partijen in kwestie
het dan namelijk eens moeten zijn over de doeleinden die zij nastreven en de wijze
waarop
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zij dat zullen doen. Sterker nog, vaak ontstaat gelijkgezindheid als gevolg van de
aanwezigheid van gemeenschappelijke belangen (denk aan het Robbers Cave
experiment van de Sherifs!). Omgekeerd kan men ook stellen dat de aanwezigheid
van gemeenschappelijke belangen als sociale kracht ook weer voor een deel afhangt
van een zekere mate van gelijkgezindheid bij de betrokkenen omtrent wat ze als voor
hen relevante en begerenswaardige soorten macht, gewin en aanzien beschouwen.
Wij hebben aan het verband tussen gelijkgezindheid en sociale integratie nogal

veel aandacht besteed, omdat dit de kern vormt van het zgn.
institutionaliseringsproces, waarop wij in hoofdstuk V terugkomen. Dat allerlei
groepen en sociale verbanden een zekere duurzaamheid ontlenen aan
gemeenschappelijke uitgangspunten (tegenwoordig noemen veel sociologen dit graag
‘consensus’) en een zekere spankracht ontwikkelen op basis van gedeelde gevoelens
en gezamenlijke strevingen bij de betrokken mensen, is een grondfeit van het
maatschappelijk leven.

5. Sociale rang

In de speelgroep en in de vriendenkring, in het bedrijf en in de politiek, in het gezin
en in de woongemeenschap, in de vereniging en in de kerk komt een differentiatie
van groepsgenoten in ‘hoger’ en ‘lager’ voor. Het verschijnsel van ‘boven’- en
‘ondergeschiktheid’ is in alle intermenselijke verhoudingen even opvallend als de
afstand en de integratie. Wat nu hebben al deze verschijnselen, die in de sociologie
worden aangeduid met termen als sociale stratificatie, sociale hiërarchie, sociale
status, sociale beïnvloeding, gezag en macht met elkaar gemeen?
Al deze verschijnselen hebben betrekking op verschillende aspecten van het

hiërarchisch karakter van sociale relaties en samenlevingsverbanden. Sociale
rangverschillen tussen mensen en groeperingen kunnen worden onderkend aan:
1. de mate van eenzijdigheid in de interacties tussen de betrokken partijen;
2. de mate van rangschikking van elkaar als ‘hoger’ en ‘lager’.
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Om met het laatste te beginnen: sociaal rangverschil kan worden opgevat als een
verhouding tussen twee partijen, waarin zowel opvattingen als ook gevoelens en
strevingen van de betrokken personen en groeperingen een rol spelen. Ten eerste
zijn van belang cognitieve houdingselementen. In de voetbalclub fungeert de
sportprestatie, in de kring van de vakgenoten de vakbekwaamheid, in de politieke
verhoudingen demacht als onderlinge beoordelingsmaatstaf. In de dorpsgemeenschap
zijn verschillen van sociale afkomst, van beroep of van inkomen belangrijke
maatstaven van sociale rang, terwijl in de schoolklas - al naar gelang de leerlingen
tot het brave of het levenslustige type behoren - de behaalde cijfers of de
vindingrijkheid en durf als keetschopper als criteria van sociale rang fungeren. Sociale
rangschikking is dus gedeeltelijk een zaak van voor de personen in kwestie relevante
maatstaven, aan de hand waarvan men elkaar in een volgorde van ‘hoog’ tot ‘laag’
plaatst.
Ten tweede zijn emotionele houdingselementen van belang. Nauw verbonden met

de ideeën omtrent verschillen op grond van een of andere maatstaf zijn de wederzijdse
waarderingen: gevoelens van ‘meer’- of ‘minder’-waarde jegens elkaar in een of
ander opzicht. De speler uit het zoveelste elftal erkent niet alleen de midvoor uit het
eerste elftal volgens de maatstaf sportprestatie als hoger geplaatst, hij heeft ook een
zeker ontzag voor hem. Zo dwingt de knappe chemicus zijn collega's een zeker
respect af, en heeft de rijke dorpsnotabele een aureool van waardigheid voor de
dorpsgenoten.
Het ranggevoel komt tot uitdrukking in prestige-gradaties, die enerzijds betrekking

hebben op de verschillen in aanzien welke de mensen in de ogen van hun
groepsgenoten hebben en anderzijds slaan op de gevoelens van eigenwaarde - met
andere woorden: het prestige in eigen ogen - van de personen in kwestie.
Ten derde zijn wederzijdse strevingen prominent in rangverhoudingen. De leider

is geneigd regelend op te treden en in allerlei situaties het initiatief te nemen. Aan
de ene kant voelt men niet gauw aandrang om de chef te vertellen, wat hij te doen
en te laten heeft; men is in het algemeen geneigd om in het werk zijn initiatief af te
wachten en daaraan gevolg te geven. Aan de andere kant is men wél geneigd jegens
de hogergeplaatste initiatieven te ontplooien als groeten,
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vragen om advies e.d.
In het intermenselijk contact tekent sociaal rangverschil zich op wilsniveau af als

streven om bepaalde initiatieven te nemen, en anderssoortige initiatieven op te volgen.
Op de vraag welke initiatieven typisch door de ‘hogere’ en welke door de ‘lagere’
genomen worden, komen wij direct terug. Samenvattend kunnen wij zeggen, dat een
verhouding van sociaal rangverschil gekarakteriseerd is door wederzijdse beoordeling,
door onderlinge prestigegevoelens en door de wil tot initiatief.

Sociaal rangverschil als intermenselijke betrekking blijkt uit éénzijdigheid van
initiatief. Een democratische vriendschapsbetrekking, d.w.z. een betrekking met een
minimum aan rangverschil, kenmerkt zich door het feit, dat de vrienden ‘van geven
en nemen weten’. ‘Geven en nemen’ wil zeggen, dat de ene vriend ongeveer even
vaak als de andere vriend in hun onderlinge interacties het initiatief heeft. Speelt
daarentegen één van beide vrienden altijd de baas, dan betekent dat, dat de één leider
- initiatiefnemer - en de ander volger - initiatief-aanvaarder - is. In het laatste geval
is de betrekking autocratisch en is er duidelijk sprake van een rangverschil tussen de
beide vrienden.
Wie echter de beide vrienden gadeslaat, zal ontdekken dat de dominerende figuur

niet in alle situaties tot initiatief komt. Wel zal hij beslissingen nemen over wat er
gebeuren gaat en de stoot geven tot allerlei gezamenlijke bezigheden. Het initiatief
is echter aan de kant van de ‘geleide’ vriend als het gaat om vragen ‘hoe het verder
moet’, om uitdrukking te geven aan bewondering en zo meer.
Wij moeten dus duidelijk onderscheid maken tussen 1. interacties, waarin leiding

gegeven wordt door de één aan de ander, en 2. interacties waarin door de één de
superioriteit van de ander wordt erkend.
Sociaal rangonderscheid houdt steeds éénzijdigheid van interactie in: indien het

initiatief van de hogere naar de lagere gaat, betreft het situaties van leidinggeven;
het initiatief gaat echter van de lagere naar de hogere in situaties, waarin de ene
interactiepartner de superioriteit van de andere tot uitdrukking brengt.
Chapple en Arensberg, van wie het begrip ‘origination of interaction’ (door ons

vertaald als interactie-initiatief) af-
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Tabel II. Aggregate matrix for 18 sessions of six-man groups, all types of
activity.

Total
initiated

To
group

Total to
individuals

To individuals of each rankRank
of

as a
whole

person
origi-
nating
act.

654321

91675661350631744554596112381

39891211277810217531044317482

302774222856912530541513713

2352676167649832823109524

1584443114128831442246625

119237381944651141264706

____________________________________

213119106122055658721308194423135203Total
received

Toelichting: De getallen 1 t/m 6 boven de kolommen en vóór de rijen geven de
rangpositie weer van de groepsleden in de groep (1 = hoog; 6 = laag). Vergelijkt
men nu de rij-totalen (kolom: total to individuals) met de kolom-totalen (onderste
regel: total received) en met de cijfers van de kolom (to group as a whole), dan is
te zien hoe, naarmate iemands positie in de groep lager is, een daling plaatsvindt
in a. het aantal jegens andere individuele groepsleden ondernomen initiatieven, b.
het aantal van andere individuele groepsleden ‘ontvangen’ initiatieven, en c. het
aantal tot de groep als geheel gerichte initiatieven.

Overgenomen uit G.E. SWANSON, TH.M. NEWCOMB en E.L. HARTLEY, Readings in
social psychology, revised edition 1952, blz. 154: R.F. Bales, Some uniformities
of behavior in small social systems.
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komstig is, zijn van oordeel dat de hoger geplaatste altijd het initiatief heeft in een
interactie, en ook Whyte neemt dit aan in zijn analyse van ‘Street Corner Society’
en in zijn studie over het restaurantbedrijf.46.

Blau, die het gedrag observeerde van Amerikaanse ambtenaren op een bureau,
belast met de controle van de naleving van bepaalde wetten, komt echter tot de
conclusie dat die ambtenaren, die onder hun collega's vanwege hun vakbekwaamheid
hoog in aanzien stonden, juist het ‘voorwerp’ van veel interactie-initiatief waren.47.

Dit geldt echter - aldus Blau - speciaal voor de ‘pair-event’, de situatie, waarin slechts
twee personen met elkaar interacteren. In de ‘set-event’, de situatie, waar interactie
tussen méér dan twee personen plaats vindt, kenmerken zich de ambtenaren met veel
prestige juist door een hoge mate van initiatief.
Het komt ons voor, dat het onderscheid tussen ‘pair’- en ‘set-event’ hier op zichzelf

niet erg belangrijk is. Het spreekt vanzelf, dat in andere ‘pair-events’ - de directeur
met zijn secretaresse, de huisvrouw en de dienstbode - niet, zoals Blau zegt, de lager
geplaatste, maar juist de hoger geplaatste het initiatief neemt.
Waar het om gaat is, dat de door Blau geobserveerde ‘pair-events’ voornamelijk

interacties bevatten van het type, waarin de één de superioriteit van de ander erkent.
De hoog in aanzien zijnde ambtenaren werden in deze ‘pair-events’ door hun collega's
benaderd óf om advies inzake het werk, óf om informeel contact met hen te krijgen
(terloopse opmerkingen, voorstel om samen te lunchen e.d.). Uit Blau's beschrijving
van interacties in de ‘set-event’ echter blijkt duidelijk, dat het hier gezamenlijke
acties betrof, waarin de ambtenaar met veel prestige leiding gaf.
Deze indruk wordt bevestigd door de resultaten van Bales' studies. In een analyse

van uitkomsten over observaties van 18 discussiegroepen van elk 6 man sterk, komt
deze auteur tot de volgende resultaten:48.

1. hoe meer iemand in de discussie het woord neemt, hoe meer ook het woord tot
hem gericht wordt (tabel II). Dit is niet zuiver een kwestie van: ‘wie vaak vraagt,
krijgt (uit beleefdheid) ook vaak antwoord’, want:

2. hoe vaker iemand tot een bepaald ander groepslid het woord richt, hoe vaker
zo iemand ook het woord tot de groep als geheel richt (tabel II). Bovendien:
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3. de rangorde van activiteit in de discussie correspondeert met de rangorde van
verkregen ‘stemmen’ voor produktiviteit en populariteit van de groepsleden.
Tenslotte blijkt:

4. dat over het algemeen mensen met een hoge rang, wanneer zij t.o.v. een ander
een activiteit ‘starten’, opmerkingen van een ander soort lanceren dan mensen
met een lage rang. Suggesties maken, een mening geven en informatie
verschaffen zijn tot op zekere hoogte karakteristiek voor de hooggeplaatste,
terwijl instemming betuigen, verzoeken om informatie en ook negatief reageren
op voorstellen verhoudingsgewijs vaker bij de laaggeplaatste voorkomen.

De semi-experimentele studie van Bales en Blau's observaties in een overheidsorgaan
leveren in hoge mate vergelijkbare resultaten op.
In beide onderzoekingen is een nauw verband geconstateerd tussen sociale rang

als onderlinge ‘plaatsing’ volgens een bepaalde maatstaf en een uitgesproken
ongelijkmatigheid in de initiatiefname van interacties. Hoe hoger iemands rang
volgens zulke maatstaven als vakbekwaamheid, produktiviteit in de discussie en
populariteit, hoe vaker zo iemand ertoe kwam initiatieven te nemen, en hoe meer
initiatieven er ook tot hem gericht werden.
In beide studies zijn de hoger geplaatsten ‘gespecialiseerd’ in initiatieven waarin

een poging tot leidinggeven, tot beinvloeding van het gedrag van anderen naar voren
komt, terwijl de lager geplaatsten vooral allerlei soorten van leiding ‘uitlokken’, en
ook op andere wijze in hun initiatieven de superioriteit van de ander bevestigen.
Vermeldenswaard is tenslotte, dat men het hier besproken verschil in initiatief-name

en initiatief-ontvangst tussen hoger en lager geplaatsten ook kan zien als een verschil
in positie in een communicatienetwerk. Interactie is immers tegelijkertijd
communicatie, en de omstandigheid, dat personen van hoge rang in een groepering
zowel veel directieven uitdelen als ook mededelingen en verzoeken ontvangen
betekent, dat zij het centrum van een communicatiestructuur vormen. Dank zij hun
centrale positie temidden van de communicatiekanalen kunnen leiders de situatie
overzien en maatregelen nemen.
Het zou ons te ver voeren nog andere studies op dit gebied te bespreken, of de

functionele betekenis van de initiatieven-
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verdeling in diverse soorten interactie verder te analyseren. Het bovenstaande moge
voldoende geweest zijn om de nadruk op sociale rang als een zichtbaar
interactieverschijnsel te leggen. Dit gebied immers is sterk verwaarloosd in
vergelijking met de studie van de ‘subjectieve’ aspecten van sociale rang. Het is
echter zeer wel mogelijk, dat de analyse van ‘objectieve’ sociale rangbetrekkingen
grote perspectieven biedt voor een verdieping van ons inzicht, juist omdat men zich
doorgaans van de structuur en functies van deze ‘objectieve’ rangverschijnselen niet
scherp bewust is.

Elke poging om in kort bestek de zo uiterst gecompliceerde materie van het onderling
verband der sociale rangschikkingsverschijnselen bevredigend te behandelen moet
schipbreuk lijden. Wij moeten dan ook helaas volstaan met een overzicht van slechts
enkele problemen.
De twee in de literatuur meest bediscussieerde vormen van sociale rang zijn de

machtshiërarchie en de prestigehiërarchie. Bij het eerste soort sociale rang is er
sprake van intermenselijke betrekkingen; de verschijnselen worden dan benaderd
van de ‘objectieve’ kant (interacties). In het tweede soort sociale rang staat de
‘subjectieve’ kant (houdingen) op de voorgrond, waarbij dan het accent op de
gevoelsmatige waarderingsgradaties ligt.
Het begrip macht wordt in de sociale wetenschappen op nogal verschillende

manieren gedefinieerd. Sommige auteurs vatten het machtsbegrip zeer ruim op in
de zin van beschikkingsmacht en verstaan er onder: de mogelijkheden van personen
of groeperingen om bepaalde hulpbronnen te kunnen aanwenden voor het bereiken
van hun doeleinden.49. Machthebbers zijn dan dus diegenen die kunnen beschikken
over materiële hulpbronnen (bijv. grond, grondstoffen, kapitaal, produktiemiddelen)
en/of over menselijke, sociale hulpbronnen. Dit laatste - de mogelijkheid om van
medemensen gebruik te maken voor het bereiken van de eigen doeleinden - kan men
sociale macht noemen.50. In deze zin van sociale macht vormt macht dus een aspect
van de sociale betrekkingen tussen twee partijen, een initiatief-nemende en een
initiatief-volgende partij.
Van welke middelen kan nu die initiatief-nemende partij gebruik maken om de

andere partij te bewegen dat initiatief te honoreren? Een eenvoudige indeling van
machtsmiddelen
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omvat drie categorieën: a. dwangmiddelen, b. lokmiddelen en c.
overredingsmiddelen.51. Als iemand zijn zoon wil inschakelen bij het bewerken van
zijn tuin kan hij hem a. met straf bedreigen als hij zou weigeren te helpen, b. hem
een beloning in het vooruitzicht stellen, indien hij wél helpt, óf c. hem overhalen te
helpen op grond van allerlei argumenten (‘je bewijst mij er een grote dienst mee’,
‘je vindt het zelf toch wel leuk, niet waar?’, ‘als zoon behoor je je vader zo nu en
dan te helpen’, e.d.).
Veelal zal socialemachtsuitoefening eenmengeling van de toepassing vanmeerdere

machtsmiddelen te zien geven. De bedrijfsleiding bereikt haar produktiedoeleinden
niet slechts met behulp van bepaalde lokmiddelen (vormen van prestatiebeloning en
het bieden van promotiekansen aan harde en inventieve werkers), maar ook door
middel van dwang (vervelend werk, boetes of zelfs ontslag voor lanterfanters; de
‘tempodwang’ van het fabricageproces en van allerlei formeel-administratieve
procedures), en overreding (een appèl op het ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ van de
medewerkers; hen erop wijzen dat hun actieve inzet het werk prettiger en doelmatiger
maakt, enz.).
Het valt gemakkelijk in te zien dat doorgaans in menselijke relaties de ene partij

zelden volstrekt almachtig en de andere partij geheel machteloos is. Om bij het zojuist
genoemde voorbeeld te blijven: de werknemers in een bedrijf kunnen, hoe ongelijk
de machtsbetrekkingen ook zijn, soms toch ook van hun kant de leiding ‘straffen’
(verzuim, sabotage, langzaamaanacties, stakingen), ‘belonen’ (actieve inzet, suggesties
voor verbeteringen van werkmethoden, enz.), of (via vertrouwenslieden,
personeelsafgevaardigden, vakbondsfunctionarissen) overreden. Hieruit moet men
bepaald niet de conclusie trekken, dat in onze samenleving de machtsverschillen
nogal meevallen. De machtsongelijkheid tussen werkgevers en werknemers, tussen
bestuurders en bestuurden, tussen leiding en leden in de grote, georganiseerde
verbanden van onze samenleving is ongetwijfeld formidabel. Voor een goede,
genuanceerde sociologische analyse van machtsrelaties is het echter van belang te
letten niet alleen op de macht van de machthebber, maar ook op de mogelijkheden
tot tegenspel van de machtsonderhorige partij. Machtsongelijkheid kan variëren van
een vrijwel integrale afhankelijkheid van partij A ten opzichte van partij
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B tot een relatie waarin de macht van partij B over partij A niet zoveel groter is dan
de ‘tegenmacht’ van A over B. Tot nu toe hebben wij het nog steeds over sociale
macht, in het algemeen over de mogelijkheid van partij B om het gedrag van partij
A te beïnvloeden in overeenstemming met haar doeleinden (die van B dus). Veel
sociologen vinden ook deze definitie van macht nog te ruim en verengen het
machtsbegrip nog wat verder door slechts van een machtsrelatie te spreken als B de
mogelijkheid heeft om A zijn wil op te leggen. Wij zullen dit beheersingsmacht
noemen. Daarbij gaat het dan om de mogelijkheid van een partij de
gedragsalternatieven van een andere partij te beperken in overeenstemming met de
doeleinden van eerstgenoemde partij.52 Men realisere zich echter dat men zijn
medemensen voor eigen doeleinden niet slechts kan inschakelen door hun
gedragsalternatieven te beperken, maar ook wel door hun gedragsalternatieven te
verruimen.53. Dat kan men constructiemacht noemen.54.
Ter illustratie van het verschil verwijzen wij nog eens naar het voorbeeld van de

vader die zijn zoon als mede-arbeider in zijn tuin wil inschakelen. Als die vader de
zoon - op welke wijze dan ook - ertoe krijgt om zijn directieven te volgen en precies
volgens de aanwijzingen van pa te gaan wieden, schoffelen enz., dan is er sprake
van beheersingsmacht. Wanneer de vader echter tezamen met zijn zoon overlegt hoe
de tuin bewerkt moet worden, hem onderricht geeft in de kunst van het tuinieren en
hem stimuleert zelf initiatief te nemen - bijv. door te gaan experimenteren met
verschillende soorten gewassen - dan is er sprake van constructiemacht. In beide
gevallen beïnvloedt de vader het gedrag van zijn zoon in overeenstemming met het
door hem (de vader) gestelde doel, nl. verzorging en bloei van zijn tuin. In het eerste
bewerkstelligt hij zulks door beperking, in het tweede door verruiming van de
gedragsalternatieven van zijn zoon. Voor beheersingsmacht is het gebruik van
dwangmiddelen kenmerkend, al kunnen ook lokmiddelen een rol spelen.Men beperkt
nl. gedragsalternatieven door ‘ongewenste’ alternatieven te bestraffen en ‘gewenste’
te belonen. Constructiemacht, daarentegen, berust voornamelijk op
overredingsmiddelen, want men kan andermans gedragsalternatieven slechts
verruimen, als die ander de geboden ruimte wil benutten. Met andere woorden,
constructiemacht be-
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staat bij de gratie van een vorm van samenwerking op basis van convergentie van
doelopvattingen tussen beide partijen. De minder machtige partij gaat in op de
initiatieven van de machtiger partij, óf omdat zij instemt met de doeleinden van de
meer machtige partij, óf omdat aanvaarding van die doeleinden haar een kans geeft
andere, eigen doeleinden te verwezenlijken. In dat laatste geval zijn er dus ook
lokmiddelen in het spel. De zoon kan met zijn vader gaan tuinieren, óf omdat hij
zich door hetzelfde doel als zijn vader - het verkrijgen en verzorgen van een fraaie
tuin - geïnspireerd voelt, óf omdat hij zodoende zich kan gaan bekwamen in het
tuinieren.

Macht en prestige hangen veelal nauw samen. In vele samenlevingen en
samenlevingsverbanden dwingt macht, op welke manier dan ook verkregen, op
zichzelf al respect af. Bovendien berust machtsuitoefening vaak mede op het hoog
gerangschikt worden volgens beoordelingsmaatstaven. Professionele expertise,
politiek talent en artistieke vaardigheden worden doorgaans hoog aangeslagen en
bezorgen de bekwame expert, politicus en artiest het nodigemaatschappelijke aanzien.
Tegelijkertijd echter stelt zo'n reputatie iemand - althans in een bepaald milieu, bij
een bepaald publiek - in staat gebruik te maken van bepaalde overredings- en
lokmiddelen. Dank zij zijn faam als expert in de eigen professionele kring en ook
daarbuiten, kan bijv. een geleerde ‘school maken’, d.w.z. anderen bewegen zijn
inzichten te gaan toepassen, toetsen of uitwerken. Hoe bekwaam hij ook is, als hij
niet als bekwaam bekend staat, zal men zijn suggesties en aanwijzingen
veronachtzamen! Zo zal ook de politicus zijn partij pas kunnen winnen voor zijn
beleidsvisie wanneer hij zich de reputatie heeft verworven van een bekwaam en
redelijk origineel denker, redenaar en organisator die het vermoedelijk in de komende
verkiezingscampagne bij wisselende en weifelende kiezers ‘goed’ zal ‘doen’.
Sommige cabaretiers kunnen het publiek ‘naar hun hand zetten’, ook al voordat het
programma goed en wel is begonnen, louter en alleen op grond van hun faam. Alle
drie de voorbeelden slaan op vormen van uitoefening van sociale macht (‘het
beïnvloeden van het gedrag van anderen conform de eigen doeleinden’ van geleerde,
politicus en cabaretier), welke dus niet slechts stoelen op de ‘ob-
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jectieve’ beschikking van de betrokkenen over bepaalde overredings- en lokmiddelen,
maar tevens op collectieve voorstellingen omtrent hun bekwaamheden en
mogelijkheden.
Tenslotte dient er nog op gewezen te worden dat macht en prestige kunnen

samengaan, omdat bepaalde hulpbronnen of eigenschappen iemand zowel aan het
nodige aanzien als ook aan een machtspositie kunnen helpen. Rijkdom bijv. staat in
de Westerse maatschappij bij vele burgers hoog genoteerd en vormt tegelijkertijd
een effectief hulpmiddel om invloed te gaan uitoefenen. De klassieke Amerikaanse
miljonair heeft dus alleen al op grond van zijn bezit het nodige prestige, maar zijn
vermogen stelt hem tevens in staat zich te doen gelden als financier van allerlei
ondernemingen of als mecenas der schone kunsten.

Dit alles neemt niet weg, dat men veel macht kan hebben zonder prestige (de
‘éminence grise’; de tiran), zoals men ook prestige kan hebben zonder veel macht
(menig vorst in een constitutionele monarchie). Dit voert ons dan tot een laatste
onderscheiding, nl. die tussen legitieme macht - of wel: gezag - en illegitieme - of
wel naakte - macht.55.

Meestal nl. duidt het samengaan vanmacht en prestige op het feit dat het uitoefenen
van sociale macht althans tot op zekere hoogte en althans door bepaalde groeperingen
als juist, als legitiemwordt ervaren. Machthebbers zijn gezagsdragers in de ogen van
diegenen, die zich kunnen verenigen met het feit dat, en de wijze waarop zij de hun
ter beschikking staande machtsmiddelen hanteren. Dezelfde machtsdaden - denk
bijv. aan rancunemaatregelen na een staking tegen de stakingsleiders - kunnen dus
door de één als gezagsuitoefening goedgekeurd (bijv. de mede-ondernemers; de
werkwilligen), door de ander als staaltjes van uitoefening van naakte macht afgekeurd
worden (bijv. de stakers en allen die met hen solidair waren).

Uit het voorgaande is wel voldoende gebleken, dat sociale rang als fundamenteel
facet van tussenmenselijke betrekkingen nader is te specificeren aan de hand van
andere kenmerken. Hetzelfde geldt voor sociale rangverhoudingen.
Zo is de soort van maatstaven bij de bepaling van boven- en onderschikking als

principium divisionis van essentieel be-
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lang. In de samenleving kunnen aan de onderlinge rangschikking o.a. economische,
politieke, etnische, religieuze, militaire en culturele criteria, in alle mogelijke
combinaties, te pas komen. In Nederland zijn economische waardemaatstaven
(economische functie, inkomen, bezit) bepaald wél, en religieuze waardemaatstaven
(geloofsovertuiging, kerkelijke activiteit) niét van groot belang voor het
algemeen-maatschappelijk aanzien. Wij kunnen iemand in het algemeen wel sociaal
plaatsen, als wij weten dat hij kantoorbediende is en nog geen ƒ 24 000,- per jaar
verdient, maar uit het feit dat hij diaken is in de lutherse kerk, is niet veel kennis
omtrent 's mans sociale ‘standing’ af te leiden.
In sommige primitieve samenlevingen daarentegen is iemands sociale rang

voornamelijk een kwestie vanmilitaire of religieuze prestaties, terwijl de economische
maatstaf daar weer veel minder gewicht in de schaal legt.
Dat ook binnen éénmaatschappij van groepering tot groepering een grote diversiteit

van rangmaatstaven kan gelden, behoeft nauwelijks betoog. Een kloostergemeenschap,
een werkgeversverbond, een studentencorps, een dorp en een kring van kunstbroeders
leggen totaal verschillende criteria aan bij de onderlinge rangschikking van de
groepsgenoten. Uit het bovenstaande volgt direct, dat het bij sociale rangverhoudingen
om rangschikking volgens voor de betrokkenen relevante maatstaven gaat. Evenals
bij sociale integratie is ook bij sociale rang de vraag essentieel naar de belangrijkheid
van de opvattingen in kwestie voor degenen, die met elkaar interacteren. Wij komen
hierop elders nog terug.

6. Het verband tussen afstand, integratie en rang

Over de relatie tussen afstand en integratie kunnen we kort zijn. In par. 3 en 4 kwam
al ter sprake dat een hoge interactiefrequentie zowel samenwerking als tegenwerking
kan bevorderen. Met andere woorden: hoe geringer de sociale afstand tussen twee
partijen, hoe meer uitgesproken positief of uitgesproken negatief de sociale integratie
tussen die partijen zijn zal. Naar alle waarschijnlijkheid berust dit verband op het
gegeven dat de intensiteit van een houding het laagst is bij een betrekkelijk ‘neutrale’
instelling, terwijl de houdingsintensiteit oploopt naarmate die houding meer ex-
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treem-positief of extreem-negatief wordt.56. Dat laat zich ook wel verstaan. Een
betrekkelijk ‘neutrale’ houding gaat gepaard met ‘lauwe’ gevoelens, terwijl bij een
uitgesproken positieve én een uitgesproken negatieve houding felle emoties - liefde
en haat! - voorkomen.

Reeds uit het feit dat veel sociologen ‘sociale afstand’ en ‘sociaal rangverschil’
synoniem achten, blijkt dat in het sociaal gebeuren de beide verschijnselen nauw
samenhangen. In het algemeen kan gezegd worden dat hoe geringer het rangverschil
is, hoe geringer de sociale afstand zal zijn. Daar echter geringe sociale afstand zowel
een hoge mate van positieve als een hoge mate van negatieve wederzijdse integratie
kan inhouden, betekent dit niet dat ‘ranggenoten’ altijd goed met elkaar overweg
kunnen! Op basis van de dagelijkse ervaring is dit overigens een bekend feit: de
felste rivalen, de meest onverzoenlijke vijanden in een organisatie zijn juist vaak de
lieden, die op ongeveer gelijk hiërarchisch niveau staan.
Uit de omstandigheid, dat de sociale afstand dus niet alleen met de sociale rang,

maar ook met de sociale integratie te maken heeft, volgt dat deze algemene stelling
een grote verscheidenheid van ‘dochter-hypothesen’ inhoudt. Men kan bijv. niet
zonder meer aannemen dat naarmate tussen twee partijen het rangverschil geringer
is, de frequentie van interactie tussen de partijen toeneemt. Immers, nauw contact
kan zowel tot een streven naar nog meer contact als ook naar een nastreven van
vermindering van contact leiden, omdat in de geregelde communicatie tussen
betrokkenen zich zowel sym-pathieën als anti-pathieën, zowel eensgezindheid als
meningsverschil kunnen ontwikkelen.
Een belangrijke, interveniërende factor in het verband tussen rang en afstand en

integratie is daarom demate van vrijwilligheid van het contact.57. Immers, hoe geringer
de sociale afstand hoe sterker de drang om met elkaar samen te werken of juist om
niét met elkaar samen te werken. Gaat het om sectoren van het maatschappelijk leven,
waarin contact min of meer verplicht is (beroepsuitoefening, militaire dienst,
woonplaats), dan kanmen op gelijk rangniveau evenzeer vriendschap als vijandschap
verwachten. Gaat het daarentegen om sectoren, waar men aan de aandrang gevolg
kan geven om de ander - om welke redenen dan ook onsympathiek bevon-
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den - te mijden, dan ligt het voor de hand te veronderstellen, dat
vriendschapsbetrekkingen zich zullen concentreren tussen mensen van ongeveer
gelijke sociale rang.
Vrijwilligheid is uiteraard kenmerkend voor deelname aan het verenigingsleven,

voor contacten tussen vrienden en kennissen - in de oudere Nederlandse literatuur
komt men hiervoor nogal eens de term ‘convivium’ tegen - en ook voor huwelijken
- en dat heet dan ‘connubium’. Doorgaans blijken in al deze contactsferen relaties
tussen ‘ranggenoten’ vaker voor te komen dan tussenmensen uit verschillende sociale
lagen. In het algemeen geldt dan: hoe groter het rangverschil, hoe geringer de
contactfrequentie.
Overigens hoeft dit niet altijd te wijzen op een bewuste voorkeur voor medemensen

die qua sociaal aanzien met onszelf vergelijkbaar zijn. Als hogere ambtenaren
grotendeelsmet hogere, middelbare ambtenarenmetmiddelbare, en lagere ambtenaren
met lagere collega's kennissenrelaties onderhouden58., dan zal dat óók liggen aan het
feit dat die ambtenaren uit hoofde van hun werk veel vaker met collega's op hetzelfde
rangniveau in contact komen. Zo ook zal het feit dat arbeiders veel vaker lid zijn van
een voetbalvereniging dan van een tennisclub, terwijl dit bij leidinggevenden en
welgestelden precies andersom ligt59., mede een gevolg kunnen zijn van het feit dat
in arbeidersbuurten meer voetbalverenigingen, en in ‘dure’ wijken en
forensengemeentes meer tennisclubs gevestigd zijn. Wanneer tenslotte blijkt dat de
meeste Nederlanders getrouwd zijn met een man of vrouw die uit hetzelfde sociaal
milieu afkomstig is als zijzelf, dan wel uit een milieu dat qua sociaal aanzien daarvan
niet al te veel afwijkt60., dan is dit wellicht mede te verklaren uit het feit dat jongens
en meisjes op hun werk of op school, thuis of in allerlei verenigingen vooral
leeftijdgenoten ontmoeten die qua herkomst tot dezelfde sociale laag behoren.
Toch is het natuurlijk geen toeval dat in onze samenleving het werk, de school,

de buurt en de vereniging vooral mensen van een zelfde sociaal prestige tezamen
brengen. Sociaal rangverschil is dus wel degelijk van belang voor de kans op contact
tussen mensen. Dat komt ten dele, omdat veel mensen individueel de neiging hebben
zich te distantiëren van diegenen die zij als hun ‘sociale minderen’ beschouwen en
toenadering te zoeken tot hen die op een gelijk of hoger sociaal aanzien dan zijzelf
kunnen bogen. Ten dele echter
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komt dat, doordat in de structuur van onsmaatschappelijk leven een soort ‘collectieve’
voorkeur voor ranggenoten ingebouwd, institutioneel verankerd is.
In dit verband dient er nog op gewezen te worden dat er uiteraard samenhang

bestaat tussen sociaal rangverschil en de kans op gelijkgezindheid. Er is immers
voldoende bewijsmateriaal dat mensen van ongeveer gelijk sociaal niveau meer
overeenkomst vertonen in interesses, sociale en politieke opvattingen dan mensen
die in de sociale rangorde geheel verschillende posities bekleden.61. Met andere
woorden, dat men in huwelijksleven, kennissenkring of vereniging hoofdzakelijk
contacten onderhoudt met medemensen van ongeveer dezelfde sociale ‘hoogte’, zal
vaak ook wel te maken hebben met de neiging, duurzame contacten te baseren op
een zekere mate van gelijkgezindheid ten aanzien van voor de betrokkenen relevante
zaken. Die kans op het aantreffen van mensen van gelijke gezindheid is echter groter
naarmate men in de sociale rangorde dichter bij elkaar staat, en dat betekent dat
indirect toch ook om deze reden de maatschappelijke gelaagdheid een belangrijke
determinant is van het tot stand komen van zulke vrijwillige contacten.
Kortom, de opbouw van onze samenleving is tot op zekere hoogte onafhankelijk

van de ‘statusgevoeligheid’ en ‘sociale vooroordelen’ van de individuele leden van
de samenleving. Nu is dit geen ijzeren wetmatigheid en daarom staat dan ook in de
laatste zin de kwalificatie ‘tot op zekere hoogte’. Het spreekt vanzelf dat de
hiërarchische opbouw van de samenleving ten dele óók berust op de welbewuste
voorkeur van haar leden voor contact op het eigen sociaal niveau. Hoeminder mensen
geneigd zijn in termen van bepaalde beoordelingsmaatstaven zoals afkomst, beroep
of opleiding hun medemensen als hoger of lager te rangschikken, hoe minder hecht
die sociale hiërarchie gefundeerd is.
Een kleine aanwijzing dat het verband tussen sociaal rangverschil en sociale afstand

inderdaad mede onderhevig is aan algemeen-maatschappelijke verschuivingen in
bepaalde waarde-oriëntaties, levert een analyse van het sociaal-gemengd huwen op.
Van Tulder berekende dat er in 1972 in vergelijking met 1954 een lichte tendentie
is tot frequenter trouwen ‘op langere afstand’.62. Dit kan ten dele een gevolg zijn -
aldus de auteur - van het streven van jongere generaties om het onderscheid in sociale
lagen te verminderen, zoal
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niet op te heffen.
Situaties, waar men elkaar niet kan ontlopen zijn althans buiten de beroepssfeer

eer uitzondering dan regel. Een voorbeeld van zo'n situatie is te vinden in een
onderzoek betreffende de sociale aanpassing van gastgezinnen en evacués na de
februari-ramp van 1953.63. Uit een enquête onder deze mensen bleek, dat onder
bepaalde omstandighedenwrijvingen en ruzies meer voorkwamen daar waar gastheer
en gast beiden tot de middenstand behoorden dan waar de één middenstander en de
ander arbeider was. De ‘bepaalde omstandigheden’ waren onder andere de
aanwezigheid van kinderen en de afwezigheid van evacuatie-ervaring bij het
evacuégezin.
Vermoedelijk speelde het feit een rol, dat ranggenoten in hun informeel verkeer

minder gereserveerdwaren danmensen, die qua sociale rang aanmerkelijk verschilden.
In termen van onze tendenties: bij verhoudingsgewijs gering rangverschil was in
geval van potentiële wrijvingspunten de aversie van het contact - en de wederzijdse
antipathie, omdat elkaar ontwijken in één huis vrijwel uitgesloten is! - sterker dan
bij vrij groot rangverschil.
Of deze interpretatie geheel klopt is overigens niet zeker. Merkwaardig was bijv.

dat arbeiders onder elkaar niet hetzelfde verschijnsel van een betrekkelijk hoog
‘ruzie-percentage’ onder voorwaarde van wrijvingspunten te zien gaven. Een
aanwijzing omtrent het verband tussen rangverschil en vriendschap is ook te vinden
in Namenwirths analyse van de betrekkingen in een toneelgezelschap.64.Deze auteur
constateerde, dat in een toneelgezelschap affectieve betrekkingen vrijwel ontbraken.
Dit wekt verbazing, omdat in een betrekkelijk kleine werkgemeenschap als een
toneelgezelschap, waarin men voor het welslagen van de groepsprestatie zozeer
afhankelijk is van samenwerking, allicht onderlinge vriendschappen zullen
voorkomen. Ter verklaring van de uitgesproken restrictie van affectieve betrekkingen
nu oppert Namenwirth o.a. dat wellicht de onstabiele sociale structuur hier een rol
speelt.
De sociale structuur is in de eerste plaats onstabiel, omdat de sociale posities in

het gezelschap het resultaat zijn van vaak tegenstrijdige statusdeterminanten. Een
toneelspeler - aldus Namenwirth - kan op grond van zijn ancienniteit veel prestige
hebben onder zijn collega's, maar weer laag
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aangeslagen worden in de waarderingsschaal, omdat hij een middelmatig acteur is.
De onstabiliteit van de sociale rangorde in het toneelgezelschap wordt in de tweede

plaats veroorzaakt door de grote sociale mobiliteit. Een jonge aankomende actrice,
tegenover wie men zich zeker familiaar gedrag kan permitteren, kan na een briljante
rol in een volgende première plotseling opgeklommen zijn van niets tot een der meest
vooraanstaande actrices.
Beide factorenmaken, dat de sociale rangen niet duidelijk afgebakend en bovendien

aan snelle veranderingen onderhevig zijn. Omdat dus in een of ander opzicht ieder
in rang van ieder ander verschilt, of onverwachts kan gaan verschillen, is het
potentieel aan duurzame ranggenoten binnen het gezelschap, waarmee men
vriendschapsbanden zou kunnen aanknopen, uiterst beperkt. Bijgevolg komen zulke
meer intieme, persoonlijke relaties dan ook haast niet voor.
Onze hiervoor uiteengezette tendenties van het groepsleven vinden in deze

verhandeling een waardevolle aanvulling. Namenwirth maakt aannemelijk, dat niet
alleen daadwerkelijk rangverschil, maar ook het vooruitzicht op een onverwachte
verandering in de onderlinge rangschikking een belemmerende factor voor het ontstaan
van vriendschappen kan zijn.

7. Asymmetrische sociale betrekkingen en verhoudingen

Om de verhandeling niet nodeloos te compliceren werd tot nog toe alleen gesproken
over die betrekkingen, waarbij de interacterende partijen dezelfde kenmerken hadden
ten aanzien van de ter discussie gestelde factor. Bij aanpassing op gevoelsniveau
spraken wij bijv. van wederzijdse sympathie of antipathie en gingen ervan uit, dat
de partijen in kwestie dezelfde dosis positieve of negatieve sentimenten jegens elkaar
koesterden.
Nu zal in vele gevallen een zodanig symmetrie in de verhoudingen tussen mensen

niet voorkomen. Iedereen weet, dat ‘liefde van één kant kan komen’! Zo behoeft ook
in de wederzijdse rangschikking van twee personen geen symmetrie te bestaan,
getuige het welbekende type van de sociale
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‘Streber’ die zichzelf van gelijke rang acht als lieden, die omgekeerd hem als van
lagere rang dan zichzelf beschouwen. Dat zelfs bij gelijkgezindheid asymmetrie
mogelijk is, weet ieder, die wel eens in een discussie de ervaring heeft opgedaan,
dat zijns inziens zijn gesprekspartner en hijzelf het eigenlijk eens waren, terwijl toch
de gesprekspartner volhield, dat er sprake was van een aanzienlijk meningsverschil.
Het ligt allerminst in onze bedoeling deze asymmetrische sociale betrekkingen of
-verhoudingen als quantité négligeable te beschouwen, als uitzonderingen op de
regel. Wellicht is zelfs de uitspraak nauwelijks overdreven, dat volslagen
symmetrische betrekkingen niet voorkomen. Afgezien van de frequentie waarmee
zulke verhoudingen te vinden zijn in de sociale werkelijkheid, is bovendien hun grote
betekenis voor de dynamiek van het sociale leven een reden om deze aspecten van
het groepsgebeuren niet te verwaarlozen.

In het algemeen kan men er vermoedelijk vanuit gaan, dat sociale betrekkingen en
verhoudingen naar een min of meer symmetrische toestand tenderen. Dat wil zeggen,
dat indien andere factoren zulks niet verhinderen (hetgeen overigens zeer vaak wél
zal gebeuren) een grote mate van asymmetrie in een intermenselijke verstandhouding
zich in de richting van symmetrie zal begeven.
Men neme het voorbeeld van de teleurgestelde minnaar. Zijn liefde wordt niet

beantwoord en dank zij het communicatieproces wordt hij dat gewaar. Een natuurlijke
reactie zal een omslaan van het positieve naar het negatieve gevoel zijn, zodat dan
symmetrie tot stand gekomen is.
Ook in het geval van de sociale ‘streber’ is de natuurlijke gang van zaken een

‘symmetriserende’ tendentie. Of de ambitieuze klimmer wordt tenslotte geaccepteerd
door de ‘betere kringen’, óf hij legt het hoofd in de schoot en komt ‘zijn plaats te
weten’. Beide partijen komen als het ware tot overeenstemming over het feit, dat er
geen of wel rangverschil tussen hen is.
Ook in de discussie, tenslotte, zal het ‘natuurlijke’ verloop zijn, dat beide

gesprekspartners tot het inzicht geraken, dat zij ófwel dezelfde opinie zijn toegedaan
ófwel grondig van mening verschillen.
Wij kwalificeren de symmetrische als de ‘natuurlijke’ toestand, omdat de mens

het op die manier ervaart. Het besef,
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dat er van asymmetrie tussen mensen sprake is, vormt een drijfveer om via de
communicatie te trachten deze asymmetrie op te heffen.
Zolang een interpersoonlijke verstandhouding een hoge mate van asymmetrie

kent, is er een soort ‘mobilisatie’ van psychische krachten om het evenwicht tot stand
te brengen. Juist het feit, dat die ‘natuurlijke’ aandrang uit hoofde van allerlei andere
factoren zo vaak niet tot het ‘natuurlijke’ resultaat leidt, maakt dat er daarom in zulke
verhoudingen een ‘spanningshaard’ is, die een uitweg zoekt, hetgeen in de vorm van
sociale veranderingsprocessen vérstrekkende gevolgen kan hebben.
Voorzover immers asymmetrie in de perceptie van de interacterende partijen

doordringt, is er sprake van ongelijkgezindheid, hetgeen de kans op andere negatieve
integratieverschijnselen (antipathie, tegenwerking) impliceert. Doordat vervolgens
deze vormen van negatieve integratie juist veelal de ‘motor’ van sociale
veranderingsprocessen zijn, kan asymmetrie een dynamische kracht betekenen in
het sociale verkeer.

Een fraaie analyse van asymmetrie in intergroepsverhoudingen als achtergrond van
allerlei conflicten met verstrekkende consequenties voor de desbetreffende groep is
verricht door Wittermans.65. De auteur beschrijft de verwachtingen van de na de
soevereiniteitsoverdracht naar Nederland geëmigreerde Ambonnezen. Deze
ex-KNIL-militairen waren zich aanvankelijk de scherpe contrasten in inzicht omtrent
hun status tussen henzelf en de Nederlandse overheid allerminst bewust. Zij zagen
de Nederlandse overheid in de rol van bondgenoot en beschermer, bij wie gerekend
kon worden op een grote goodwill voor een traditioneel loyale bevolkingsgroep.
Toen de Nederlandse regering hen uit militaire dienst ontsloeg en hen tot
‘Indonesische staatsburgers zonder meer’ verklaarde, verloor hun maatschappij haar
belangrijkste steunpunt en voelden zij zich gedegradeerd tot de status van bedeelden.
Juist doordat men zich in het begin deze divergentie van zienswijze niet bewust

was, werd dit meningsverschil door de Ambonnezen, nadat zij een duidelijk beeld
verkregen hadden van het Nederlandse standpunt, als bijzonder pijnlijk ervaren en
leidde dit tot ernstige spanningen, zoals o.m.
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bleek uit de collectieve weigering van de Ambonnezen in te gaan op de
regeringsvoorstellen inzake een Burgerbewakingscorps.
Men kan de voortdurende conflicten tussen Ambonnezen en Nederlandse overheid

dan ook interpreteren enerzijds als een - inmiddels symmetrisch geworden -
verhouding van negatieve sociale integratie, en anderzijds als een nog steeds
asymmetrische sociale rangschikking.DeAmbonnezen immerswensen geen genoegen
te nemen met de hun door Nederland toegedachte lage sociale rang als
tweederangs-Nederlanders maar streven naar erkenning van de voor hun besef hun
rechtens toekomende status van veel hogere rang, nl. die van leden van een trots volk
in ballingschap.
De situatie is analoog aan die van talloze etnische minderheden (bijv. de negers

in de Ver. Staten), van naar ontvoogding strevende koloniale volkeren en van andere
sociale groeperingen, die enigerlei vorm van sociaal-economische emancipatie
trachten te verwerven (de arbeidersklasse in vele westerse landen).
In al deze gevallen is er sprake van een dominerende groepering, die niet of nog

niet wil erkennen dat een aan hen in een of ander opzicht (politiek, sociaal,
economisch) ondergeschikte groepering recht heeft op een aan hen gelijke status of
althans op een hogere status dan die zij hebben. De machthebbende partij onderkent
in al deze gevallen tussen zichzelf en de afhankelijke partij een groot rangverschil,
dat ontkend wordt door de ondergeschikte partij. De asymmetrie in de onderlinge
rangschikking, uiteraard gepaard gaandemet een scherpe divergentie van denkbeelden,
leidt tot felle juridische, politieke of ook wel militaire conflicten, die alle de
bewerkstelling van symmetrie in de onderlinge rangschikking beogen.

8. Sociale structuur en sociale positie

Tot nu toe hebben wij steeds de nadruk gelegd op de structuur-elementen, t.w. sociale
betrekkingen en verhoudingen, die een abstractie zijn van interacties en
communicaties, terwijl de lezer omtrent sociale structuren nog weinig geopenbaard
werd.
Men kan een sociale structuur omschrijven als een netwerk

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



93

van sociale betrekkingen en sociale verhoudingen. Het begrip structuur is eigenlijk
weer meer samengesteld dan begrippen als betrekking en verhouding. Voorzover
immers bepaalde betrekkingen, als bijv. een bepaalde mate van sociale afstand, een
bepaalde integratievorm en een bepaald soort rangverschil, zich in een specifieke
duurzame combinatie voordoen, kan men van een ‘netwerk’, een vorm van
interdependente betrekkingen en verhoudingen spreken.
Het is echter allerminst toevallig, dat wij niet begonnen zijn met een typologie

van soorten sociale structuren, maar zo uitvoerig hebben stilgestaan bij
structuurkenmerken. Anders dan de ‘ouderwetse’ sociologie, waar zulke typologieën
opgeld deden, streeft de moderne sociologie meer naar het analyseren dan naar het
determineren van sociale structuren. Determineren houdt in: vaststellen tot welke
min of meer vaststaande soort of type een geval behoort. Analyseren wil zeggen:
nagaan hoe en waarom bepaalde kenmerken zich in een speciaal geval in een
specifieke combinatie voordoen.66. Men krijgt wel eens de indruk, dat de sociologen
vroeger van mening waren dat de sociale werkelijkheid een gefixeerd aantal
groepssoorten kende, op dezelfde wijze als de planten- en dierenwereld ook een min
of meer vast aantal soorten telt.
Weliswaar waren er, zo meenden sommigen, evenals bij de biologische soorten,

bepaalde evolutieprocessen te onderkennen, maar toch was het mogelijk in de
menselijke samenleving een beperkt aantal vaste sociale structuren te lokaliseren.
Overbekend is de cultuur-sociologische evolutietheorie van Tönnies, die van

mening was dat onze huidige maatschappij steeds meer de kant van de ‘Gesellschaft’
opging, terwijl de vroegere, met name agrarische, min of meer geïsoleerde,
samenlevingen overwegend het karakter van een ‘Gemeinschafts’-groepering
hadden.67.

Een ‘Gemeinschaft’ of levensgemeenschap was de groepering met een sociale
structuur, waarin verhoudingen domineerden als wederzijdse solidariteitsgevoelens,
opofferingsgezindheid en intieme persoonlijke kennis van elkaar. ‘Gesellschaft’
daarentegen - maatschappelijke organisatie - was de sociale groepering, die zich door
een structuur van contractuele (do ut des -)verhoudingen en door wederzijdse
gevoelsneutraliteit kenmerkte.
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Tönnies ging er dus vanuit, dat twee bepaalde sociale structuren, elk van beide
gekenmerkt door een eigen, typische constellatie van vormen van sociale integratie
en sociale afstand, in de sociale werkelijkheid te lokaliseren waren, en dat het soort
groeperingen van de ene structuur gaandeweg plaats maakte voor het soort
groeperingen van de tweede structuur.
Demoderne sociologie heeft van deze theorie niet al te veel overgelaten. Zo toonde

ten onzent Kruijt aan, dat uit tal van etnologische en sociologische onderzoekingen
blijkt, hoezeer ook onder primitieve volkeren en in agrarische samenlevingen
do-ut-des-verhoudingen voorkomen, en soms zelfs aan huwelijkssluiting en burenhulp
ten grondslag liggen.68. Tönnies' kernfout was, dat hij meende in bepaalde
maatschappijen steeds bepaalde sociale structuren in de concrete groeperingen te
kunnen ontwaren.
Volgens de visie van ettelijke moderne sociologen echter is alle streven om aan

de hand van structuurkenmerken tot een sluitende casuïstiek van sociale groeperingen
te komen, onvruchtbaar.
Het sociaal gebeuren onderscheidt zich nl. van de flora en fauna in twee opzichten.

In de eerste plaats is de variabiliteit van structuur binnen een sociale groepering veel
groter dan binnen een bepaalde dier- of plantesoort. De structuur van de zoogdieren
bijv. is weliswaar aan veranderingen onderhevig, maar de structuurwijzigingen
voltrekken zich op zodanig lange termijn, dat een bepaalde indeling de eeuwen kan
trotseren. In een groepering als het gezin, de kerk of de maatschappij kunnen de
sociale structuren echter in de loop van jaren of zelfs maanden veranderen. De
Russische revolutie van 1917 en de Portugese omwenteling van 1974 laten dat zien.
In de tweede plaats - en dat hangt uiteraard nauwmet de betrekkelijke constantheid

van structuur der plant- en diersoorten samen - is het aantal voorkomende
‘tussensoorten’, overgangen tussen het ene en het andere type, beperkt. Het sociale
leven echter kent - zou menmet enige overdrijving kunnen zeggen - nagenoeg alleen
maar tussenvormen en overgangen! De variëteit in sociale structuur is van groepering
tot groepering zo groot, dat geen typologie in staat is daaraan recht te doen
wedervaren.
Dit verklaart tevens de voorliefde van vele sociologen voor
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het zgn. ‘ideaaltype’, waarin de ‘typische’ trekken van een bepaald soort groepering
samengevat worden, maar dat niet in concreto behoeft voor te komen.69.

De richting, waarin velen thans de oplossing zoeken van een analyse der sociale
groeperingen, is het opstellen van structurele kenmerken van groeperingen en het
bestuderen van de samenhangen tussen deze kenmerken.
In het volgende deel van deze inleiding zullen wij in overeenstemming hiermede

een poging wagen om tot enige analyses van sociale structuren te komen.

Er is overigens nog een andere benaderingswijze van sociale structuur mogelijk,
waarin het accent bijzonder duidelijk ligt op de onderlinge samenhang der diverse
structuurkenmerken. Men kan nl. een sociale structuur ook zien als een geheel van
sociale posities.
In de voorgaande paragrafen verdwenen de interacterende personen geheel en al

uit ons gezichtsveld voor de studie der verhoudingen en betrekkingen tussen de
personen. Abstraheert men echter van het geheel van interacties en communicaties,
die een enkeling verricht in het kader van zijn betrekkingen en verhoudingen met
anderen, dan komt men tot het begrip sociale positie.70. De sociale posities van een
structuur zijn als het ware de om de interacterende personen gecentreerde
‘knooppunten’ van de sociale betrekkingen en verhoudingen.
Zo is ‘onderwijzer’ een sociale positie in het kader van school- en

beroepsgroeperingen, in zoverre onderwijzersmin ofmeer gelijksoortige betrekkingen
en verhoudingen hebben met de andere leden van deze groeperingen. Alle
onderwijzers nemen bij het lesgeven bepaalde initiatieven, die ten doel hebben hun
leerlingen kennis bij te brengen. Tevens hebben alle onderwijzersmet een schoolhoofd
te maken, wiens richtlijnen ze moeten opvolgen en met collega's met wie een zekere
mate van initiatievenuitwisseling bestaat. De onderwijzersfunctie is als sociale positie
dus te herkennen aan het feit, dat de onderwijzer ten aanzien van de leerlingen in
een bovengeschikte, tegenover het schoolhoofd in een ondergeschikte en ten aanzien
van zijn medeonderwijzers in een nevengeschikte sociale rangbetrekking staat: hij
bekleedt een bepaalde rangpositie, in de sociologische literatuur vaak sociale status
genoemd.
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Op dezelfde wijze valt af te leiden uit de manier, waarop alle officieren van een
bepaalde rang met hen, die hoger in rang zijn, met hen die lager in rang zijn, en met
hun ranggenoten interacteren, dat wij hier met een bepaalde sociale positie te maken
hebben.
Uiteraard heeft de sociale positie naast een rang- ook een integratie- en een

afstandsaspect. De positie van de leerling houdt onder meer in, dat hij veel met de
eigen klasseonderwijzer, weinig met de andere onderwijzers en het schoolhoofd, en
nagenoeg geen directe contacten heeft met het schoolbestuur. Voorts betekent de
positie van leerling van klas X veelal, dat met de klasgenoten van X een positieve,
met de leerlingen van andere klassen een negatieve sociale betrekking wordt
onderhouden.
Naast zulke algemeen-maatschappelijke sociale posities als die van soldaat,

onderwijzer, huismoeder, arts, lid van sportvereniging en kerklid, bespeurt de
socioloog ook posities van meer subtiele aard.
Zo heeft bijv. in de discussiegroep de discussieleider een positie, die niemand

ontgaat. Zijn positie houdt een bepaalde taak in, waartoe o.a. het animeren van het
gesprek, het richten van het debat en het formuleren van de conclusies valt te rekenen.
De positie van de discussieleider is echter ondenkbaar zonder de complementaire

posities van de deelnemende groepsleden. Op grond van vele observaties van
discussiegroepen hebben enkele Amerikaanse groepspsychologen getracht voor zulke
groepen ‘typische’ posities te identificeren.71.

Zij onderscheiden dan typen als de ‘informationseeker’, die steeds op
verduidelijking van de suggesties aandringt enmeer feiten wil weten; de ‘coördinator’,
die verschillende meningen tot een synthese tracht te brengen en de diverse partijen
tot samenwerking beweegt; de ‘encourager’, die anderen prijst en stimuleert; de
‘follower’, die de ideeën van de anderen passief accepteert en weinig aan de discussie
deelneemt; de ‘blocker’, de man die altijd overal tegen is; de ‘playboy’ tenslotte, die
cynisch of nonchalant is en zich weinig gelegen laat liggen aan de groepstaak.
De auteurs noemen posities als ‘information seeker’ en ‘coordinator’: ‘group

task-roles’. ‘Encourager’ en ‘follower’ zijn voorbeelden van ‘group building and
maintenance rol-
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es’, terwijl ‘blocker’ en ‘playboy’ de categorie van de ‘individual roles’
vertegenwoordigen. Indien we nu deze ‘roles’ - over het rolbegrip zelf komen we
nog te spreken - op hun sociaal-structureel aspect bekijken, dan kunnen we posities
onderscheiden op basis van de functie van de interacties die karakteristiek zijn voor
bepaalde leden van de groep.
De slotsom van deze beschouwingen is, dat men de sociale structuur van een

groepering niet slechts als een netwerk van interpersoonlijke betrekkingen kan zien,
maar ook als een samenstel van complementaire posities. In de eerste omschrijving
van structuur valt de nadruk op dat wat zich tussen de personen afspeelt, terwijl in
de tweede definitie de aandacht op de interacterende personen zelf wordt gevestigd.
Het ene slaat op de duurzaamheid van bepaalde interactiewijzen, het andere op de
constellatie van interactiewijzen, verbonden met bepaalde personen.
Men kan beide definities tot een geheel verenigen in deze omschrijving van sociale

structuur: het geheel van sociale betrekkingen en posities, dat kenmerkend is voor
een bepaalde groepering.

9. Sociale betrekkingen en verhoudingen - en de rest

Het sociale leven werd in het vorige hoofdstuk opgevat als een samenstel van
gebeurtenissen. Enerzijds is het sociale leven in zijn zichtbare gedaante een geheel
van bewegingen, van activiteiten en interacties, anderzijds speelt het zich binnen de
mens af in de vorm van houdingen en veranderingen in houdingen op grond van
tussenmenselijke communicatie. Daar zowel activiteiten en interacties als ook
communicaties zich met een zekere regelmaat in een bepaalde vorm voordoen, is
het geoorloofd op een hoger niveau van analyse van sociale betrekkingen en
-verhoudingen te spreken. De duurzame, betrekkelijk permanente aspecten van de
veelheid van processen worden als het ware uit het sociale leven ‘gelicht’ en in de
wetenschappelijke analyse behandeld als ‘factoren’, kenmerken, die zich in hun
onderlinge samenhangen lenen voor empirische bestudering. Dit was het onderwerp
van het onderhavige hoofdstuk.
Op deze wijze werden de in de sociologie veelvuldig gebruikte begrippen sociale

afstand, sociale integratie en soci-
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ale rang beschouwd als samenhangen van diverse factoren. Deze samenhangen
werden geformuleerd als ‘tendenties’, regelmatigheden van sociaal-psychologische
aard, met behulp waarvan men allerlei verschijnselen kan verklaren.
Natuurlijk bieden deze tendenties slechts een gebrekkige en gedeeltelijke verklaring.

In de eerste plaats wordt door het ordenen van een aantal oppervlakkig bezien
uiteenlopende verschijnselen in termen van één principe, één regelmatigheid, het
‘diepere waarom’ van de regelmatigheid niet verklaard. Daar dit een taak van de
sociale psychologie is, hebben wij deze zaak hier niet verder aangeroerd.
In de tweede plaats gelden al deze tendenties slechts ‘ceteris paribus’, d.w.z. tenzij

andere factoren tussenbeide komen en het verband in kwestie verstoren. Zo kan de
boven gestipuleerde relatie tussen interactie en communicatie, tussen betrekking en
verhouding teloor gaan; zo ook kan de beschreven regelmaat in het samengaan van
bijv. een bepaalde sociale afstand en sociale rang worden verbroken.
Een concreet voorbeeld kan dit verduidelijken. De relatie tussen arts en patiënt is

er een van geringe sociale afstand, in zoverre de interactie zeer frequent kan zijn en
de kennis van de arts omtrent de patiënt - per definitie zelfs! - nauwkeurig en
omvangrijk is. Toch zal in het emotionele vlak gestreefd worden naar een grote
sociale afstand: de gevoelsintensiteit blijft in het algemeen gering.
Een ander voorbeeld levert het instituut van de ‘noaberschap’ zoals die in enkele

delen van ons noordoostelijk platteland nog bestaat. Er is hier sprake van een plicht
tot hulpverlening aan buren bij allerlei belangrijke gebeurtenissen (geboorte, huwelijk,
overlijden), maar hoe klemmend deze plicht ook is, ze gaat volledig buiten
overeenkomstige geloofsopvattingen en gevoelsrelaties om. In onze termen: de
integratie voltrekt zich in het interactievlak, maar niet op het niveau van opvattingen
en gevoelens.
De verklaring van deze en dergelijke verschijnselen is in het bovenstaande buiten

beschouwing gebleven. Zemoest ook buiten beschouwing blijven, omdat de factoren,
die hier een rol spelen tot een ander analytisch niveau te rekenen zijn, nl. dat van de
cultuur. Dat de arts persoonlijke gevoelens niet laat meespreken ligt aan zijn
beroepsnorm, de artsencode, die hem beveiligt tegen aanslagen op zijn functie, welke
weer is gekoppeld aan de sociale waarden die in zijn beroep
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liggen besloten. Dat de noaber hulp krijgt ook indien de gevoelens van sympathie
ontbreken en geloofsverschillen zelfs een barrière vormen in het dagelijks leven, is
te verklaren uit de norm, die aan de noaberschap inherent is en welke in het
cultuurpatroon van de plattelandssamenleving ligt verankerd.
Dit alles geeft aanleiding tot twee opmerkingen. In de eerste plaats zijn de gegeven

generalisaties niet meer dan ‘basismechanismen’, die - we merkten het al op aan het
einde van hoofdstuk II - op allerlei manieren gevarieerd en geblokkeerd kunnen
worden, maar niettemin binnen de gevarieerde sociale werkelijkheid hun rol blijven
spelen. Zij dienen dus gekend en geobserveerd te worden, wil men een verklaring
van die werkelijkheid.
In de tweede plaats kan bij een analyse van concrete sociale verschijnselen niet

worden volstaan met deze begrippen en generalisaties. Hun hantering dient
gecompleteerd door de culturele component te introduceren, met name de waarden
en normen, welke in het spel zijn. Dit voegt een derde dimensie aan de sociologische
analyse toe: gezinsleden interacteren en communiceren dagelijks (hoofdstuk II), maar
ze doen dat na verloop van tijd volgens een betrekkelijk vast patroon van sociale
betrekkingen en verhoudingen (III), dat echter niet te verklaren is zonder kennis van
de sociale normen en verwachtingen die in de betreffende maatschappij ten aanzien
van ‘het’ gezin bestaan en gelding hebben (IV). Deze laatstgenoemde factoren komen
straks in behandeling.

Aanvullend commentaar

Het begrip houding of attitude - zoals dat theoretisch gedefinieerd en in de praktijk
van het enquête-onderzoek geoperationaliseerd wordt - is de laatste jaren voortdurend
in discussie geweest. Over de definiëring heerst weinig eenstemmigheid, al zijn de
meeste auteurs wel eensgezind over het kernelement, te weten de notie van ‘positieve
of negatieve gevoelens ten aanzien van iemand of iets’. Of men echter naast de
gevoelsgerichtheid nog andere elementen in de definitie moet opnemen, zoals
opvattingen of gedragsintenties, wordt verschillend beoordeeld.
Ook het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar houdin-
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gen en houdingsaspecten is sinds vele jaren al voorwerp van polemieken. Dit zgn.
survey-onderzoek heeft zich sterk ontwikkeld, maar vele sociologen vragen zich af
of deze voortgang wel in alle opzichten vooruitgang is. Met name is er scepticisme
over de mate waarin houdingen, zoals deze worden afgeleid uit enquêtevragen, een
voldoende solide basis leveren voor predicties van handelwijzen. Wordt ‘de daad bij
het woord gevoegd’, of hebben ‘woorden en daden’ weinig met elkaar te maken?72.

Uit de omvangrijke literatuur dienaangaande valt onder meer op te maken, dat één
bepaalde handelwijze zelden voortvloeit uit één bepaalde houding, maar veeleer
gezien moet worden als de resultante van diverse houdingen, en van de mate waarin
die handelwijze in de sociale omgeving van de betrokkene wordt goed- of afgekeurd.73.

Een en ander rechtvaardigt volgens ons nog geen integraal défaitisme, maar het
vormt wel een aanwijzing dat men het verschil tussen houdingen en handelwijzen,
tussen verhoudingen en betrekkingen goed in het oog moet houden.74.

Overigens lijkt er een algemene accentverschuiving plaats te vinden van de studie
van opvattingen en houdingen naar die van feitelijk sociaal handelen. Zo wordt bij
de bestudering van sociale integratie thans meer dan vroeger aandacht besteed aan
daadwerkelijke conflicten in plaats van aan meningsverschillen. Zo ook is de studie
van sociale rang als analyse van prestige- en statusverschillen op haar retour en de
pre-occupatie met machtsongelijkheid sterk toegenomen. Daarnaast valt het op dat
het door ons gebruikte begrip sociale afstand in zowel de oudere als nieuwere
literatuur weinig wordt gevonden. De term blijft gereserveerd voor verschillen tussen
partijen op het stuk van bereidheid met elkaar om te gaan. Een soortgelijke betekenis
heeft het begrip ‘psychologische afstand’, in Nederland in circulatie gekomen dank
zij Mulders theorie van de ‘machtsafstand’.75.

Ook ons begrip sociale rang wijkt wat af van het gebruikelijke, bekend uit het
gewone spraakgebruik, waar ‘rang’ staat voor zoiets als ‘plaatsing in een opklimmende
reeks’. Hierbij wordt gedacht aan posities of lagen die volgens bepaalde waarderingen
als hoger of lager worden beschouwd. In onze opvatting zijn naast deze ‘subjectieve’
rangverschillen ook ‘objectieve’ verschillen van belang én onder het
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zelfde begrip te brengen. Men denke aan verschillen in kansen tot initiatief en in het
algemeen aan machtsverschillen, bijv. in krijgsmacht en civiele ambtelijke dienst
met rangwaarderingen verbonden.
Een andere opmerkelijke trend in het sociologisch denken uit de jaren zestig is de

aandachtsverschuiving van positieve naar negatieve sociale integratie. Volgens
sommige auteurs is er zelfs te spreken van een algehele omslag in de sociologische
benadering: het harmoniemodel - de maatschappij opgevat als een geïntegreerd bestel
op basis van gelijkgezindheid of consensus - zou plaats maken voor het conflictmodel,
zijnde de maatschappelijke visie waarbij elkaar bestrijdende en tegenwerkende
krachten en machten domineren.76.Het is interessant te zien dat deze twee denkwijzen
in Nederland allengs tot actie- of strategiemodellen zijn geworden.77. Hoewel de
tegenstelling wel bepaalde functies kan hebben en ook bij speciale problemen
verhelderend kan werken, is een algemene tweedeling sociologisch gezien
onvruchtbaar en verwerpelijk. Bij de bestudering van het maatschappelijk gebeuren
blijken immers vrijwel steeds integrerende naast desintegrerende, conformistische
naast oppositionele tendenties voor te komen.

Hetzelfde geldt voor de kwestie van symmetrie en asymmetrie in de sociale
betrekkingen en verhoudingen. In het hele hoofdstuk, en expliciet in de zevende
paragraaf, worden symmetrie-tendenties als ‘natuurlijke’ aangrijpingspunten voor
de sociologische analyse beschouwd. Dergelijke veronderstellingen omtrent bepaalde,
naar evenwichtstoestanden tenderende krachten, worden sinds het begin van de jaren
zestig vaak gedoodverfd als uitingen van het ‘harmonie-denken’.78. Nu valt niet te
ontkennen dat in de sociologische theorie van anno 1960 - en dus ook in onze
verhandeling - te weinig aandacht werd besteed aan asymmetrische relaties en
evenwichtsverstorende krachten. Niettemin doemt thans weer het gevaar op van een
volstrekte verwaarlozing, althans van een sterke onderschatting, van de betekenis
van symmetrie-tendenties in het sociaal gebeuren. Een loskoppeling van de studies
van sociale symmetrie en van asymmetrie, algemener gesteld van de bestudering van
sociale continuïteit en van de bestudering van sociale verandering, leidt tot een
uitermate onevenwichtige sociologie-
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beoefening; daarom blijven wij voorstanders van een sociologie-benadering waarin
beide aspecten van het samenleven in relatie tot elkaar geanalyseerd worden.
Tenslotte nog iets over onze nadruk op het analyseren in tegenstelling tot het

determineren van sociale structuren. Hoe ‘analytisch’ van inslag de
doorsnee-sociologie ook is gebleven, toch valt het op dat in de afgelopen vijftien
jaar de produktie aan typologieën en classificaties onverminderd doorging! Wellicht
hebben wij indertijd wel enigszins onderschat de blijvende behoefte aan een eerste,
voorlopige oriëntering in het veld van onderzoek, een behoefte die elke onderzoeker
van een bepaald facet of onderdeel van de maatschappij zal herkennen, ongeacht of
hij een ‘leek’, een student of een ‘gevorderd socioloog’ is. Alvorens men een bepaald
deel van de sociale werkelijkheid kan analyseren, moet men het eerst globaal in kaart
brengen en daarbij kan een typologie of classificatie goede diensten bewijzen. Juist
dank zij zo'n eerste en onvolkomen indeling, bijv. in groepssoorten of soorten
structuren, kan men allerlei nuances en overgangsvormen in het vizier krijgen. Men
noemt dit wel de ‘heuristische’ of ‘ontdekkingswaarde’ van een model, typologie,
enz.
Kortom, wij blijven van mening dat ‘determineren’ niet het einddoel van het

sociologisch onderzoek moet zijn, maar zouden nu toch wat meer de functie van het
determineren als hulpmiddel bij het analyseren willen benadrukken.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk III

Het begrip houding
HARRY C. TRIANDIS, Attitude and attitude change (New York: Wiley, 1971)
verschaft een uitstekend inzicht in de vele nuances van het begrip houding of
‘attitude’. Naast meting van houdingen en diverse theoretische benaderingen
komen ook ontstaan, determinanten en veranderingen van houdingen ter sprake.

ROBERT A. BARON, DONN BYRNE en WILLIAM GRIFFIT, Social psychology:
Understanding human interaction (Boston, Mass.:
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Aliyn and Bacon, 1974) geeft in hoofdstuk 5 een systematisch overzicht van de
kernaspecten van houdingen alsmede van de wijze waarop een en ander wordt
onderzocht. Verder komt het aanleren van houdingen aan de orde. In hoofdstuk
6 worden veranderingen in houdingen en gedragingen besproken.

C. KEERS en H. WILKE, Oriëntatie in de sociale psychologie: Het individu in de
groep (Alphen a.d. Rijn: Samson, 1972) biedt in hoofdstuk 3 een overzicht van
de theorie en de meettechniek met betrekking tot houdingen alsook een
behandeling van het aanleren, de onderlinge samenhang en de functionele
betekenis van houdingen.

Sociale betrekkingen en verhoudingen
LEWIS COSER, The functions of social conflict (London: Routledge and Kegan
Paul, 1956) is een klassieke, sterk op Simmels pioniersarbeid geïnspireerde
analyse van het verband tussen conflict enerzijds en vormen van sociale interactie
en structuur anderzijds.

ANTHONY OBERSCHALL, Social conflicts and social movements (Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1973) geeft een kritische bespreking van allerlei
conflicttheorieën en presenteert een eigen visie op de achtergronden van
conflicten, ontstaansgronden van conflictgroeperingen (mobiliseringsprocessen),
op sociale beheersing en conflictregulatie, en op collectieve vormen van
geweldpleging. Het is een vlot geschreven boek, dat de stof vooral op
macro-niveau behandelt, en ter illustratie van de theorie naast Amerikaanse vele
voorbeelden van conflicten uit de Europese en niet-Westerse wereld betrekt.

DONN BYRNE, ‘Attitudes and attraction’, pp. 35-89 in: LEONARD BERKOWITZ,
red., Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 4 (New York/Londen:
Academic Press, 1969). Een goede samenvatting van researchmethoden,
research-resultaten en theorieën betreffende het verband tussen gelijkgezindheid
en wederzijdse aantrekkingskracht in tussenmenselijke betrekkingen.
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WILLIAM A. GAMSON, Power and discontent (Homewood, Ill.: Dorsey, 1968)
presenteert twee perspectieven van waaruit in de sociologie macht en onvrede
doorgaans worden bekeken. In het ene perspectief figureert macht als de
beschikkingsmacht van een sociaal systeem om zijn doeleinden te bereiken,
terwijl in het andere perspectief nagegaan wordt op welke wijze binnen het
systeem partijen met uiteenlopende belangen zich kunnen doen gelden. De
benadering vertoont overeenkomst met de verschillen in ‘harmonie’-tegenover
‘conflictdenken’, hoewel Gamson integratie van beide perspectieven nastreeft.
ROGER BROWN, Social psychology (New York: Free Press, 1965) traceert in
hoofdstuk 2 statusverschillen en solidariteit zoals die in de loop van de Europese
geschiedenis in onderlinge aanspreekwijzen tot uiting kwamen. Hij biedt een
zeer levendige illustratie van het verband tussen sociale integratie en sociale
rang in het vlak van tussenmenselijke relaties.

Symmetrie en asymmetrie in het sociale leven
PETER M. BLAU, Exchange and power in social life (New York: Wiley, 1964)
behelst een algemene theorie van sociale ruilprocessen, waaruit de auteur zowel
symmetrische als asymmetrische betrekkingen en verhoudingen poogt af te
leiden. Het boek is tevens interessant omdat de auteur de tussenmenselijke
relaties als uitgangspunt neemt voor de analyse van meer gecompliceerde
samenlevingsprocessen zonder deze te ‘reduceren’ tot tussen-menselijke
interacties.

Eindnoten:

24. Deze aanduiding is ontleend aan de klassieke definitie van een houding of ‘attitude’ van G.W.
Allport: ‘An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience,
exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects and
situations with which it is related.’ Allport (1968) 63.

25. Weber (1947) 13: ‘Die soziale Beziehung besteht also durchaus und ganz ausschlieszlich: in
der Chance, dasz in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial gehandelt wird, einerlei zunächst:
worauf diese Chance beruht.’

26. Bogardus (1947). Voor vroegere verhandelingen over sociale afstand, waaraan de meeste
Amerikaanse sociologen hun omschrijving van sociale afstand ontlenen, zie Park en Burgess
(1921) 440, en Park (1924) 339-344.

27. Bijv. Homans (1951) 184.
28. Kuiper (1954) (2) 9.
29. Jones en Lambert (1959).
30. De meest geciteerde formulering is afkomstig van Homans (1951) 112: ‘If the frequency of

interaction between two or more persons increases, the degree of their liking for one another
will increase and vice versa.’

31. Reeds in 1921 werd hierop gewezen door Park en Burgess (1921) 283. Zie voorts Newcomb
(1952) 204-205; Coser (1956) 62-63; Sherif and Sherif (1956) 548 e.v.

32. Guttman en Foa (1951) 43-53.
33. Pelz (1959).
34. Homans (1951) 338 e.v.
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35. Homans (1951) 361-365.
36. Sumner (1940) 17-18.
37. Deutsch (1953).
38. Sherif en Sherif (1956) 280-332; voor nog een studie met soortgelijke uitkomsten zie Newcomb

(1959).
39. March and Simon (1958) 160; Perrow (1970) 80-82.
40. Coser (1956) 8.
41. Pen (1962) 45; Boulding (1962) 190-193.
42. Dekker (1965) 102, tabel 10, p. 103. Voor een overzicht over de sociologie van de partnerkeuze,

zie De Hoog (1974); voor een algemeen overzicht over de onderzoeksliteratuur inzake het
verband tussen gelijkgezindheid en wederzijdse aantrekkingskracht, zie Byrne (1969).

43. Dekker (1965) 102.
44. De interpretatie van gegevens over het verband tussen kerkelijke gezindte, enerzijds, en

huwelijkssluitingen en echtscheidingen, anderzijds, is om diverse redenen geen eenvoudige
zaak. Zie hierover Dekker (1965) hfdst. IV e.v. en Boekestijn (1963).

45. Coser (1956) o.m. hfdst. III.
46. Chapple en Arensberg (1940); Whyte (1955) en Whyte (1948). Zie over deze kwestie ook

Warriner (1955) dieWhyte's werk op dit punt bekritiseert. Als redenen, waaromWhyte's studies
ook voornamelijk interactie-initiatieven bevatten, die van de relatief hogere uitgaan, noemt
Warriner: 1. het feit, dat Whyte wellicht speciaal aandacht schonk aan ‘leidinggevende’
initiatieven en onwillekeurig de niet-leidinggevende initiatieven verwaarloosde, 2. de
omstandigheid, dat de betrekkingen door Whyte bestudeerd, voornamelijk bestonden uit
‘leidinggevende’ interacties (bijv. bestellingen van de klant aan de kelner e.d.). Het komt er
dus op neer, datWarriners kritiek geheel en al in overeenstemming is met het door ons gemaakte
onderscheid tussen leidinggevende en niet-leidinggevende interacties.

47. Blau (1955) 117-130.
48. Bales (1952) 153-156.
49. Parsons (1960) 41, definieert macht als: ‘the generalized capacity to mobilize resources in the

interest of attainment of a system goal’.
50. In deze geest omschrijft Mulder (1972) 13, machtuitoefening als ‘het in bepaalde mate bepalen

van het gedrag van anderen of richting geven aan het gedrag van anderen’.
51. Deze indeling is mutatis mutandis ontleend aan de classificatie van Gamson (1968) 73-81, van

soorten invloed.
52 Van Doorn (1966) 10 e.v.
53. Van den Berg (1963) hfdst. II, definieert hulpverlening als: ‘de mogelijkheid om in

overeenstemming met de doeleinden van een andere persoon of groep de gedragsalternatieven
van die andere persoon of groep te verruimen’ (p. 20), en stelt vervolgens (pp. 27 e.v.), dat
wanneer beide partijen dezelfde doelstellingen hebben, inderdaad hulpverlening en
machtuitoefening kunnen samenvallen. Zie in dit verband ook Van den Berg (1964).

54. Het begrippenpaar constructie- en beheersingsmacht is ontleend aan Mary Parker Follett, die
‘macht-met’ (anderen) stelde tegenover ‘macht-over’ (anderen). Zie Lammers en Cassee (1968).

55. Een goed overzicht over de sociologie van het gezag is dat van Breuer (1969).
56. Guttman (1954) 229-233.
57. Lipset, Trow en Coleman (1956) 171-175.
58. Van Braam (1957) 272 e.v.
59. CBS (1959) (1), staat 5, p. 13.
60. Van Tulder (1972).
61. Voor een overzicht van de verschillen in patroon van vrijetijdsbesteding, naar opleidingsniveau

en sociaal milieu, zie CBS (1966) (1) 33-38 en Wippler (1968) hfdst. 5; over het verband tussen
politieke opvattingen en sociale rangorde, zie bijv. Lijphart (1974).

62. Van Tulder (1972); over het sociaal-gemengde huwelijk, zie ook De Jager (1969) en De Hoog
(1974) 59-62.

63. Ellemers (1956) 89.
64. Namenwirth (1957).
65. Wittermans (1955).
66. Radcliffe-Brown (1952) 190; Nadel (1957) 12.
67. Tönnies (1887).
68. Kruijt (1955).
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de term ‘evenwichtsmodel’ aan.
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Hoofdstuk IV
Culturele elementen

1. Cultuur nader bepaald

Wanneer ik mij in een treincoupé vis-à-vis een vreemdeling bevind, kan er
gemakkelijk een zekere sociale integratie tot stand komen. Er ontstaat een gesprek
over het weer of over het comfort van de nieuwe wagons bij de Spoorwegen. Wij
offreren elkaar een sigaret, gaan broederlijk - en na rijp beraad - over tot het openen
van een raampje en trachten op een tussenstation door gezamenlijk schreeuwen koffie
te bemachtigen. Kortom, er komt een zekere coördinatie van interacties tot stand, er
ontwikkelt zich wellicht een zwakke wederzijdse sympathie, een oppervlakkige
convergentie van opvattingen en een geringe mate van aandrang samen iets te
ondernemen.
Zolang als de reis duurt is er dus sprake van een sociale betrekking en verhouding,

waarin zelfs een zekere rangschikking kan optreden. Als mijn reisgenoot reeds in de
coupé zit wanneer ik binnen kom, zal ik mogelijk zijn ‘ancienniteit’ erkennen door
het initiatief tot groeten te nemen. Indien hij voorts reeds de ervaring heeft opgedaan,
dat een in het bagagenet liggende krant twee dagen oud en de in de trein verkochte
koffie veel te slap is, en dergelijke voor ons reisgezelschap relevante zaken meer,
zal hij mij daaromtrent voorlichten en zo door zijn initiatieven mijn gedrag
beïnvloeden. Op uiterst vage wijze kan er zich dan een sociaal rangverschil aftekenen:
op grond van de waardemaatstaf ‘coupé-ervaring’ aanvaard ik hem als ‘hoger’-, en
ziet hij mij als ‘lager’-geplaatste.
Aangezien ik hem waarschijnlijk nooit terugzie, blijft de relatie in hoge mate

onstabiel. Het gebrek aan stabiliteit kan tot uiting komen in het feit, dat de
rangverhouding gedurende het laatste gedeelte van de reis wordt omgekeerd. Indien
ik vlug van begrip ben en na een uur reizen evenveel ‘coupé-ervaring’ heb opgedaan
als mijn reisgenoot, dan zijn de rollen wellicht verwisseld en word ik in de coupé de
dominerende figuur.
Daarentegen is de verhouding tussen man en vrouw in het
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gezin veel stabieler. De wederzijdse verhouding is in hoge mate uitgebalanceerd. De
mate van onderlinge sympathie (of antipathie) is in de loop der jaren mogelijk slechts
aan kleine schommelingen onderhevig, evenals trouwens de mate van
(on)gelijkgezindheid op allerlei terreinen. Zo ook is de rangverhouding duidelijk
afgebakend. Eén van beide partners neemt in bepaalde omstandigheden altijd de
beslissingen en heeft het initiatief in gezamenlijke acties, terwijl de ander, die de
leidinggevende initiatieven opvolgt, zelf slechts initiatief ontplooit in activiteiten als
raad vragen en instemming betuigen.

In het laatste geval, bij het gezin, is de sociale betrekking evenals de sociale
verhouding veel meer ‘gekristalliseerd’ te noemen dan bij de treinreizigers. Er bestaat
nu een permanente relatie van een duurzaamheid die reisgenoten niet kennen.
Toch is er in beide gevallen sprake van een sociale structuur, nl. van een

betrekkelijk duurzaam samenstel van sociale betrekkingen en verhoudingen,
verbonden door sociale posities. ‘Slechts’ de graad van duurzaamheid verschilt, en
het is onder meer door dit verschil, dat het gezin, de kerkelijke gemeenschap en de
bedrijfsstructuur sociologisch zo geheel andere verschijnselen zijn dan de patiënten
in de wachtkamer van de dokter en het publiek in de toneelzaal. De verschillen zijn
niettemin betrekkelijk, in zoverre bijv. de treinreizigers, indien ze maar vaak en/of
lang genoeg tezamen reizen, even goed een vrij stabiel patroon van relaties en
verhoudingen ontwikkelen. Een groep toeristen, die in het kader van een
reisvereniging enkele weken in elkaars gezelschap verkeren, laat het proces van
kristallisering al veel sterker zien dan degenen die elkaar in de trein éénmaal
ontmoeten.
Zo ook zullen forensen, die elke dag met elkaar samenreizen wellicht bepaalde

vaste interactievormen ontwikkelen, die tezamen een sociale structuur vormen. Er
komt een zekere standaardisering van interacties tot stand: men begroet elkaar en
leest gedurende de eerste tien minuten de krant; daarna bestelt men koffie, en gaat
over tot een spelletje kaarten, terwijl de laatste minuten van de reis altijd wordt
‘nagekaart’. Indien dit patroon zich dagelijks herhaalt tussen dezelfde forensen, dan
is de interactie tussen de reizigers
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uitgegroeid tot een duidelijke sociale structuur.

De overeenkomst in beide voorbeelden van gezin en trein, die wij alleen gradueel
verschillend noemden, is gelegen in een zekere mate van standaardisering van het
gedrag. Op verschillende tijdstippen treft men een zelfde ‘patroon’ aan. Het tijdstip
waarop in het gezin de maaltijd wordt gebruikt, en die waarop in de coupé van de
forensen een kaartje wordt gelegd, worden niet elke dag opnieuw gekozen of aan het
toeval overgelaten, maar ‘staan vast’; degene die aan tafel in het gebed voorgaat en
de reiziger die de kaarten schudt, zijn telkens dezelfden. Kortom, er is een duidelijke
regelmaat in de gedragingen te bespeuren.
Deze regelmaat en standaardisering hebben een normatief aspect. Het gezamenlijk

eten is in het gezin een ‘ongeschreven wet’ en de reiziger die het kaartende viertal
niet wil completeren, verbreekt een afspraak, ook indien spontaan tot stand gekomen.
De regelmaat heeft bovendien het karakter van een duidelijk tijdsperspectief: men
rekent er als gezinslid op, dat om half zeven wordt gedineerd en men gaat dus een
zakengesprek op dat uur bij voorkeur niet aan. Gegeven de norm heeft men ten
aanzien van deze gebeurtenissen vaste verwachtingen; omdat men het verwacht,
zullen de betrokkenen zich er niet aan willen of kunnen onttrekken. Op dezelfde
wijze nu bestaan er in alle groeperingen specifieke normen, verwachtingen, doeleinden
en waarden, die tezamen het sociaal gedrag, zowel het uiterlijk als het innerlijk,
zowel het individuele als het collectieve gedrag de ‘vorm’ geven, die specifiek is
voor de desbetreffende groepering.
Dit geheel van elementen heeft naast de functie van specificatie die van

verduurzaming. Zonder een overeenstemming van de groepsleden over hetgeen men
in bepaalde omstandigheden behoort te doen, van elkaar kan verwachten, met elkaar
waardeert en wenselijk acht, blijft de sociale structuur labiel. Om naar de voorbeelden
terug te keren: de bestaande verwachting dat in het gezin om half zeven wordt
gedineerd, en dat door de forensen halverwege de reis een kaartje wordt gelegd,
houdt het regelmatig met elkaar eten en samen kaarten in stand, en daarmee het
interactieproces van de betrokkenen.
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Normen, verwachtingen, waarden en doeleinden noemen wij cultuur. Het zijn die
opvattingen, welke door meerdere personen worden gedeeld, en welke als functie
hebben de specificatie en verduurzaming van het sociaal gedrag. Zij figureren als
tradities en gewoonten, technieken en procedures, ideologieën en overtuigingen,
symbolen en stijlen. Cultuurelementen zijn naar onze mening dus in de eerste plaats
opvattingen. Zo zijn normen opvattingen omtrent hetgeen behoort, verwachtingen
ideeën over wat er zal gebeuren, doeleinden over hetgeenwenselijk is, terwijl waarden
zijn te definiëren als opvattingen over juistheid of onjuistheid.
Cultuur is in onze visie dus een vorm van vooral cognitieve gelijkgezindheid:

convergerende opvattingen die door een collectiviteitworden aangehangen. Hiermee
is een tweede kenmerk van cultuur gegeven. Niet een particuliere opvatting, een
private mening behoren tot de cultuur, maar een door meerderen aanvaarde idee.
Dit betekent - en hier komen wij aan het derde en belangrijkste kenmerk van

cultuur - dat culturele elementen relatief autonoom zijn. Het is waar, dat cultuur niet
kan voortbestaan zonder door de individuen te worden aanvaard en ‘gedragen’, maar
het is even waar dat cultuur, eenmaal in de geesten der betrokkenen verankerd, het
sociaal gedrag modelleert op een wijze, die een bewuste keuze tussen
gedragsalternatieven op zijn minst beperkt.
Dit laatste kenmerk van cultuur treedt eerst recht duidelijk aan het licht, indien

iemand zijn cultureel gevormd gedrag wil of gaat veranderen. Indien, om weer bij
het voorbeeld te blijven, de echtgenoten voortdurend onenigheid hebben en tenslotte
tot een scheiding besluiten, gaan ze daarmee in een christelijk genormeerd milieu in
tegen de huwelijksnorm van de onontbindbaarheid, en tegen de verwachtingen in
hun milieu, dat het huwelijk een bijzonder duurzaam instituut is. Man en vrouw
‘ontdekken’ dan, dat de normen en verwachtingen die voor hen aanvankelijk
‘vanzelfsprekend’ waren - en dat nu niet meer zijn -, voor de anderen om hen heen
nog steeds gelding hebben.
Deze gelding is nooit universeel, maar altijd wel dermate algemeen, dat zij zich

in de meest voorkomende gevallen kan doorzetten. Op het moment, dat de
betrekkelijke onontbindbaarheid van het huwelijk voor het merendeel der
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leden van een samenleving niet meer als norm wordt aanvaard, is ... de norm
verdwenen, resp. door een andere vervangen. Het is deze dynamische relatie tussen
cultuur als ‘autonoom’ systeem en cultuur als ‘collectief produkt’, die voor de
socioloog centraal staat.

Het zal duidelijk zijn, dat ons begrip cultuur beperkter is dan dat van vele
cultureel-antropologen, die eronder ook bijv. de sociale structuurvorming vangen.79.

Cultuur is op sociale structuur betrokken in zoverre zij bijv. normen omvat met
betrekking tot sociale interactie: de meeste culturen schrijven voor, dat bij interactie
tussen familieleden een kleinere sociale afstand in acht wordt genomen dan tussen
vreemden. Dit ‘voorschrift’ behoort tot de cultuur; de daarmee samenhangende wijze
van interacteren levert de structuur op.
Anderzijds is ons cultuurbegrip ruimer dan het alledaags gebruikelijke, omdat het

de term ‘voorschrift’ zeer ruim interpreteert. Normaliter rekent men het
etiquette-handboek tot de cultuur, maar de plattelandse noaberschap niet. Voor de
socioloog is hier geen verschil aanwezig: in beide gevallen is het mogelijk van de
concrete interactieprocessen een gedragsregel te abstraheren, die in het eerste geval
reeds geformaliseerd en gecodificeerd is, in het andere geval tot de ‘ongeschreven’
wet behoort.

Keren we nog eenmaal terug tot de voorbeelden van treincoupé en gezin. Het verschil
in structurele stabiliteit hebben wij gradueel genoemd, hetgeen nu is te verklaren uit
de mate van ‘verduurzamende’ kracht der respectievelijke cultuurelementen. In het
gezin is er een stevige groepsintegratie, instandgehouden door stringente
algemeen-maatschappelijke normen, waarden en verwachtingen. De treinreizigers
daarentegen ondervinden niet de druk der externe normen - niemand verwacht dat
zij met elkaar zullen optrekken, en zeker niet voor altijd - en zij zijn bovendien veel
vluchtiger en oppervlakkiger in hun contacten. Deze contacten behoeven minder
culturele ondersteuning; de culturele normen en verwachtingen werkten minder
integrerend.
Maar er is nog een tweede verschil. In het geval van de ‘treincultuur’ ontstonden

de gemeenschappelijke normen en verwachtingen als een produkt van interactie,
terwijl in het
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gezin allerlei interacties beschouwd kunnen worden als resultaat van een reeds
bestaande gezinscultuur. Zo is de afwisseling van krant lezen en kaarten in de
specifieke groep, die wij op het oog hebben, tot stand gekomen, maar zijn er geen
algemeen aanvaarde normen in onze maatschappij, die deze structurering voor
treinreizigers voorschrijven. In het gezin echter wordt de man traditioneel geacht
voor het inkomen te zorgen, terwijl de taak van de vrouw (nog steeds) in de eerste
plaats in de huishouding is gelegen.
Dit betekent, dat wie gaat forensen, zelf een ‘patroon’ kan scheppen, terwijl de

jonggehuwden een dergelijk patroon beschikbaar hebben, indien ze slechts op de
hoogte zijn van hetgeen van hen als gezinsleden wordt verwacht.
Toch is ook dit verschil gradueel. In de eerste plaats zullen de echtgenoten binnen

het algemeenmaatschappelijk cultuurpatroon betreffende ‘het’ gezin, bovendien een
eigen gezinscultuur in het leven roepen. Er is geen enkele maatschappelijke norm,
die de man gebiedt op zondag het ontbijt klaar te maken en het zijn vrouw op bed te
brengen, maar indien dit in een gezin ‘usance’ wordt, dan is het daarmee een deel
van deze specifieke gezinscultuur geworden.
In de tweede plaats: de reiziger, die zich gedurende het bestaan van de

‘gekristalliseerde’ forensencultuur bij het groepje reizigers aansluit, vindt, evenals
de jonggehuwden, een kant-en-klare normatief verankerde ‘groepscultuur’. Tenzij
hij als persoon veel invloed krijgt, zal het hem moeilijk vallen dit patroon te
veranderen - evenals man en vrouw moeilijk ontkomen aan de sociale normen die
‘het’ gezin in onze samenleving betreffen. Die te veranderen, vraagt inderdaad om
een ‘culturele revolutie’.

2. Elementen van cultuur

Alvorens in te gaan op de afzonderlijke cultuurelementen - normen, verwachtingen,
waarden en doeleinden - eerst een enkel woord over de materiële cultuur, die nog
niet ter sprake kwam.
Wij zijn van mening, dat de materiële cultuur - te begrijpen als de materiële

produkten vanmenselijke activiteit - als zodanig voor de socioloog vanminder belang
is dan de im-
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materiële cultuur. Het is interessant te weten, dat bijv. het sociale proces van
arbeidsverdeling de produktie van goederen versnelt, zoals omgekeerd materiële
cultuurgoederen als auto, radio en televisie ingrijpende gevolgen hebben voor de
sociale verhoudingen. Maar vrijwel al deze samenhangen tussen materie en
maatschappij zijn indirect: de immateriële cultuur fungeert als filter.
Een wegomlegging kan natuurlijk een dorp isoleren, doordat de vroeger

langskomende verkeersstroom plotseling is afgedamd. Wat het sociale gevolg van
dezemateriële verandering is, kan echter pas worden vastgesteld indien de immateriële
cultuur en de daardoor geconditioneerde sociale structuur bekend is. Zo kan het dorp
in kwestie ‘leeglopen’: de bevolking trekt weg. Het kan ook op zichzelf terugtrekken
en langzaam wegvegeteren. Het kan tenslotte onder invloed van de uitdaging tot
nieuwe initiatieven komen: rusthuizen bouwen, toerisme bevorderen of industrie
aantrekken. Dat de noodzakelijke samenhang ook tussen het omgekeerde proces -
ontsluiting en integratie in het grotere geheel - niet zo vanzelfsprekend is als men
meent, blijkt uit de merkwaardige consistentie van de plaatselijke cultuur van
geografisch bepaald niet geïsoleerde dorpen als Staphorst en Katwijk!
De algemene verklaring van de ‘indirecte’ werking van materiële factoren

(natuurlijk, biologisch, cultureel) moet worden verklaard uit de specifieke zingeving
die de mens aan de materiële objecten verbindt.
Reeds een simpel natuurobject als een boom is voor een fruitteler, een

natuurgenieter, een houthandelaar en een schilder een totaal ander iets. Hun ‘cultuur’
in immateriële zin, d.w.z. het eigen systeem vanwaarden en belangen van de personen
in kwestie, levert het interpretatieschema dat hun ‘kijk’ op het object bepaalt.
Dat de collectieve houdingen tegenover een cultuurgoed - en niet die goederen op

zichzelf - beslissend zijn voor de rol, die demateriële cultuur speelt in de samenleving,
kan worden aangeduidmet de term ‘symbolische waarde’ van eenmaterieel object.80.

Zo is het kruis - in vroeger tijden dezelfde functie vervullend als thans elektrische
stoel en guillotine - een symbool, dat voor de christen aan zijn hele bestaan een
bepaalde zin geeft. Zo waren in de laatste wereldoorlog het V-teken en het hakenkruis
bepaald meer dan willekeurige
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materiële figuren: de hoop en de haat van hele volkeren lagen erin uitgedrukt.

a. Normen

Normen zijn opvattingen over hoe men zich dient te gedragen, of hoe men zich juist
niet moet gedragen.81. Er zijn positieve normen, geboden, en negatieve normen of
verboden.
Elke cultuur specificeert een groot aantal min of meer duurzame gedragsregels,

die het doen en laten van de groepering in kwestie reguleren. In het gezin bepalen
de gezinsnormen de wijze van eten en drinken, het gaan slapen en de conversatie,
de verdeling van de huishoudelijke werkzaamheden onder de gezinsleden en de
manier waarop de verjaardagen gevierd worden. Zo ook hebben de vereniging, het
bedrijf, de kerk en demaatschappij min of meer vaste gedragsregels, die een onderdeel
van de cultuur van die groeperingen vormen, en tot op zekere hoogte bindend zijn
voor de leden. Wanneer wij normen als denkbeelden, als cognitieve elementen
definiëren, wil dit nog niet zeggen, dat gevoelens en strevingen niets met normen te
maken zouden hebben. In de enkeling is elke norm ingebed in één of meer houdingen;
met andere woorden: elke norm is verbonden met bepaalde gevoelens en bepaalde
strevingen.
Het is echter nuttig om in de definiëring van normen het accent op de aanwezigheid

van een of andere denkinhoud te leggen, omdat de gevoelens en strevingen van
persoon tot persoon in hoge mate uiteen kunnen lopen ondanks het feit, dat een
bepaalde gedragsregel algemeen aanvaard is. Voor de gehaaste scholier of zakenman
kan het stoplicht een voorwerp van uiterst negatieve sentimenten zijn, terwijl zij er
voorts naar kunnen streven om altijd nog juist door het oranje licht heen te glippen.
De op orde en regelmaat gestelde militair of gepensioneerde ambtenaar daarentegen
zal wellicht zeer positief gestemd zijn jegens het voorschrift om bij verkeerslichten,
die op oranje of rood staan, te stoppen. Bovendien kan hun streven geheel anders
gericht zijn dan die van de scholier en de zakenman: zij zullen misschien zoveel
mogelijk trachten nog vóór de streep tot stilstand te komen, wanneer het licht op
oranje springt!
Toch kunnen wij ondanks al deze verschillende houdings-
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elementen van één algemeen-geldende norm voor weggebruikers spreken, omdat
welhaast iedereen de regel ‘stoppen bij rood en oranje licht’ als juist erkent.
Daargelaten of zij zich er in de praktijk aan houden, en wat voor houding de ‘bedding’
van deze erkenning vormt, alle weggebruikers hebben grossomodo dezelfde opvatting,
nl. dat men voor een oranje of rood licht behoort te stoppen.
Nog een ander punt van de definitie verdient de aandacht. Er is daar nl. sprake

van norm als regel voor gedrag, en niet voor activiteiten. Niet alleen uiterlijk
waarneembare handelingen, maar ook ‘innerlijke’ gedragingen zoals gevoelens,
gedachten en neigingen kunnen het voorwerp van een norm zijn.
Zo wordt men geacht bij een begrafenis droef en gedrukt gestemd te zijn en bij

een bruiloft opgewekt, krachtens een vrijwel universele sociale norm. Zo schrijven
ethische en religieuze stelsels de mens niet alleen voor, welke activiteiten wel en
niet oirbaar zijn, maar ook met wat voor gevoelens en gedachten hij bezield moet
zijn in bepaalde situaties. Wie zich niet conformeert aan deze gedragsregels, heeft
dan ook in het kader van die normen ‘verkeerde’ gedachten of ‘onjuiste’ gevoelens!

Het is ondoenlijk om in kort bestek alle belangrijke aspecten van het normbegrip
recht te doen. Wij volstaan met een uiterst summiere behandeling van de reikwijdte,
de precisering en de aanvaarding van normen. In een volgend hoofdstuk zullen nog
enige andere facetten zoals de naleving en de sanctionering van normen ter sprake
komen.
In de eerste plaats iets over de reikwijdte van normen, welke kan variëren al naar

gelang de situaties en al naar gelang de personen, waarop de norm betrekking heeft.
Zo is de norm, dat men in een bepaald Amsterdams café bij de eerste teug het glas

niet met de handen mag aanraken, uniek voor de plaatselijke situatie in dat café. De
norm dat men zijn neus in een zakdoek snuit - en niet in de mouw, zoals vroeger het
geval was! - geldt voor nagenoeg alle situaties, die men kan bedenken.
Ook is er veel verschil tussen de ene en de andere norm, wat betreft het aantal

personen waarop de norm van toepassing is. Linton heeft in dit verband een bruikbaar
onderscheid tussen ‘universals’, ‘specialties’ en ‘alternatives’ ingevoerd.82.
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Universele normen gelden voor alle goed-bij-hun-verstandzijnde volwassenen in een
maatschappij. Speciale normen hebben slechts betrekking op bepaalde
maatschappelijke groeperingen. Alternatieve normen, tenslotte, zijn gedragsregels,
die ‘naar keuze’ voor allerlei enkelingen en groepjes gelden, maar die niet algemeen
erkend worden als geldend voor bepaalde sociale groeperingen.
De norm, dat men de warme maaltijd niet met de handen nuttigt, is in onze

maatschappij een universeel verbod. Daarentegen is de norm, dat men in het publiek
niet met ongedekt hoofd verschijnt, iets speciaals voor de categorie der militairen.
Normen aangaande het soort schoenen dat men behoort te dragen, zijn typisch
alternatief van aard.
Uiteraard is deze classificatie niet waterdicht; er zijn tal van grensgevallen te

bedenken. Niettemin kan het onderscheid in deze drie soorten normen verhelderend
werken, niet slechts ter karakterisering van totale maatschappijen (waarvoor Linton
de onderscheiding bezigt), maar ook voor kleinere groeperingen.
Wat in de tweede plaats de precisie van normen betreft, er is een groot verschil

tussen de minutieuze nauwkeurigheid, die bij hofprotocol en godsdienstige
ceremonieën is voorgeschreven, en de ‘rekkelijkheid’ van de normen, die ten aanzien
van de vrijetijdsbesteding van de burger in een democratische samenleving gelden.
In het geval van het hofprotocol kan een verkeerd briefhoofd of een foutieve

volgorde in de tafelschikking bij een diner met het corps diplomatique een ramp
betekenen. In het geval van de recreatie is er een grote marge van vrijheid: de hoge
ambtenaar dient zich op voor zijn stand ‘passende’ wijze te ontspannen, maar dit kan
zowel golf als paardrijden, zowel bridge als schaken inhouden. Slechts wanneer hij
zich toelegt op klaverjassen, wielrennen of duivenhouden, zal hij in zijn omgeving
‘bevreemding’ wekken, waaruit hij kan afleiden dat hij de zo rekkelijke normen
inzake de vrijetijdsbesteding van de ‘hogere’ standen heeft overtreden.
Het onderscheid naar de precisie van de norm is van groot belang. Immers, hierdoor

komt de nadruk te liggen op het feit, dat de meeste normen geen exacte
gedragsvoorschriften zijn. Doorgaans stelt een norm grenzen aan de mogelijke
gedragingen. Een norm beperkt dus de in theorie mogelijke gedragsalternatieven, en
de situatie dat slechts één bepaald
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alternatief geboden is, kan men dan ook beschouwen als een grensgeval, dat een
extreme mate van precisie vertegenwoordigt.
In de derde plaats is het van belang te beseffen, dat normen zowel van groepering

tot groepering alsook binnen de groepering verschillen te zien kunnen geven in mate
van aanvaarding. Men zou aanvaarding van normen kunnen beschouwen als de
wijze, waarop er binnen een groepering of tussen verschillende groeperingen
convergentie bestaat van een bepaald soort opvattingen, te weten normen.

Wanneer in de sociologie of sociale psychologie gesproken wordt van de normen
van ‘de’ groep, dan moet men zich duidelijk realiseren, dat in feite gedoeld wordt
op de door het ‘gemiddelde’ groepslid aanvaarde normen of wel de door de
meerderheid van de groepsleden aanvaarde normen. Zoals in het algemeen
convergentie van denkbeelden tussen diverse partijen een betrekkelijke zaak is, zo
ook is de in een groepering te constateren convergentie terzake van normen een
kwestie van ‘meer’ of ‘minder’. Zelden zal men een groepering aantreffen, waarvan
alle leden in precies dezelfde mate een bepaalde norm aanvaarden of verwerpen.
Deze betrekkelijkheid van de norm als sociale realiteit is voor de socioloog het

beste uitgangspunt van studie. Het behoort tot zijn taak de discrepantie tussen ‘wet
en werkelijkheid’, tussen cultuur en structuur, voortdurend aan te tonen en zoveel
mogelijk zichtbaar te maken. Evenals de culturele antropologie, die nog lang heeft
vastgezeten aan de idee van de volkomen traditionele (= volslagen genormeerde)
samenleving, zo vraagt de sociologie naar een meer exacte maat om de frequentie
van de normafwijking te kunnen vaststellen.

b. Verwachtingen

Veel sociaal-psychologen en sociologen maken weinig of geen onderscheid tussen
norm en verwachting. Vaak wordt dan verwachting gebruikt in de betekenis van
‘norm-aangaande-het-gedrag-van-anderen’.83.

Max Weber echter gebruikt de beide begrippen niet als synoniemen, hetgeen
ontegenzeggelijk voordelen biedt. Spe-
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ciaal met het oog op het economisch handelen van de mens onderscheidt Weber de
invloed van de norm en die van de verwachting - in de betekenis van ‘voorspelling’
- op het tussenmenselijk gedrag.84. De beursspeculant, die vermoedt dat de koersen
van bepaalde aandelen zullen stijgen, gaat tot grootscheepse aankoop van die aandelen
over, niet omdat hij van oordeel is, dat hij per se zo behoort te handelen, maar
eenvoudig, omdat hij verwacht dat dit hem winsten zal opleveren.
Wij definiëren een verwachting daarom als een opvatting over wat zal of kan

gebeuren. Enige voorbeelden mogen het verschil tussen norm en verwachting
verduidelijken.
De activiteit van schakers wordt beïnvloed door bepaalde normen. Ieder mag op

zijn beurt slechts één zet doen; de loper mag zich slechts diagonaalsgewijs bewegen;
wie de koning van de andere partij schaak zet, hoort te zeggen ‘schaak!’ enz. Naast
deze normen of spelregels zijn echter ook de verwachtingen omtrent de vermoedelijke
zetten van de tegenpartij uitermate belangrijk voor het verloop van het spel.Wanneer
ik met een zwakke tegenstander te doen heb, reken ik erop, dat hij een combinatie
van vijf of meer zetten niet zal doorzien, en neem risico's, die ik niet zou nemen in
geval ik met een geroutineerd schaker te doen had.
Zo ook kent de cultuur van een groepering niet slechts normen, maar tevens

verwachtingen. De nieuw benoemdemedewerker op een bureau legt men niet slechts
de normen uit, maar ook brengt men hem bepaalde verwachtingen bij. Men vertelt
hem, dat de chef de eerste uren aan morgenziekte lijdt en dat de typistes bijzonder
slordig zijn. De nieuweling zal danmet zijn verzoeken aan zijn chef enmet het geven
van opdrachten voor typewerk hiermede rekening houden. Zijn gedrag wordt dan
niet bepaald door normen op dit punt; misschien vindt hij dat chefs altijd in een goed
humeur behoren te zijn en dat typistes accuraat dienen te werken. Zijn gedragingen
in deze opzichten zijn dus niet genormeerd, maar onderhevig aan de invloed van
verwachtingen.
Veelal hangen norm en verwachting samen. Niet alleen vind ik, dat een kennis

mij op straat behoort te groeten, maar ik verwacht ook dat hij mij zal groeten. Men
kan zelfs veronderstellen, dat normen die niet de verwachting insluiten dat de norm
nageleefd zal worden, meestal geen lang leven beschoren zijn. Het feit echter, dat
bepaalde geboden van reli-
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gieuze of ethische aard (bijv. de norm: Hebt uw naaste lief gelijk uzelf) het
eeuwenlang uithouden zonder dat ooit de verwachtingen er noemenswaard mee in
overeenstemming zijn, bewijst dat spanningen tussen normen en verwachtingen
omtrent-het-realiseren-van-de-norm-in-het-gedrag zichwel degelijk kunnen voordoen.
Het nauwe verband tussen normen en verwachtingen komt ook tot uitdrukking in

de omstandigheid, dat de cultuur dikwijls aan bepaalde verwachtingen speciale
normen koppelt. In allerlei opleidingsinstituten bijv. bestaat de training uit het aan
de trainee overdragen van een bepaald patroon van normen en verwachtingen.
De arts-in-spe wordt uitgelegd hoe hij moet handelen - de norm! - wanneer de

patiënt deze of die symptomen - de verwachting! - vertoont. De militair leert hoe hij
dient te reageren (norm), wanneer de vijand zus of zo handelt (verwachting). De
winkeljuffrouw leert, welke gedragslijn (norm) te volgen bij bepaalde eisen
(verwachting) van de klanten.85. Evenals normen kunnen ook verwachtingen bezien
worden vanuit de gezichtspunten reikwijdte, precisie en aanvaarding. Een patroon
van verwachtingen kan slaan op het weer van morgen in mijn dorp, maar ook op de
ondergang van de wereld in de verre toekomst, op het gezicht dat mijn vriend zo
dadelijk zal zetten of op het optreden van de Chinezen omstreeks het jaar 2000 (de
reikwijdte). Verwachtingen kunnen variëren van vaag tot scherp omlijnd (de precisie),
en tenslotte door mensen in verschillende mate gedeeld worden (aanvaarding).
De waarde van het begrip verwachting als onderdeel van een cultuur is ook nog

te verduidelijken aan de hand van de rol, die de ervaring in tal van sociale situaties
speelt. In tal van groeperingen genieten mensen met een zekere ‘ancienniteit’ en
‘senioriteit’ een betrekkelijk aanzien, een zekere mate van sociaal prestige, hetgeen
soms in bepaalde voorrechten en emolumenten (men denke aan de zgn. periodieke
verhoging van loon of salaris!) tot uitdrukking komt. Waar het hier om gaat is, dat
zulke mensen kunnen bogen op ervaring, d.w.z. op een grote dosis fijn genuanceerde
verwachtingen omtrent wat er zoal in het bedrijf of de groep in kwestie kan voorvallen.
Allerlei problemen, waarvoor de pas aangekomene niet snel een oplossing weet,
hebben zij al eens meegemaakt en op grond daarvan hebben zij meer ken-
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nis, dat is: een grotere voorraad voor het handelen relevante verwachtingen en vaak
ook normen - hetgeen hen tot initiatief in staat stelt.
De basis van het gezag, dat de arbeider met veel bedrijfservaring, de huisarts die

al vele jaren ‘meeloopt’, de senioren in een studentenvereniging, in hun kring hebben,
dient men dan ook te zoeken in het feit, dat zij in meerdere mate dan anderen het
voor hun groepering specifieke cultuurpatroon van verwachtingen en normen
beheersen.
Aan de ene kant kunnen ervaren mensen daardoor beter dan onervaren figuren,

leiding geven; doen zich echter ingrijpende veranderingen in hun beroep of bedrijf
voor, dan wordt hun ervaring een handicap. Zij houdt immers een zekere
verknochtheid in ten aanzien van vertrouwde normen en verwachtingen, die echter
niet meer ‘van toepassing zijn’ op de nieuwe problemen die zich voordoen.

c. Waarden en doeleinden

Op alle mogelijke manieren spelen bepaalde waarde-oriëntaties van de mens een rol
in het sociale leven. De meningen over wat waarden eigenlijk zijn lopen nogal uiteen.
Sommige sociologen zien waarden als objecten, waar men naar streeft.86. In deze
betekenis van de term kunnen dan geld, macht, eer en geluk als waarden aangemerkt
worden.
Het komt ons echter voor, dat het beter is om voor die zaken, waarop het streven

van de mens gericht is, de term doeleinden te gebruiken. Weliswaar is filosofisch
bezien het begrip ‘doel’ niet erg gelukkig, omdat vrijwel elk doel weer als middel
voor een verderliggend doel beschouwd kan worden, maar toch kan in de sociologie
dit begrip van pas komen. Immers, wanneer men zich maar realiseert, dat het in het
sociaal handelen meestal niet om één doel gaat, maar dat doorgaans het menselijk
gedrag gebaseerd is op het streven naar een veelvoud van doeleinden, welke tot elkaar
in een hiërarchisch verband kunnen staan, dan kan het begrip verhelderend werken.
De socioloog, die de activiteiten en interacties van de directie van een

handelsinstelling wil analyseren, zal bijv. ontdekken, dat hier winstbejag zo goed als
de drang om een concurrent voorbij te streven een rol spelen.
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Het is mogelijk, dat de directieleden in kwestie zelf het winstbejag als voornaamste
doel en het concurrentiestreven als nevendoel zien, zonder dat zij veel verband tussen
beide doeleinden leggen. Het is evenzeer mogelijk, dat zij het economisch doel van
de instelling vooropstellen, en het voorbijstreven van de concurrent als een daaraan
ondergeschikt doel opvatten.
Voor de socioloog, die de functie van doeleinden in het geheel van allerlei sociale

interacties en communicaties wil naspeuren, is het onderscheid tussen middel en doel
dan ook alleen maar van belang, voorzover de door hem bestudeerde mensen aan
sommige van hun doeleinden de rang van ‘middel’ toekennen.
Wij definiëren doeleinden dan als min of meer gestandaardiseerde opvattingen

omtrent wat wenselijk is.
Onderwaarden, daarentegen, zullen wij verstaan: centrale maatstaven met behulp

waarvanmen het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt.87.Anders dan een norm
specificeert een waarde dus niet een concrete richtlijn voor het gedrag, maar veeleer
een abstract uitgangspunt voor het gedrag. Waarden of ‘beginselen’ zijn dus
denkbeelden die voor een groot deel het referentiekader van allerlei percepties bepalen.
Vaak vormt een waarde als het ware de kern van een groot aantal normen.
Iemand voor wie de ‘naastenliefde’ een centrale waarde is, zal daaruit allerlei

regels voor zijn gedragmet betrekking tot zijn collega's op het werk, zijn familieleden,
zijn kerkgenoten en zijn buren af kunnen leiden. Er is echter geen dwingend verband
tussen bepaalde waarden en normen. De consequenties - in de vorm van normen -
van één en dezelfde waardemaatstaf kunnen van persoon tot persoon in hoge mate
verschillen, terwijl het ook mogelijk is, dat mensen aan hun waarde-oriëntatie op
een bepaald punt in het geheel geen normen ontlenen.
Men zou zelfs de veronderstelling kunnen opperen, dat normdivergentie juist in

gevallen van gelijksoortige waardeoriëntatie tot bijzonder heftige conflicten kan
leiden.88. De socialist en de communist, die beiden uitgaan van een vergelijkbaar
systeem van waarden - sociale gelijkheid en gemeenschapseigendom - zijn wellicht
feller tegenstanders dan de socialist en de reactionair: de communist vindt het immers
onbegrijpelijk, dat de socialist in het kader van de-
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zelfde sociale waarden tot zo geheel andere normen en doeleinden komt dan hijzelf
- en vice versa. Een gemeenschappelijke waardebasis sluit de mogelijkheid in om
elkaar verwijten te maken omtrent een ‘foutieve’ interpretatie van die waarden.
Waarden kunnen van de cultuur van allerlei groeperingen, grote én kleine, een

onderdeel vormen. De huidige Westerse maatschappijen leggen in sterker mate dan
de Europese samenlevingen ten tijde van de reformatie en contra-reformatie de nadruk
op economische en wetenschappelijke waardeoriënteringen, terwijl in de
laatstgenoemde maatschappijen juist religieuze waarden méér dan thans werden
benadrukt. Ook echter in de kleine groep kunnen waarden een saillant cultuursegment
vormen. De onderlinge solidariteit kan in de werkploeg als supreme waardemaatstaf
gelden voor alle gedrag. In het toneelgezelschap is wellicht het dramaturgische succes
de waarde bij uitstek. In de guerillabende wordt mogelijkerwijs zelfs de onderlinge
loyaliteit ondergeschikt gemaakt aan het afbreuk doen aan de vijand.

Het is welhaast onnodig erop te wijzen, dat ook waarden en doeleinden zich in allerlei
graden van aanvaarding en precisie kunnen voordoen. Per definitie is het echter
onmogelijk om van de ‘reikwijdte’ van een doel of waarde te spreken. Sociale normen
en verwachtingen immers houden altijd een specificatie in met betrekking tot de
kring van personen en situaties, op welke zij van toepassing zijn. Men dient zich
altijd af te vragen: ‘van wie verwacht men wat?’ en ‘wie behoren zich volgens het
normbesef van bepaalde mensen zus of zo te gedragen?’, alsmede: ‘in welke
omstandigheden verwacht men iets of vindt men dat het gedrag zus of zo behoort te
zijn?’
Nu kan ook het koesteren van bepaalde waarden en doeleinden de overtuiging

meebrengen, dat bepaalde anderen eveneens die waarden of doeleinden behoren aan
te hangen. Dan is er echter sprake van een norm met betrekking tot een waarde of
doelstelling. Ook kanmen van bepaalde anderen verwachten, dat zij dezelfde waarden
of doeleinden stellen, maar ook dan is een onderscheid te maken tussen de waarde
of doelstelling zelf en de verwachting met betrekking tot die waarde of doelstelling.

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



121

3. Cultuurpatroon en cultuurconflict

De voorgaande behandeling van normen, verwachtingen, doeleinden en waarden
betreft eigenlijk alleen cultuurelementen. Reeds is er even op gewezen, dat deze
elementen niet los naast elkaar bestaan, maar op elkaar zijn betrokken. Men kan wel
zeggen, dat in iedere min of meer duurzame groepering deze elementen tezamen een
cultuurpatroon vormen. Onder een cultuurpatroon verstaan we derhalve de voor een
groepering specifieke combinatie van onderling samenhangende cultuurelementen.
Het begrip, dat uit de culturele antropologie afkomstig is en daar werd gebruikt

ter aanduiding van de cultuur van gehele volken, is op alle mogelijke groeperingen
toepasselijk. We pasten het toe op een forensengroepje en een gezin, zoals ook te
spreken is van de cultuur of het cultuurpatroon van een bedrijf, een partij, een kerk
en een volk.
Bij de behandeling van de normen en verwachtingen is al even gewezen op hun

samenhang. Normen, zo werd gesteld, bestaan vaak voort bij de gratie van
verwachtingen. Eveneens is er een relatie tussen normen en waarden, waarbij de
eerste te zien zijn als de concrete specificatie op het stuk van gedragsaanwijzingen
in samenhang met de algemene vage en omvattende waarde.
Ook de waarden hangen weer onderling samen. In elke groepering, in de grotere

meestal duidelijker dan in de kleinere, wordt het cultuurpatroon gekenmerkt door
een centraal waardencomplex, dat boven alle discussie staat en het voortbestaan en
functioneren van de groepering rechtvaardigt; het is daarom voor de verklaring van
de sociale structuur van primaire betekenis. Een dergelijk waardencomplex heet bij
voldoende geïntegreerdheid een ideologie.89.
Zo behoort tot de ideologie van de democratie het gelijkheidsideaal, tot uiting

komend in het ‘gelijke kansen voor allen’. Totalitaire cultuurpatronen zijn in zoverre
sterk ideologisch, dat een zeer groot aantal cultuurelementen rechtstreeks met de
centrale waarden in verband wordt gebracht en dus vanuit de ideologie van het gehele
systeemwordt gecensureerd. In onze samenleving betrekkelijk vrije culturele sectoren
als kunst en wetenschap worden in het fascisme en communisme ondergeschikt
gemaakt aan de ideologie.
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Op de sociale functie van deze en dergelijke culturele patronen komen we in een
later hoofdstuk nog uitvoerig terug. Hier willen we volstaan met - overeenkomstig
de analyse der cultuurelementen die aan de orde is - de samenstelling van het
cultuurpatroon als zodanig onder de loep te nemen. Cultuurpatronen zijn in het
algemeen veel minder ‘harmonisch’ en ‘uitgebalanceerd’ dan men geneigd is te
geloven. Waarschijnlijk door de origine van het begrip - de studie van stabiele
primitieve samenlevingen - is men de cultuurelementen van allerlei groeperingen in
de Westerse maatschappij eveneens als een functioneel samenhangend en gesloten
systeem gaan beschouwen.
Cultuurpatronen zijn echter het resultaat van historische processen. Zij zijn ten

dele bij toeval, onder invloed van uiteenlopende sociale processen, ontstaan en de
interne harmonie van het uiteindelijk resultaat - dat bovendien in voortdurende
ontwikkeling verkeert - is vaak zeer betrekkelijk.
Zelfs kan men spreken van veel voorkomende innerlijke tegenspraak in de cultuur.

Zo is te wijzen op de onverenigbaarheid van de gelijktijdig gehuldigde waarden van
naastenliefde en wedijver, van ‘Hebt uw naaste lief gelijk u zelf’ en ‘Be a king in
your dreams. Say to yourself: my place is at the top’ (Carnegie).
Indien dergelijke tegenstrijdige waarden ieder sterk genoeg zijn, en beide

pretenderen het sociaal gedrag te richten, dan kan er worden gesproken van een intern
cultuurconflict, in dit geval van een waardenconflict.90.
Dergelijke cultuurconflicten komen in de cultuurpatronen van allerlei groeperingen

voor. Een goed voorbeeld levert een inmiddels klassieke studie van de Amerikaanse
vakbond voor typografen91., waar gewezen wordt op de tegenstrijdigheid van twee
waarden, die beide voor de vakbeweging van uitzonderlijke betekenis zijn. De ene
is de democratische overtuiging, dat vakbondsleiders regelmatig of in ieder geval na
enige tijd door anderen moeten worden afgelost: de vrees voor een
vakbondsoligarchie. De andere is van algemeen-maatschappelijke aard en stipuleert,
dat de besten de kans moeten krijgen de hoogste posten te bezetten, hetgeen in de
promotie tot vakbondsleider tot uiting komt.
Het conflict bestaat nu hierin, dat gegeven de waarden en normen van de

samenleving aangaande sociale stijging, ie-
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dere daling op de maatschappelijke ladder een falen impliceert of tenminste een stap
betekent die lijnrecht ingaat tegen het ideaal: ‘the place at the top’. Toch wordt dit
gevraagd op grond van een in de vakbeweging eveneens bestaande democratische
eis van een ‘circulatie der elites’.
Deze waarden drukken zich uit in de normen van de vakbondsleden, dat de leiders

democratisch zullen handelen, d.w.z. indien nodig terugtreden en in ieder geval in
ruime mate ruggespraak met hun leden houden. Daar dit echter uit een oogpunt van
vakbondstactiek niet altijd raadzaam of zelfs mogelijk is, komen de leiders in een
moeilijk dilemma.

De oplossing of vermindering van dergelijke spanningen is in de moderne
maatschappij een kernprobleem geworden, omdat het aantal normen en waardenmet
het aantal groeperingen is toegenomen en de culturele integratiemet deze differentiatie
allerminst gelijke tred heeft gehouden.
De eenvoudigste oplossing is wel de aanvaarding van een cultureel pluralisme,

d.i. de gelijkberechtiging van alle - of zoveel mogelijk - bestaandewaarden en normen.
In het democratische systeem is deze oplossing het verst formeel organisatorisch
uitgewerkt: vrije vereniging van alle groeperingen, deelneming aan de openbare
discussie, gelegenheid tot het voeren van loyale oppositie.
Een andere oplossing wordt gezocht, waar de werkingsgebieden van tegenstrijdige

waarden worden geïsoleerd. Lijfelijke agreesie is in onze maatschappij uit den boze,
het doden van medemensen nogmeer, maar voor bepaalde sterk geïsoleerde groepen,
ook als zodanig kenbaar (militairen), en in bepaalde situaties (opstand, oorlog) wordt
de geheel aan de algemene waarden tegengestelde norm van ‘doden als plicht’
gehandhaafd. Andere extreme voorbeelden zijn de oogluikend getolereerde prostitutie,
vivisectie en lijkschouwmits aan het oog van de burgerij onttrokken. Maar de minder
extreme gevallen overheersen. Zo gelden voor allerlei beroepsmilieus normen, die
elders en onder andere omstandigheden als onverdraaglijk zouden worden
ondervonden. Zo ook is de dominante waarde van het gezin (affectie, solidariteit)
alleen mogelijk bij voldoende isolement, hoewel de moeilijkheden toch ontstaan als
het kind het gezin verlaat en een samenleving binnentreedt die andere waarden cen-

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



124

traal stelt. De overgang van gezin naar maatschappij is dan ook een probleem
geworden, waaruit o.m. de vorming van zich vrij constituerende jongerenmilieus is
te verklaren.92.

Het zal na dit alles duidelijk zijn, dat een cultuurpatroon altijd slechts in meerdere
of mindere mate is geïntegreerd. Wie de mate van culturele integratie zou willen
kennen, doet goed in het voetspoor van Linton onderscheid temaken tussen universele,
speciale en alternatieve cultuurelementen, een onderscheid dat aansluit bij de boven
aangegeven driedeling der normen. Als algemene regel kan dan gelden, dat het
domineren van alternatieve cultuurelementen éen aanwijzing vormt voor een zwakke
graad van culturele integratie, terwijl het sterk overheersen van universeel geldige
en aanvaarde normen, verwachtingen en waarden een sterk geïntegreerd
cultuurpatroon indiceert.93.

4. De sociale rol

Het rolbegrip is in de moderne sociologie en sociale psychologie niet toevallig van
prominent belang gebleken. In dit begrip ontmoeten elkaar immers ‘individu’ en
‘cultuur’: de rol is de verbijzondering van de cultuur met betrekking tot het gedrag
van de enkeling, die zich in een bepaalde sociale positie bevindt. De huisvader in
het gezin, de directeur in het bedrijf, de leider in de jeugdclub, de officier in het leger
bekleden elk een speciale positie, wat wil zeggen dat zij allen te onderscheiden zijn
aan bepaalde interactie-wijzen vis-à-vis andere leden van hun groeperingen.
Rol is daarentegen een cultuurbegrip. Een rol omvat het geheel van normen en

verwachtingen, dat men koestert jegens personen in een bepaalde positie.94. De rol
van huisvader is dan de communis opinio over de kwestie hoe een huisvader zich
behoort en hoe hij zich zal gedragen. In onze samenleving vindt men o.a., dat een
huisvader over het algemeen behoort te voorzien in het levensonderhoud van zijn
gezin en dat hij enig gezag over de kinderen behoort uit te oefenen. Men verwacht
ook, dat hij inderdaad deze normen zal naleven, en voorts verwacht men van hem,
dat hij doorgaans het regelen van de details van het huishouden aan zijn vrouw zal
overlaten.
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In een organisatie zijn veelal de rollen van de diverse functionarissen formeel
vastgelegd. Elke positie heeft omschreven rechten en plichten, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, die vaak tot in de details de normen en verwachtingen met
betrekking tot het gedrag van de persoon in zo'n positie uitstippelen.
Overigens is voor de inhoud van een rol niet doorslaggevend, wat er zoal aan

rolnormen en rolverwachtingen op papier staat, maar wat voor eisen en verwachtingen
in de praktijk door de leden van een groepering aan het lid in een bepaalde positie
gesteld worden. Wie de rol van penningmeester in een bepaald soort vereniging wil
bestuderen, kan niet volstaan met kennisname van de normen en verwachtingen
omtrent het penningmeesterschap, zoals deze tot uitdrukking komen in de statuten
en reglementen van die verenigingen. De rol van penningmeester in een vereniging
wordt gedefinieerd door de mede-bestuursleden en de verenigingsleden. Tenslotte
zijn de opvattingen van hen, die met een bepaalde positie te maken hebben, van
doorslaggevende betekenis voor de rol die bij de positie in kwestie behoort. Slechts
voorzover de leden veel waarde aan de juridische of formeel vastgelegde
rolomschrijving toekennen, vormen de geschreven regels een adequate weergave
van de daadwerkelijk functionerende rolnormen en rolverwachtingen omtrent een
bepaalde positie.

Wij zagen, dat iemands positie in de sociale structuur van een bepaalde groepering
de specifieke combinatie van betrekkingen en verhoudingen is, waarin de persoon
in kwestie staat ten opzichte van de andere leden van de groepering. Gegeven het
feit, dat sociale afstand, sociale integratie en sociale rang zeer belangrijke soorten
betrekkingen en verhoudingen vertegenwoordigen, is het allerminst verwonderlijk,
dat ook bepaalde ‘geabstraheerde’ verwachtingen en normen bestaanmet betrekking
tot deze facetten van sociale posities.
Complementaire rollen als vreemde en bekende (afstand), rivaal of medewerker

(integratie), meerdere en mindere (rang) houden vage definities in omtrent het
optreden van personen in bepaalde posities.
Deze verhoudingen en relaties kunnen onder dermate verschillende omstandigheden

en in zoveel sociale milieus wor-
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den teruggevonden, dat een eenduidige specificatie uitgesloten is. Toch zijn er wel
enkele vage institutionele opvattingen, zoals blijkt uit gezegden: Het hemd is nader
dan de rok; beter een goede buur dan een verre vriend; met hoge heren is het slecht
kersen eten - die enige normen en verwachtingen met betrekking tot deze rollen
uitdrukken.
In groepen en collectiviteiten, waar bepaalde sociale verhoudingen of relaties sterk

domineren, is de specificatie van deze rollen veel uitdrukkelijker en omvangrijker.
Zo is in een sterk hiërarchisch gestructureerde collectiviteit als het leger of de vloot
de rolrelatie meerdere-mindere zeer scherp genormeerd en met waarden en symbolen
omkleed, en wordt dan ook in gedrag en houding sterk geaccentueerd. Op dezelfde
wijze is in deze sociale cultuur ‘de vijand’ een niet nader te specificeren tegenpartij,
die echter, gegeven de functie van de strijdmacht, met een hele reeks van gevoelens
en opvattingen is verbonden en waarop vrijwel alle gedrag wordt afgestemd. Het
hele instituut van de krijgsmacht ontleent haar bestaan zelfs aan dit ene doel:
vernietiging van de vijand, waar deze zich voordoet.
Opvallend is in dit verband de tendentie van onze moderne, democratische

samenleving, waarin rangverhoudingen niet erg populair zijn, om ook in dit soort
vage rolaanduidingen de gezagsverhoudingen te verdoezelen. De directeur heeft het
niet langer over ‘mijn ondergeschikten’, maar over ‘mijnmedewerkers’. De huisvrouw
heeft geen ‘dienstbode’, maar een ‘hulp in de huishouding’. In de rolomschrijving,
waarin eertijds het sociaal rangverschil tot uitdrukking kwam, wordt thans de nadruk
op de positieve sociale integratie gelegd.

Naast de zeer algemene, vaag gedefinieerde ‘relatie’-rollen, en de meer specifieke
‘formele’ rollen (beroepsrollen, lidmaatschapsrollen), verdient ook nog een bepaald
soort van ‘informele’ rollen, en wel de sociale ‘typen’ onze aandacht.95.
Karakteriseringen als een ‘halve zachte’, een ‘playboy’, een ‘hippe vogel’, een

‘grapjas’, een ‘goeie sul’, een ‘blauwkous’, een ‘stijve hark’ kan men opvatten als
een soort rolaanduidingen, die een vrij duidelijk gespecificeerd stel verwachtingen
omtrent de aldus ‘getypeerde’ persoon inhouden.
Wie in een legeronderdeel of een fabriek komt, en daarnaast
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informaties over wie wat voor soort functie heeft (met andere woorden: inlichtingen
over ‘formele’ rollen) ook verneemt, dat de functionaris Pietersen een ‘bloedhond’,
Jansen een ‘zacht ei’ enWillemsen een ‘fijne vent’ is (inlichtingen over de ‘informele’
rollen), kan zich reeds een vrij genuanceerd beeld van de betrekkingen en
verhoudingen in zijn nieuwe omgeving vormen.
Sociale type zijn dus rollen, die eveneens aan concrete posities verbonden zijn.

Het verband tussen een bepaalde positie in een sociale structuur en het sociale type
van de rolvertolker van die positie is echter veelal een kwestie van de toevallige
persoonlijke geaardheid van de desbetreffende rolvertolker.
Toch komt het wel voor, dat bepaalde formeel afgebakende posities een bepaald

sociaal type vereisen. In de positie van handelsreiziger zal men eerder een ‘gladjanus’
dan een ‘stijve hark’ aantreffen, terwijl een functie in de ‘public relations’-sector
eerder door een ‘heer’ dan door een ‘ongelikte beer’ bekleed zal worden.
Bij dit soort van rollen gaat het overigens beslist niet alleen om bepaalde

karakterstructuren. De man, die als ‘lollige oom’ van de familie een reputatie heeft
op te houden, zal ook op grond van de verwachtingen van de familie zich geroepen
voelen te pas en te onpas geestigheden te debiteren. Zijn gedrag wordt dan niet slechts
door zijn psychische instelling bepaald, maar evenzeer door de rolverwachtingen die
hij van zichzelf, en die de familiekring van hem heeft.

Daar de onderscheidingen naar precisie, reikwijdte en aanvaarding voor normen en
verwachtingen van belang zijn, is het ook vereist bij de behandeling van rollen
hiermede rekening te houden.
Welhaast iedereen heeft in onze maatschappij bepaalde normen en verwachtingen

aangaande de klant en de leverancier. Deze rollen van klant en leverancier zijn echter
meestal vaag van inhoud. De zegswijze ‘de klant is koning’ drukt uit, dat de klant
zijn eisen mag stellen en dat de leverancier daaraan tegemoet moet komen. Men
verwacht een zekere mate van onderdanigheid van de leverancier en vindt het
onbehoorlijk wanneer hij zijn klanten de les leest. Omgekeerd veroordeelt men een
klant die te veel ‘noten op zijn zang heeft’. De rollen in kwestie echter stellen
bijzonder ruime en niet
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scherp afgebakende grenzen aan het gedrag van de leverancier en de klant.
De rol van een ontvanger der directe belastingen en die van de belastingbetaler

zijn daarentegen scherp omlijnd. De rechten en plichten van beide partijen liggen
grotendeels in wettelijke bepalingen vast. Het lijdt geen twijfel, dat deze juridische
voorschriften niet maar een dode letter zijn, maar dat zowel de ontvanger als zijn
slachtoffer (of diens belastingconsulent) voortdurend in hun interacties zich refereren
aan die formeel gestipuleerde normen en verwachtingen.
De rol van klant en belastingbetaler is van toepassing op alle Nederlanders, die

iets kopen en in een bepaalde inkomenscategorie vallen. De rol van president van
deNederlandse Bank heeft daarentegenmaar betrekking op één positie in één bepaalde
sociale groepering. Tussen deze beide qua reikwijdte uitersten van sociale rollen
liggen talloze variaties. In dit verband is het van belang te beseffen, dat één rol zowel
algemene als specifieke elementen kan bevatten. Gezagvoerder op een schip is een
sociale positie, die ongeacht de aard en nationaliteit van het schip, bepaalde rolnormen
en -verwachtingen impliceert. De rol van ‘gezagvoerder op een schip onder
Nederlandse vlag’ is echter minder algemeen en bevat behalve de roldefinitie die
voor elke gezagvoerder geldt, ook nog diverse normen en verwachtingen op grond
van de Nederlandse rechtspleging en de tradities van de Nederlandse koopvaardij.
De rollen van resp. ‘gezagvoerder op een schip van de XYZ-maatschappij onder
Nederlandse vlag’ en tenslotte van gezagvoerder van het schip ‘de J.P. Coen van de
maatschappij XYZ onder Nederlandse vlag’ voegen steeds nieuwe, minder algemene
elementen aan het algemeen cultuurpatroon van ‘een’ gezagvoerder toe.
De reikwijdte van één sociale rol kan dus verschillen al naar gelang men de positie

waaraan de rol gekoppeld is, ziet in het kader van de verschillende groeperingen
waarvan die positie een onderdeel is.
Dat de definitie van een sociale rol geenszins alom aanvaard behoeft te zijn, is een

feit, waarmeewij dagelijks geconfronteerd worden. Het publiek heeft vaak een andere
visie op de kwestie hoe de ambtenaar achter het loket moet optreden dan de ambtenaar
en zijn superieuren. De normen, die de soldaat-rekruut aan zijn eigen gedrag en dat
van zijn kame-
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raden stelt, verschillen vaak hemelsbreed van de norm-definities van de officieren
en onderofficieren over wat ‘des soldaten’ behoort te zijn.
Merton heeft er terecht op gewezen, dat in dergelijke gevallen eigenlijk sprake is

van meerdere rollen, verenigd in een rollen-combinatie (role-set), gekoppeld aan één
positie.96. In feite immers ‘speelt’ bijv. de onderofficier tegelijk een rol, waarvan de
normen en verwachtingen door zijn ondergeschikten zijn gedefinieerd én een rol,
die door zijn superieuren is geformuleerd. Dergelijke ‘role-sets’ kunnen een bron
van spanning en conflict zijn. Over dit zgn. ‘rolconflict’ thans een enkel woord.

Omdat de rol de verbijzondering is van de cultuur met betrekking tot de enkeling,
kan een intern tegenstrijdig cultuurpatroon voor de enkeling aanleiding zijn tot een
‘gewetensconflict’, hetgeen in de sociologie meer genuanceerd wordt behandeld als
rolconflict.
Een dergelijk conflict komt voort uit het tegelijkertijd moeten beantwoorden aan

moeilijk verenigbare verwachtingen en normen. Het extern rolconflict is het gevolg
van de vereniging in één persoon van moeilijk combineerbare rollen, die bij
verschillende posities behoren; intern is het rolconflict indien de tegenstrijdige rollen
op één positie betrekking hebben, dus indien het conflict zich afspeelt tussen de rollen
van één rolcombinatie.
Een goed en thans zeer actueel voorbeeld van een extern rolconflict betreft de

combinatie van tegenstrijdige eisen waaraan de werkende gehuwde vrouw blootstaat:
die van huwelijk en gezin en die van het arbeidsbestel. Vooral in traditionele milieus
wordt van de gehuwde vrouw verwacht dat zij de volle taak van gezins- en
huishoudelijke werkzaamheden op zich neemt; tegelijk gelden in het arbeidsbestel
normen als da elijks de volle werktijd aanwezig zijn en dat gedurende het hele jaar.
Alleen al naar tijdsbelasting zijn beide rollen moeilijk verenigbaar.97.

Bovendien geldt nog steeds de sociale verwachting dat een vrouw ‘feminien’
gedrag tentoonspreidt, hetgeen in de gezinssfeer mogelijk, maar in de arbeidssfeer
vaak niet mogelijk of ook niet verwacht wordt. Daar echter in het socialisatieproces
met betrekking tot het jonge meisje deze ‘vrouwelijke’ rol wordt gehanteerd, wordt
de integratie in be-
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paalde beroepsmilieus alleen al daardoor belemmerd.
Interessant is dat dit conflict ook de man raakt. Terwijl hij in de arbeidssfeer

gewend is niet-affectieve relaties met zijn collega's, superieuren en ondergeschikten
te ontwikkelen, ‘stoort’ de aanwezigheid van vrouwen dit patroon omdat hij geen
kans ziet zich los te maken van de rolverwachtingen die in onze cultuur ten aanzien
van vrouwen bestaan.
Andere voorbeelden van extern rolconflict leveren de posities van geestelijk

verzorger in de krijgsmacht, van bedrijfsarts, van wetenschappelijk onderzoeker in
dienst van overheid of bedrijf. In al deze gevallen kunnen zich spanningen of
conflicten voordoen tussen professionele normen en verwachtingen enerzijds en de
verplichtingen die men heeft met betrekking tot de eigen organisatie anderzijds.98.

Het intern rolconflict werd eigenlijk al geïntroduceerd bij het voorbeeld van de
vrouw in een arbeidspositie die, in ieder geval in bepaalde functies, tegelijk
verwachtingen in haar omgeving ten aanzien van haar rol als functionaris en van
haar rol als vrouw moet beantwoorden. Sommige werkende vrouwen zullen een
dergelijke menging volledig afwijzen omdat zij uitsluitend als functionaris behandeld
en beoordeeld wensen te worden; het zijn vaak de vrouwen die zich op een bewust
emancipatorisch standpunt stellen. Anderen zullen, juist omgekeerd, de ‘vrouwelijke’
rol in hun beroep accentueren, bijv. in kleding en make-up, en zelfs trachten profijt
te trekken van het feit dat sommige mannen in haar omgeving bereid zijn van een
vrouw meer te nemen dan van een mannelijke collega.
In de sociologische literatuur is het intern rolconflict vrij veel bestudeerd. De baas

in het bedrijf die zit ingeklemd tussen de verwachtingen van zijn ondergeschikten
en van zijn chef als vertegenwoordiger van de bedrijfsleiding; de onderofficier die
hetzelfde meemaakt in de militaire organisatie; de vakbondsbestuurder of het
ondernemingsraadslid tussen zijn achterban welke ‘open kaart spelen’ verwacht en
de directie die vertrouwelijkheid bepleit; de georganiseerde arbeider tenslotte die bij
een stakingsbevel tegelijk loyaal vakbondslid wil blijven én loyaal personeelslid -
het zijn maar enkele voorbeelden van een hele reeks van mogelijke spanningen in
rolnormen en -verwachtingen.99.

Een afzonderlijke interessante vraag, die met name de so-
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ciaal onderzoeker op dit gebied zal bezighouden, is die naar de wijze waarop de
definitie van het rolconflict tot stand komt.100. Wanneer is er eigenlijk sprake van
‘moeilijk verenigbare verwachtingen en normen’?
Soms legt de onderzoeker zelf het criterium aan en acht een rolconflict aanwezig

indien hijzelf de geïmpliceerde normen en verwachtingen onderling tegenstrijdig
vindt. Er is dan slechts sprake van wat wij al eerder cultuurconflict noemden. Indien
echter de betrokken positiebekleders zelf percipiëren dat zij en/of anderen ten aanzien
van hun gedrag verschillende eisen stellen, dan is er minstens sprake van potentieel
rolconflict. Dat potentiële rolconflict wordt actueel, wanneer die positiebekleders
zich refereren aan - populair gezegd: zich iets gelegen laten liggen aan - de meningen
van andere personen die die verschillende rolnormen en -verwachtingen koesteren
ten aanzien van hun gedrag. Indien zij persoonlijk de verschillende normen en
verwachtingen niet slechts als verschillend, maar tevens als feitelijk onverenigbaar
beleven, dan hebben zij te kampen met subjectief rolconflict.
Zo kan een buitenstaander wel vinden dat een student of leerling die in het kader

van een of ander beoordelingssysteem het werk van een klas- of studiegenoot moet
beoordelen, zich geconfronteerd ziet met een rolconflict tussen zijn rollen als
‘beoordelaar’ en als ‘medeleerling’, maar het is de vraag hoe die leerlingen of
studenten dat zelf zien. Wellicht trekken zij zich van de eisen van hetzij de docent
die het beoordelingssysteem heeft geïntroduceerd, hetzij van de eisen van hun
medeleerlingen niets aan. In het eerste geval laten zij hun ‘collegiale’ rol domineren
en geven hun klas- of studiegenoot een voldoende, ongeacht de kwaliteit van het
werk. In het tweede geval bekreunen zij zich niet om de verwachtingen van de
beoordeelde en laten zij zich bij hun beoordeling uitsluitend leiden door de
overeengekomen maatstaven omtrent ‘goed’ en ‘slecht’ werk. In beide gevallen is
dus sprake van potentieel rolconflict, dat pas actueel wordt zodra zij de rolopvattingen
én van de docent én van de medeleerling maatgevend vinden.
Ook dan echter is het denkbaar, dat zij die verschillende eisen nog niet strijdig

vinden. Men kan bijv. redeneren, dat een strenge beoordeling van de prestaties van
een medeleerling, ook als die negatief uitpakt, uiteindelijk toch ook in het belang is
van die ander en dus niet strijdig met de
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vereiste onderlinge solidariteit tussen leerlingen. Pas als de leerling in kwestie het
als een probleem gaat ervaren en aarzelt of hij/zij nu ‘streng’ zal beoordelen vanuit
het au sérieux nemen van de beoordelaarsrol, dan wel ‘mild’ zal zijn, ‘omdat je je
klasgenoten nu eenmaal niet laat afgaan’, is er sprake van een volledig subjectief
rolconflict.

In het bovenstaande kwam eigenlijk al naar voren dat men verschillende soorten
rolconflicten op uiteenlopendemanieren kan trachten op te lossen. Men kan prioriteit
toekennen aan één uit diverse conflicterende definities van een bepaalde rol, of aan
één van diverse conflicterende rollen. Dat doet bijv. de leerling of student, die, zoals
in bovenstaand voorbeeld, kiest voor hetzij de beoordelaarsrol, hetzij de collega-rol.
Een andere mogelijkheid is het minimiseren van het rolgedrag. Men vermijdt dan

partij te kiezen en ontwijkt het dilemma. Zo kan de leerling voor wie het mee moeten
beoordelen van de studieprestaties van de medeleerling een subjectief rolconflict
betekent, zich op de dag dat het beoordelingswerk moet geschieden, ziek melden!
Zo schuiven veel ambtenaren, functionarissen en bestuursleden allerlei beslissingen,
ten aanzien waarvan verschillende belanghebbenden geheel strijdige verlangens
koesteren, op de lange baan.
Tenslotte is een veel voorkomende wijze van hantering van rolconflicten het zoeken

naar een compromis. Dit kan gebeuren door aan beide series rolnormen en
-verwachtingen een beetje tegemoet te komen, door nu eens de ene dan weer de
andere serie normen en verwachtingen te honoreren, of door de beide soorten
rolgedrag zoveel mogelijk gescheiden en voor de rolpartners verborgen te houden.
Demedebeoordelende leerling kan trachten de ene keer de docent te vriend te houden
door een ‘strenge’ beoordeling en een volgende keer zijn vrienden door een ‘mild’
oordeel. Hij kan ook trachten beide partijen enigermate tevreden te stellen door een
overwegend ‘matig strenge’ of ‘vrij milde’ beoordelingsstijl. Bij anonieme
beoordelingen van elkaars werk tenslotte bereikt men een zekere scheiding en
verhulling van rolgedragingen die anders wellicht als moeilijk met elkaar te
combineren worden gezien.
Het ligt voor de hand dat in onze sterk gedifferentieerde en pluriforme samenleving

rolconflicten aan de orde van de
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dag, en vaker het voorwerp van sociologische en sociaal-psychologische
beschouwingen en onderzoekingen zijn dan het omgekeerde verschijnsel:
rolversterking. Toch is het sociologisch en praktisch eveneens van belang dat mensen
in een bepaalde positie zo vaak tamelijk ‘rolvast’ kunnen optreden, omdat de normen
en verwachtingen die verschillende partijen jegens hun optreden koesteren, elkaar
versterken of ook omdat hun rol in die positie aardig overeenkomt met een rol die
zij uit hoofde van een andere positie eveneens gewend zijn te vervullen. Het is bijv.
denkbaar dat de rol van een ietwat kameraadschappelijk optredende vader - een rol
die momenteel veel zoons en dochters van hun vader verlangen - de jeugdleider
gemakkelijker afgaat dan de hoofdambtenaar. Evenzo zou men verwachten dat de
rol van dienstplichtig militair de jongen uit een traditioneel gezins- en schoolmilieu
beter ‘ligt’ dan zijn mede-rekruut, die allerlei ‘alternatieve’ opvoedingsprocessen
heeft doorgemaakt.

Aanvullend commentaar

Van oudsher wordt het begrip cultuur in antropologie en sociologie gebruikt in een
ruime en een enge betekenis. In ruime zin opgevat slaat cultuur op de totale
samenleving en dan is de sociale structuur slechts een onderdeel van de cultuur, die
daarnaast ook nog de collectieve voorstellingen van een volk, hun middelen van
bestaan, kunstuitingen e.d. behelst. Dit ruime cultuurbegrip is afkomstig uit de oudere
antropologie welke zich concentreerde op de studie van primitieve, tamelijk
overzichtelijke samenlevingen.
Het cultuurbegrip in engere zin ter aanduiding van het geheel van collectieve,

duurzame denkbeelden dat van de ene aan de andere generatie wordt overgedragen,
is vooral later in de antropologie en in de sociologie ingeburgerd geraakt en komt
uiteraard van pas voor een analyse van meer complexe samenlevingen. Een strikt
onderscheid tussen cultuur en sociale structuur houdt namelijk geen ontkenning in
van het nauwe onderlinge verband tussen beide grootheden, maar vormt veeleer een
onmisbare voorwaarde voor het analyseren van de aard van dat verband.
Zoals wij indertijd in een discussie hierover101. hebben uit-
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eengezet, kan men zich dit verband tussen structuur en cultuur voorstellen in de
volgende vorm. Elke cultuur bevat voorschriften voor en voorstellingen van de
gewenste en realiseerbare wijze van werken, wonen en leven van een volk. Dat zijn
dan wat Kluckhohn102. noemt ‘designs for living’: normen en verwachtingen over de
inrichting van de samenleving die weer gerelateerd zijn aan de waarden en
doelstellingen in die samenleving. Dit cultureel ontwerp van het maatschappelijk
bestel is bepalend voor, maar wordt tevens bepaald door de sociale verhoudingen -
de ‘latente’ sociale structuur - en de sociale betrekkingen - de ‘manifeste’ sociale
structuur.
In het algemeen zien sociologen en antropologen de samenhang tussen cultuur en

structuur als een wisselwerking. Niettemin leggen sommige theoretici duidelijk de
nadruk op de cultuur als het primaire gegeven waaruit men de structuur kan verklaren
of begrijpen, terwijl anderen de cultuur toch vooral als een uitvloeisel van de structuur
zien en de structuur dan vaak weer als het produkt van allerlei economische,
technologische en politieke krachten. In het volgend hoofdstuk over
institutionaliseringsprocessen komen wij terug op de wisselwerking tussen cultuur
en structuur.
Terwijl men aanvankelijk het cultuurbegrip reserveerde voor de collectieve en

duurzame voorstellingen van een volk, wordt - zoals uit onze behandeling in dit
hoofdstuk bleek - naderhand ook van de cultuur van een groep, een organisatie, een
stand of een bepaald gebied gesproken. Als wij het goed zien, zijn de meeste
sociologen nu meer dan in de jaren vijftig geneigd te spreken van ‘subculturen’ als
het gaat om de specifieke, eigen normen, verwachtingen, doeleinden en waarden van
kleinere sociale eenheden dan volkeren.103. Met die toevoeging ‘sub’ wordt als het
ware aangeduid, dat het om nadere verbijzonderingen of specificaties gaat van een
algemener cultuurpatroon. Het begrip subcultuur verwijst dan dus naar het feit, dat
de betrokken groepering onderdeel vormt van een groter geheel. Door de cultuur van
een andere groepering als ‘subcultuur’ te beschouwen, attendeert de socioloog zichzelf
erop dat hij bij zijn analyse van dat groepsleven de relaties van die groepering tot de
organisatie, de sociale laag, het volksdeel of volk waartoe de groep behoort, niet mag
verwaarlozen. Het
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spreekt vanzelf dat deze term nauw verwant is aan Lintons begrip ‘specialties’ dat
wij in dit hoofdstuk noemden. ‘Specialties’ slaat echter op specifieke
cultuurelementen, terwijl ‘subcultuur’ betrekking heeft op het geheel van
cultuurelementen, dat een bepaalde sociale eenheid een eigen signatuur geeft binnen
een grotere groepering.
Een andere term die eveneens de laatste jaren frequenter gebruikt wordt ter

aanduiding van bepaalde cultuurpatronen welke karakteristiek zijn voor
deelgroeperingen uit een samenleving, is tegencultuur. Hoewel het verschijnsel onder
diverse benamingen al eerder werd onderkend in de sociologie104., was het Yinger
die de term ‘contra-culture’ voor het eerst introduceerde.105. Het gaat, aldus deze
auteur, om ‘the creation of a series of inverse or counter values (opposed to those of
the surrounding society) in face of serious frustration or conflict’. Voorbeelden van
tegencultuur zijn: de ‘bohème’, de onconventionele levenswijze van kunstenaars,
die zich verzetten tegen de saaie en overgedisciplineerde burgermaatschappij; allerlei
soorten jeugdcultuur, waarin jongeren zich in uiterlijk, vrijetijdsbesteding, enz.
afzetten tegen de normen van de wereld der volwassenen; de ‘onderwereldcultuur’
van delinquenten enmisdadigers die er alternatieve waarden en normen op na houden
omtrent het ‘mijn en dijn’ en omtrent wijzen om aan de kost te komen. Ook valt te
denken aan vormen van sociaal-politieke tegencultuur welke men aantreft in kringen
van anarchisten, socialisten en communisten die een andere maatschappelijke orde
dan de huidige kapitalistische voorstaan, en aan vormen van religieuze tegencultuur,
te vinden bij bepaalde sekten en ook wel in kerkelijke stromingen die niet slechts de
in onze samenleving dominante godsdienstige overtuigingen van de grote
kerkgenootschappen verwerpen, maar tevens de ‘wereldse’ levenswijze van de
conventionele christenen.
Het voorbeeld van een tegencultuur bij uitstek is uiteraard de zgn. counterculture

waarmee we in de jaren zestig vertrouwd geraakt zijn. Hoewel verschillende groepen
verschillende accenten leggen, is er volgens diverse auteurs wel degelijk sprake van
een gemeenschappelijke grondtoon in het leven en streven van allerlei protesterende
studenten, communards e.d. Volgens de Engelse socioloog Musgrove106. die naar de
‘counterculture’ een uitgebreid onderzoek
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instelde, gaat het in het algemeen om:
- verwerping van het carrière- en prestatiestreven van de moderne, westerse
samenleving en aanvaarding van idealen van individuele vrijheid en
zelfontplooiing;

- afwijzing van allerlei sociaal-geconstrueerde grenzen en instellingen en een
poging tot ‘gewoon’ leven;

- verzet tegen de moderne technologie en het streven naar een meer natuurlijke
levenswijze of naar mystieke belevingen;

- protest tegen alle vormen van dwang en gevestigd gezag, waar tegenover men
de waarden van spontaniteit en solidariteit stelt.

Ook in Nederland is wel onderzoek verricht waaruit soortgelijke resultaten komen.
Zo vonden Gadourek en Jessen107. in een enquête onder de Nederlandse bevolking
van 16 jaar en ouder een duidelijk patroon van houdingen ten aanzien van het gebruik
van ‘drugs’, ten aanzien van seksuele relaties en ten aanzien van het werk. In het
algemeen gingen een tolerante instelling ten aanzien van druggebruik, een ‘libertijnse’
houding jegens seksuele relaties, en het meer waarde hechten aan vrijetijdsbesteding
dan aan de arbeid, samen. Evenals Musgrove vonden ook Gadourek en Jessen dat
deze tegencultuur méér aftrek vindt bij jongeren dan bij ouderen, meer bij mannen
dan bij vrouwen. Voorts blijkt dit patroon méér voor te komen naarmate de
ondervraagdenmeer opleiding genoten hebben. Zoals blijkt uit deze onderzoekingen
zijn de grenzen tussen aanhangers van de tegencultuur en van de ‘burgerlijke’ cultuur
uitermate vloeiend. Het is niet zo dat men een duidelijk afgebakende groep jongere
‘alternatievelingen’ kan aanwijzen, die het over de hele linie oneens zijn met de ‘rest’
van de meer traditioneel gezinde Nederlanders. Afgezien van een kleine minderheid
van ‘hippies’ en ‘activistische radicalen’, die over het geheel genomen niet alleen
met het woord, maar ook met de daad exponenten zijn van een der varianten van de
tegencultuur, zijn vele en misschien wel de meeste Nederlanders tot op zekere hoogte
positief gestemd ten aanzien van sommige waarden van de tegencultuur en min of
meer kritisch ingesteld jegens de waarden van het meer conventionele cultuurpatroon
van onze maatschappij. Dit was trouwens ook al diverse malen naar voren gekomen
uit onderzoek onder
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studenten. Daar bleek evenmin sprake te zijn van een scherpe scheidslijn tussen
‘activisten’ en ‘gewone’ (= brave) studenten.108. Vermelding verdient nog een
onderzoek, verricht door Ten Have, die in de zomer van 1971 onder meer door middel
van participerende observaties de ‘counterculture’ in het Vondelpark bestudeerde.109.

Het laat zich verstaan dat er bepaald niet altijd scherpe grenzen te trekken zijn
tussen subcultuur en tegencultuur. Zo is indertijd doorWageningse sociologen nogal
veel werk gemaakt van het verschil ten plattelande tussen het zgn. modern-dynamische
en het traditionalistische cultuurpatroon, dit met name ter verklaring van verschillen
in agrarische bedrijfsvoering.110. Desgewenst kan men dat modern-dynamische
cultuurpatroon best beschouwen als een subcultuur, een nadere verbijzondering van
algemeen aanvaarde waarden en doelstellingen in de Westerse samenleving.
Voorzover echter juist in de plattelandsgemeenschap de betrokken boeren zich
afzetten tegen de traditionele gang van zaken, is sprake van een tegencultuur.
Een ander voorbeeld van zo'n mengvorm van tegen- en subcultuur treft men aan

bij tal van etnische minderheden - bijv. diverse Slavische volkeren in de oude
Donau-monarchie, de Vlaamse minderheid in het België van voor en na de Eerste
Wereldoorlog en de Basken in het tegenwoordige Spanje.
In dergelijke gevallen heeft zo'n minderheid alreeds een eigen cultuur welke in

bepaalde opzichten, zoals de religie, soms een subcultuur vormt van de dominante
cultuur van de natie waartoe zij behoren. Voorzover zij echter in hun
emancipatiestreven zich gaan distantiëren van bepaalde in die natie vigerende idealen
en verworvenheden - bijv. de staatkundige eenheid, de gemeenschappelijke taal en
cultuur - ontstaat tegencultuurvorming. Men gaat dan uit de eigen, oude cultuur die
elementen benadrukken of nader uitwerken die in scherp contrast staan met de
waarden, normen of doelstellingen van de hen dominerendemeerderheid; oude zeden
en gewoontes worden in ere hersteld, de eigen taal of het eigen dialect wordt
gereactiveerd en waar nodig uitgebreid enz.
Bij wijze van slotopmerking kan gesteld worden, dat in de sociologische theorie

over cultuur in de jaren vijftig vooral gewerkt is aan een goed en scherp onderscheid
van cultuur-
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elementen. In de jaren zestig en zeventig wordt het belangrijker het begripsapparaat
te nuanceren met betrekking tot diverse soorten cultuur-patronen, die karakteristiek
zijn voor allerlei groeperingen die zich afzonderen van of verzetten tegen de
dominante cultuur van de gehele samenleving. Het is zelfs de vraag of in onze zo
pluriforme maatschappij nog van een algemeen-maatschappelijke cultuur sprake is.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk IV

Cultuur
MILTON SINGER, ‘The concept of culture’, in: International Encyclopedia of the
Social Sciences (1968, Vol. 3, 527-543). Een goed overzicht, vooral betreffende
het cultuurbegrip in de culturele en sociale antropologie; met een uitgebreide
bibliografie.

LOUIS SCHNEIDER en CHARLES BONJEAN (red.), The idea of culture in the social
sciences (Londen: Cambridge U.P., 1973). Een bundel essays over het gebruik
van het begrip ‘cultuur’ in de sociologie, antropologie, geschiedenis, economie,
en andere wetenschappen.

CLYDE KLUCKHOHN, ‘The study of culture’, in: D. LERNER en H.D. LASSWELL
(red.), The policy sciences (Stanford, Cal.; Standford U.P., 1951). Een heldere,
systematische uiteenzetting over de inhoud van het begrip cultuur, gedefinieerd
als ‘designs for living’ en over belangrijke aspecten van cultuur, met name het
verschil tussen impliciete en expliciete cultuur; voorts een en ander over
onderzoek op dit terrein.

A.L. KROEBER en TALCOTT PARSONS, ‘The concept of culture and of social
system’, in: American Sociological Review, Vol. XXIII, 1958, 582-583. Dit
korte stuk bevat een inmiddels beroemd geworden voorstel van een prominent
antropoloog en een prominent socioloog in den vervolge het cultuurbegrip in
engere zin te hanteren, en in plaats van cultuur in de ruime zin van het woord
liever te spreken van ‘maatschappij’ of ‘sociaal systeem’.
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J. MILTON YINGER, ‘Contraculture and subculture’, in: American Sociological
Review, Vol. XXV, 1960, 625-635, is een belangrijk artikel waarin, na een
beschouwing van de toepassing van het cultuurbegrip op kleinere eenheden dan
volkeren, de begrippen ‘tegencultuur’ en ‘subcultuur’ worden geïntroduceerd
en gedefinieerd.

Normen
JUDITH BLAKE en KINGSLEY DAVIS, ‘Norms, values, and sanctions’ Hdst. 13,
in: ROBERT E.L. FARIS,Handbook ofModern Sociology (Chicago: RandMcNally,
1964). Een zeer knap overzicht met veel literatuur. De auteurs komen - zulks
in tegenstelling tot ons standpunt - tot de conclusie dat het weinig zin heeft naast
normen nog apart waarden te onderscheiden. Zij bieden voorts een goede
classificatie van normaspecten.

ALVIN W. GOULDNER, ‘The norm of reciprocity: A preliminary statement’, in
American Sociological Review, Vol. XXV, 1960, 161-178. Een interessante
‘case-study’ van één norm, nl. die van de wederkerigheid in het maatschappelijk
leven, waarbij uitvoerig op de functionele betekenis daarvan wordt ingegaan.

Sociale rol
BRUCE J. BIDDLE en EDWIN J. THOMAS (red.), Role theory: concepts and research
(New York, Wiley: 1966). Een bundel opstellen over de geschiedenis van de
roltheorie en een systematische verhandeling over de belangrijkste begrippen
uit deze theorie. De bundel behelst verder een grote verzameling reeds eerder
gepubliceerde, theoretische uiteenzettingen en onderzoeksverslagen.

R. THORNTON en P.M. NARDI, ‘The dynamics of role acquisition’, in: The
American Journal of Sociology, Vol. 80, 1975, 870-885, ontwerpen een
interessante theoretische benadering van het proces van rolverwerving, waarin
zij vier stadia onderkennen: die van anticiperende, formele, informele en

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



140

persoonlijke rolverwerving. Bevat ook veel literatuurverwijzingen.

C.J. LAMMERS, Het Koninklijk Instituut voor de Marine. Een sociologische
analyse van de inlijving van groepen adspir ant-officieren in de zeemacht (Assen:
Van Gorcum, 1963). In deze studie wordt verband gelegd tussen de in hfdst. III
behandelde structuurdimensies (sociale afstand, sociale integratie en sociale
rang), en de kans op het kiezen van bepaalde uitwegen uit dilemma's van
rolconflict (blz. 30-39). In de onderzoeksverslagen worden de ontwikkelde
begrippen over rol, rolconflict e.d. toegepast.

E. VAN DE VLIERT, Rolgedrag in de organisatie (Deventer: Kluwer, 1973). In
het eerste hoofdstuk biedt de auteur een overzicht van recente ontwikkelingen
in de roltheorie. Voorts wordt op basis van een toespitsing van de theorie op
rolgedrag in organisaties een aantal hypothesen ontwikkeld, die getoetst zijn in
een onderzoek onder organisatieadviseurs bij ministeries.

Eindnoten:

79. Een goed voorbeeld van de opvatting is Malinowski (1951) 621 e.v.
80. Voor een sociologie van de symboliek: Ponsioen (1952).
81. Morris (1956) 610; Gibbs (1965) 589; Blake en Davis (1964) 456.
82. Linton (1936) 271-287.
83. Dit blijkt bijv. uit het feit, dat in vele definities de norm omschreven wordt als ‘verwacht gedrag’.

Sherif en Sherif (1956) 170, 171; Homans (1951) 122-124.
84. Weber (1947) 15. Zie over het onderscheid tussen ‘voorspellingen’ en ‘gedragsregels’ ook

Gibbs (1965) 589, en Gross c.s. (1958) 58, 59. Deze auteurs geven overigens, in tegenstelling
tot onze definities, er de voorkeur aan om normen en verwachtingen als synoniemen te bezigen
voor ‘gedragsregels’, terwijl zij voorstellen om ‘voorspellingen’ te definiëren als ‘anticipaties’.

85. In de sociale psychologie spreekt men van ‘role-taking’, indien men zich verplaatst in de rol
(dus o.a. de rolverwachtingen) van de ander. Zie bijv. Turner (1956) 316 e.v.

86. Bijv. Morris (1956) 610.
87. Vgl. ook Parsons (1952) 12: ‘An element of a shared symbolic systemwhich serves as a criterion

or standard for selection among the alternatives of orientation which are intrinsically open in
a situation may be called a value’.

88. Coser (1956) 67 e.v.
89. Vgl. Bierstedt (1957) 149.
90. Den Hollander (1954) vooral 13-25.
91. Lipset c.s. (1956) 404.
92. Zie vooral de uitvoerige studie van Eisenstadt (1956); voorts Ellemers (1957) 97 e.v.
93. Landecker (1951).
94. Verwante definities by Gross c.s. (1958) 48; voor kritische be- schouwingen en verdere

literatuurverwijzingen inzake de roltheorie, zie Popitz (1967), Jackson (1972) en Thornton en
Nardi (1975).

95. Vgl. Klapp (1958) 674-678.
96. Merton (1957) 368 e.v.
97. Myrdal en Klein (1969); In 't Veld-Langeveld (1969) 68 e.v.
98. Zie bijv. Blau en Scott (1962) 60-74.
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99. Zie over de fabrieksbaas: Wray (1949) 298 e.v.; Roethlisberger (1945) 283 e.v.; over de
onderofficier: Stouffer c.s., deel I (1949) 405 e.v.; over de drogist: McCormack (1956) 308
e.v.; over de vakbondsbestuurder: Coleman (1956) 519 e.v.; over de arbeider-vakbondslid:
Purcell (1953) en Tagliacozzo en Seidman (1956) 551 e.v.

100. Het volgende is mutatis mutandis ontleend aan Lammers (1963) 33-39.
101. De Sitter (1962); Van Doorn en Lammers (1962).
102. Zie Kluckhohn (1951).
103. Zoals bij Yinger (1960); voordien werd het begrip ook al gebruikt, maar in uiteenlopende

betekenissen. In Nederland kreeg het begrip subcultuur enige bekendheid door Havemans werk
(1952) over de naar zijn mening afzonderlijke subcultuur van de ongeschoolde arbeiders, die
op vele punten contrasteerde met de ‘burgerlijke’ cultuur (voor een kritiek op deze these, zie
Van Doorn, 1954). Bij Haveman heeft ‘sub-cultuur’ overigens meer de betekenis van wat Yinger
‘contra-culture’ noemt en wat in onze tekst ‘tegencultuur’ wordt genoemd.

104. Zo sprak Wertheim (1953) van ‘het contrapunt in de samenleving’.
105. Yinger (1960). Opgemerkt moet worden dat men ‘tegencultuur’ kan opvatten als een speciaal

soort subcultuur. Dan heeft subcultuur een vrij neutrale betekenis als: het cultuurpatroon van
een groepering die deel uitmaakt van een groter sociaal verband. Ziet men echter een subcultuur
als een serie specifieke uitwerkingen van en toevoegingen aan de algemene cultuur van een
groter verband binnen de kring van een deelgroepering uit dat verband, dan zijn subcultuur en
tegencultuur nevengeschikte begrippen. Bij een subcultuur baseert men zich dan op de
gemeenschappelijke algemene cultuur, maar voegt er iets aan toe en articuleert bepaalde waarden
nader in de vorm van specifieke normen en doelstellingen. Te denken valt bijv. aan de naoorlogse
ideologie van de confessionele volksdelen, waarin ook de gemeenschappelijke nationale
cultuurelementen benadrukt werden; daaraan gekoppeld, evenwel, werden dan de eigen
roomskatholieke of orthodox-protestantse waarden, doelstellingen, normen enz., als
verbijzonderingen van of toevoegingen aan het nationale cultuurpatroon. In het geval van
‘tegencultuur’ sluit men zich niet aan bij, maar zet zich af tegen de cultuur van het grotere
verband.

106. Musgrove (1974) hfdst. 5.
107. Gadourek en Jessen (1971) (1).
108. Voor een overzicht, zie Lammers (1973 (1).
109. Ten Have (1974).
110. Voor een kritische bespreking van het Wageningse onderzoek op dit terrein en verdere

literatuurverwijzingen, zie Nooij (1964).
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Hoofdstuk V
Structurele en culturele elementen in wisselwerking

1. Het functiebegrip

In voorgaande hoofdstukken is reeds herhaaldemalen impliciet gebruik gemaakt van
het besef, dat het sociale leven functionele verbanden kent. Zo is de notie dat
frequentie van interactie gepaard gaat met intensiteit van gevoelens, een uitspraak
omtrent een functioneel verband.
Het is thans zaak iets duidelijker te stipuleren, wat precies onder functie verstaan

moet worden. De strijd rondom de vraag wat de functionele analyse in de sociologie
is en behoort te zijn, is momenteel echter allerminst uitgewoed. Wij zullen dan ook
niet trachten om een enigszins afgeronde kritische bespreking van theorie en praktijk
van het functiebegrip te geven, maar ons beperken tot enige opmerkingen, die het
materiaal leveren voor een vruchtbaar gebruik van dit begrip. Hierbij baseren wij
ons grotendeels op de in 1946 door Hofstra gehouden rede over het functiebegrip.111.

De voornaamste ideeën uit deze verhandeling zijn ook te vinden inMertons beroemde
exposé ‘Manifest and latent functions’.112.
Oorspronkelijk kwam het functiebegrip vooral voor in cultureel-antropologische

analyses; een primitief volk - d.w.z. een groeperingmet een bepaalde sociale structuur
en een cultuur - werd als een functionerend geheel beschouwd. Van verschillende
structuur- en cultuurelementen ging men dan na, in hoeverre deze een bijdrage
leverden tot het functioneren, het in beweging zijn, van het geheel.113. Een dergelijke
bijdrage heette dan een functie.
Momenteel wordt de term functie ook in de sociologie in veel bredere betekenis

gebruikt en wel als: de werking, die een verschijnsel uitoefent.114. Een functionele
analyse is dan niets anders dan een analyse van de samenhangen tussen verschijnselen.
Hierbij moet dan bedacht worden, dat één verschijnsel verschillende functies kan

hebben, terwijl ook één bepaalde functie door verschillende verschijnselen kan
worden uitgeoefend.
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Wanneer men de functionele werking nagaat van de in onze cultuur geldende norm:
‘familieleden horen elkaar bij te staan’, dan kan men o.a. tot de slotsom komen, dat
deze norm een bepaalde psychische functie heeft. Het familielid dat in moeilijkheden
zit of voor wie moeilijkheden op til zijn, kan aan deze norm een gevoel van zekerheid
ontlenen. Daarnaast kan men echter ook een sociale functie van deze bijstandsnorm
onderkennen: dank zij deze norm vindt tussen de familieleden een voortdurende
uitwisseling van wederzijdse hulp plaats bij bevallingen, vakanties, sterfgevallen,
het verkrijgen van een baan, tegenslag in zaken en zo meer. Deze vormen van
samenwerking zijn een aanwijzing van de integratie van het familieleven; men kan
dus concluderen, dat de convergentie tussen de familieleden op het punt van deze
norm functioneel is voor integratie van de familiebetrekkingen.
Uiteraard is hiermee het potentieel aan functies van de norm in kwestie niet

uitgeput. Voorzover bijv. noodlijdende familieleden materiële steun ontvangen, heeft
de norm tevens economische functies.
Het spreekt vanzelf, dat de hier genoemde functies ook door andere sociale

verschijnselen dan de bijstandsnorm kunnen worden ‘waargenomen’. Gevoelens van
geruststelling in moeilijke omstandigheden kanmen aan religieuze waarden ontlenen.
De integratie van de familiebetrekkingen kan even goed bevorderd worden door
verwachtingen omtrent de reacties van de plaatselijke gemeenschap.Wellicht bestaat
in de familie X, die tot de vooraanstaande kringen van de stad behoort, helemaal
geen bijstandsnorm, maar vloeit de onderlinge hulp voort uit de verwachting, dat het
in de steek laten van een familielid het sociaal aanzien van de familie zal schaden.
De materiële steun aan noodlijdende gezinnen, tenslotte, kan ook door wettelijke

voorzieningen gewaarborgd zijn.

Hofstra115. heeft erop gewezen, dat het van groot belang is bij het bezigen van het
functiebegrip te differentiëren naar:
1. de frequentie en de duur van de werkingen;
2. de richting van de functie;
3. de mate, waarin een functie een werking inhoudt, die verderaf ligt, op een groter

geheel betrekking heeft, óf een die dichterbij ligt, in een kleinere samenhang
werkzaam is.
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Het eerste onderscheid - naar frequentie en duur van de werking - stelt ons in staat
om enig inzicht te verwerven in het relatieve belang van verschillende functies. Op
grond van de constatering, dat materiële hulpverlening in de familie X slechts weinig
voorkomt en dan nog van korte duur is, kan geconcludeerd worden, dat wij hier met
een vrij secundaire functie van de bijstandsnorm te maken hebben. In vergelijking
daarmee is dan bijv. de bevordering van de groepsintegratie een primaire functie,
indien onderlinge samenwerking wél frequent en over lange perioden plaatsvindt.
Het tweede onderscheid - naar richting van de functie - attendeert ons op het feit, dat
bij een functioneel verband altijd een antwoord moet worden gegeven op de vraag:
‘Wat heeft een functie voor wat, en op welke wijze?’ De uitspraak dat de norm van
wederzijdse bijstand in de familie psychische, sociale en economische functies heeft,
is te algemeen. Men moet duidelijk specificeren welke psychische, sociale of
economische verschijnselen functioneel met de norm in kwestie verbonden zijn en
wat de aard van het verband is. De conclusie dat er een functionele samenhang bestaat
tussen de bijstandsnorm in de familie en de mate van gerustheid of ongerustheid van
de leden der familie in kritieke situaties, laat bijv. in het midden of de in het geding
zijnde norm nu geruststellend of juist verontrustend werkt. Het kan immers bijv.
voor een familielid dat in liefdesperikelen verkeert, een bijzonder ontstellende
gedachte zijn dat vermoedelijk de hele familie zich geroepen zal voelen om bij deze
precaire persoonlijke moeilijkheden te hulp te snellen. Juist over de aard van het
verband is dus opheldering nodig, wil men tot enig inzicht in de bestudeerde materie
komen.
Het derde onderscheid - globaal gesproken: naar de ‘nabijheid’ van de werking -

voert ons tot het hart van een sociologische analyse. Het besef immers, dat het
studie-object van de sociologie voor een groot deel bestaat uit functionerende
structureel-culturele eenheden, impliceert dat de samenstellende onderdelen van het
geheel veelal op alle mogelijke manieren met elkaar samenhangen. Bijgevolg kan
een bepaald sociaal verschijnsel niet slechts directe, maar ook allerlei indirecte
werkingen uitoefenen.
Zo kan de norm van bijstand in de familie allerlei indirecte consequenties hebben

zoals: een zekere zorgeloosheid bij sommige leden (op grond van de geruststellende
functie van
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de norm), een sterk saamhorigheidsgevoel in de familie (dank zij de
groepsintegratie-functie van de norm), een ‘rem’ op de sociale daling van sommige
tot de familie behorende gezinnen (krachtens de materiële steunfunctie van de norm).
Hoewel het vaak moeilijk is om erachter te komen wat nu een ‘directe’ en wat een
‘indirecte’ werking is, en hoewel er bovendien weer allerlei gradaties van indirectheid
zijn op te merken, is het toch van belang er altijd op bedacht te zijn, dat elk sociaal
verschijnsel in verband kan staan met een grote sortering andere verschijnselen.
Zelden of nooit hebben wij in het sociale leven met het geïsoleerd verband tussen
twee factoren te maken. Doorgaans is er sprake van de interdependentie van een
groot aantal factoren, die niet alleen op zichzelf, maar ook dank zij de combinatie
waarin zij zich voordoen bepaalde werkingen teweegbrengen. Het gevolg is o.m. dat
de verandering in één onderdeel van een sociaal geheel tot een ware ‘kettingreactie’
in allerlei andere delen aanleiding kan zijn.
Het is zeer de vraag, of er enig principieel verschil bestaat tussen zgn. ‘causale’

en ‘functionele’ verbanden. In een causaal verband wordt altijd duidelijk gesteld,
wat oorzaak en wat gevolg is. In een functioneel verband wordt dit vaak in het midden
gelaten. Dit komt omdat wij in veel gevallen eenvoudig niet weten, welke van twee
verschijnselen die een samenhang vertonen, als oorzaak moet worden aangemerkt.
Bovendien komen in het sociale leven vaak wisselwerkingen voor (of wel:
tweezijdig-causale verbanden).
De in een vorig hoofdstuk geopperde hypothese, dat samenwerking en wederzijdse

sympathie samengaan, is een goed voorbeeld van een functioneel verband waarbij
de kwestie van oorzaak en gevolg in het midden gelaten is. Dit wil overigens helemaal
niet zeggen, dat er in werkelijkheid in deze relatie geen oorzaak en gevolg zouden
zijn aan te wijzen.
Het is a priori mogelijk, dat sympathie altijd een gevolg is van samenwerking en

nooit de oorzaak ervan. Ook is het niet uitgesloten, dat alleen sympathie de
samenwerking bevordert en niet omgekeerd. Een derde mogelijkheid is, dat beide
tendenties altijd samengaan: d.w.z. samenwerking en sympathie zouden elkaar
versterken. Een vierde - de op het eerste gezicht meest plausibele - mogelijkheid is
dat alle drie de bovengenoemde gevallen zich voor kunnen doen, al naar
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gelang het optreden van andere factoren.
Het is immers een ervaringsfeit, dat veel vriendschappen zich ontwikkelen op

grond van samenwerking in de beroepssfeer. In eerste instantie veroorzaakt de (in
het kader van het beroep gedwongen) samenwerking een zekere sympathie. Dan kan
echter dit vriendschapsgevoel weer aanleiding zijn tot andere vormen van
samenwerking (contact van informele aard op en buiten het werk), waardoor de
sympathie weer versterkt wordt. Kortom, de éénzijdige causaliteit heeft plaatsgemaakt
voor een tweezijdige (wisselwerking).

Tenslotte wijzen wij op een drietal misverstanden, die in de praktijk van het
sociologisch onderzoek nog steeds niet verdwenen zijn.
In de eerste plaats betekent de nadruk op functionele samenhangen niet, dat alle

intermenselijke betrekkingen, activiteiten, waarden, normen en wat al meer deel
uitmaken van functionele eenheden, d.w.z. van sociale systemen, die min of meer
van andere sociale eenheden afgegrensd zijn. Het is zeer wel mogelijk, dat sociale
processen of ook bepaalde cultuur- of structuurelementen geen functies hebben, die
van enig sociologisch belang zijn. Zulke processen of elementen worden in de
culturele antropologie aangeduid met de term ‘survivals’.116.

In de tweede plaats wordt met een functionele analyse niet de veronderstelling
van een zekere onveranderlijkheid van sociale systemen binnengesmokkeld.117. Zo
goed als het mogelijk is de functies van een sociaal verschijnsel op een bepaald
moment na te gaan, zo is het ook mogelijk om functieveranderingen gedurende een
bepaald tijdsverloop als studie-object te nemen.
In de derde plaats houdt het begrip functie in de sociologie niet noodzakelijk een

verwijzing in naar het ‘doel’ of de ‘taak’ van het proces of element, waarvan de
functies geanalyseerd worden.118. Op zichzelf is het niet zo bezwaarlijk om voor de
variatie in plaats van de functie van bijv. een traditie, eens te spreken van het ‘doel’
van een traditie. Het gebruik van de term ‘doel’ is echter misleidend, omdat maar al
te vaak door het bezigen van deze term de foutieve indruk gewekt wordt, dat uit de
functie (of wel: werking) van een verschijnsel tevens het ontstaan van dat verschijnsel
ver-
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klaard kan worden. Wanneer beweerd wordt: deze of gene traditie heeft ten doel de
groepssamenhang te bevorderen, dan wordt daarmee weleens gesuggereerd, dat de
traditie in kwestie ontsproten is aan de ‘behoefte’ aan samenhang van de groep.
Zoals Durkheim reeds betoogde, verdient het aanbeveling, een duidelijk

onderscheid te maken tussen de oorzaken van een verschijnsel en de functies die een
verschijnsel in het sociale leven vervult.119. Het kan zijn, dat een sociale gewoonte,
een norm of een bepaalde verhouding door de groepsleden doelbewust, met het oog
op de resultaten van die gewoonte, norm of verhouding is gecreëerd; iemand kan
een vriendschapsverhoudingmet een ander cultiveren om daardoor zijn sociale status
te verbeteren. Dit is echter een speciaal geval. In het algemeen is het onjuist om er
zonder meer van uit te gaan, dat een sociaal proces of element tot stand kwam ten
gevolge van de verwachtingen omtrent de functies van dat proces of element.

In de volgende paragrafen zullen wij ons speciaal bezighouden met het functioneel
verband tussen cultuur en structuur. De vraag die hierbij aan de orde komt is, hoe
het ontstaan van cultuur- en structuurelementen in hun onderlinge verstrengeling
gezien moet worden.

2. Institutionalisering

a. Enige voorbeelden

Uit een kinderbewaarplaats te Boedapest selecteerde de sociaal-psycholoog Mereï
een aantal kinderen, van wie hij door langdurige en systematische observaties te
weten was gekomen, dat zij in het groepsspel niet al te veel initiatief en agressiviteit
ten toon spreidden en dat zij ook wat deelname aan de groepsbezigheden betrof,
‘gemiddeld’ waren.120.

Deze kinderen werden in groepjes verdeeld, die elk een eigen kamer met eigen
speelgoed en eigen meubilair ter beschikking kregen. Na verloop van tijd bleken
zich voor elke kamer specifieke gewoonten en tradities te ontwikkelen, die vaak
geheel verschillend waren van de in de crêche voorkomende gedragswijzen. De
traditievorming kwam o.a.

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



147

naar voren in het ontstaan van ‘vaste’ zitplaatsen, bepaalde ‘eigendomsrechten’ met
betrekking tot het speelgoed - zowel individuele als collectieve -, speciale
spelceremonies, vaste volgorden van diverse spelletjes en een bepaald groepsjargon.
De ‘clou’ van Mereï's experiment bestond uit de bestudering van het effect van

de introductie van een uitgesproken leidersfiguur in elk der aldus gevormde groepjes.
Leidersfiguren waren die kinderen, waarvan in de crêche was komen vast te staan,
dat zij bijzonder veel initiatief hadden, andere kinderen commandeerden en nogal
agressief optraden, terwijl bovendien gebleken was dat hun orders door de andere
kinderen uitgevoerd werden en hun gedrag spontaan werd geïmiteerd.
Uit het experiment kwam naar voren, dat - terwijl deze leidersfiguren in het

algemeen hun spelgenootjes domineerden - zij betrekkelijk machteloos waren indien
zij geconfronteerd werden met een groepje waarin een sterke mate van gewoonte-
en traditievorming had plaatsgevonden. Hoewel zij de individuele leden van zo'n
groep stuk voor stuk baas konden, waren ze niet zonder meer in staat de groepstradities
te breken.
Als het ware in een notedop illustreert dit experiment, hoe interactie een

cultuurpatroon kan produceren, waarna dan de gegroeide cultuurvormen dermate
een kracht op zichzelf geworden zijn dat zij niet alleen het groepsleven gaan
beheersen, maar ook in staat zijn taaie weerstand te bieden aan sterke invloeden van
buiten af, die dit groepsleven trachten te wijzigen. Dit proces van structurering der
interacties en communicaties door cultuurvorming noemen wij in de sociologie
institutionalisering.
In de eerste plaats is daar de cultuurvorming. Uit bij de interacterende personen

aanwezige ideeën, voorstellingen en overtuigingen groeit een betrekkelijk duurzaam,
door allen in meerdere of mindere mate aanvaard cultuurpatroon. De aanvankelijk
nog persoonlijke normen, verwachtingen, doeleinden en waarden tenderen naar een
collectief patroon, dat stabiliserende functies voor de interacties en communicaties
krijgt. Met andere woorden, cultuurvorming bevordert structurering.
In de tweede plaats hebben wij met structurering te maken, als deelproces van het

institutionaliseringsverschijnsel.
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Naarmate de in eerste instantie incidentele en ongeordende contacten vaste vormen
gaan aannemen, ontstaat tot op zekere hoogte een netwerk van interpersoonlijke
betrekkingen en verhoudingen. Het spreekt vanzelf, dat dit soort standaardisering
van de communicaties weer een stabiliserende invloed op de voor de betrokkenen
relevante normen, verwachtingen enz. uitoefent. Niet alleen draagt dus de
cultuurvorming bij tot de structurering, maar ook speelt omgekeerd de structurering
weer een rol in het proces van cultuurvorming.
Een en ander is duidelijk te zien in Mereï's experiment. De interacties in de

speelgroepen gaan verlopen volgens een vast patroon, hetgeen een stimulans is voor
het ontstaan van gemeenschappelijke speltradities; aan de andere kant doet deze
‘speelcultuur’ de interacties in de groep ‘stollen’. Er is een voortdurende
wisselwerking tussen culturele en structurele elementen.
Interessant zijn in dit verband ook experimenten over het ontstaan van normen.

Reeds in de jaren dertig toonde Sherif aan, dat een groep naar een gemeenschappelijke
norm tendeert, wanneer de leden met een dubbelzinnige stimulus geconfronteerd
worden.121. In een donkere laboratoriumkamer liet hij een lichtje branden dat niet
bewoog. Wanneer hij echter de proefpersonen vroeg de afstand te schatten die het
licht in een bepaalde tijdsduur aflegde, ontwikkelde elke individuele persoon - alléén
in de kamer geplaatst - een voor hem karakteristieke schattingsnorm. Bracht Sherif
daarna verschillende individuen tezamen, dan deed zich een convergentie van de
individuele normen voor: er ontstond een groepsnorm.

Niet alleen in de experimentele sociale psychologie zijn zulke voorbeelden van het
institutionaliseringsproces te vinden. Ook de algemeen-maatschappelijke
ontwikkelingen vertonen het ontstaan van bepaalde cultuurpatronen, die een
regulerende functie gaan vervullen voor het groepsleven.
Zo deed in de jaren vijftig de televisie in Nederland haar intrede. Omstreeks

1957/58 beschikte nog maar ca. 10% van de Nederlandse gezinnen over een
televisietoestel. Hoe het televisie-kijken toentertijd geïnstitutionaliseerd raakte in
gezinnen met schoolgaande kinderen, blijkt uit een enquête gehouden in 1957 onder
Nederlandse leerlingen uit de

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



149

Tabel III. Kijknormen1) en kijkgewoonten2) van leerlingen in het eerste en
tweede leerjaar bij het LNO, ULO en VHMO uit gezinnen waar televisie is,
naar geslacht.

Totale kijktijd in %
onbekendweinigmatigveeltotaal%abs.

jongens

8614721001071geen
normen

wel normen:

518126410032222- aantal
kijk-
avonden
beperkt

234204410057391- vaste
kijk-
avonden

-----14onbekend

____________________________

4261753100100688Totaal

meisjes

1118268100844geen
normen

wel normen:

220205910036188- aantal
kijk-
avonden
beperkt

640252910055290- vaste
kijk-
avonden

------2onbekend

____________________________

5312143100100524Totaal

Bron: CBS Schooljeugd en televisie deel I: ‘Kijkgewoonten en kijknormen’
1959, blz. 70-71 staten 69 en 70.

1) Volgens opgave van de moeder.
2) Volgens opgave van de leerling.
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beide eerste leerjaren bij het voortgezet onderwijs en onder hun moeders.122.

De consumptie van televisieprogramma's was aan banden gelegd voor de leerlingen
dank zij de groei van bepaalde normen. Zoals is weergegeven in tabel III gaven in
50 à 60% van alle gevallen de moeders te kennen, dat hun zoon of dochter bepaalde
‘vaste kijkavonden’ had; veelal was dit dan de zaterdagavond en nog een weekavond
(doorgaans de dinsdagavond). In weer andere gezinnen (ca. 1/3 van de gezinnen in
de steekproef) was het kind niet gebonden aan vaste kijkavonden, maar was er een
bepaalde limiet aan het aantal kijkavonden per week gesteld.

Uit een vergelijking van de antwoorden der moeders inzake de kijknormen en de
opgaven van de kinderen zelf met betrekking tot hun kijkgewoonten kwam naar
voren, dat inderdaad de totale kijktijd door het kind aan televisie-uitzendingen besteed,
in hoge mate afhankelijk was van de in het gezin geldende normen. Hoe strikter de
normering van het gebruik van de televisie in het gezin, hoe minder tijd door de
leerling voor het televisietoestel werd doorgebracht. Opmerkelijk is nog, dat de
institutie van vaste kijkavonden blijkens de cijfers omtrent het daadwerkelijk
kijkgedrag van de leerlingen een veel strengere regulering van het kijken inhield dan
de limitering van het totaal aantal avonden.
De functionele betekenis van de institutionalisering van de televisie in het

gezinsleven ligt voor de hand. Een overmatig televisiekijken zou uiteraard het
huiswerk van het kind en daarmee de kans op een succesvolle schoolcarrière en een
latere maatschappelijke stijging in het gedrang brengen. Het normpatroon in zoveel
gezinnen gelijktijdig ontstaan na aanschaf van het televisietoestel heeft dus voor de
leerling een soort ‘beschermende’ functie.
Nu is sinds 1957 het aanbod aan televisieprogramma's enorm toegenomen en de

beeldbuis is thans in vrijwel alle Nederlandse gezinnen doorgedrongen. Het
vermoeden ligt voor de hand - maar helaas ontbreken hierover, voorzover ons bekend,
exacte gegevens - dat de mate waarin en de wijze waarop het televisiekijken van de
schoolgaande jeugd aan institutionele banden gelegd is, sindsdien de nodige
veranderingen ondergaan hebben. Men realisere zich dat institutionalisering een
voortgaand proces is, dat zelden of nooit
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Tabel IV.Werkstakingen in Nederland van 1906 t/m 1973.

Gemiddeld aantal verloren
arbeidsdagen per jaar

Gemiddeld aantal
geschillen per jaar

303 7001611906-1910

466 2002931911-1915

986 6004351916-1920

1 531 8002831921-1925

447 3002171926-1930

644 0001841931-1935

73 800891936-1940

1941-19451)

293 7001841946-1950

64 000671951-1955

143 600721956-1960

34 200571961-1965

63 600331966-1970

271 605181971-1973

Bron: CBS, Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen, 1970, blz. 156; idem, Sociale
Maandstatistiek, mei 1971, blz. 220; juli 1972, blz. 424; april, 1973 blz. 242; april
1974, blz. 199.

uitloopt op volstrekt onveranderlijke instituties die, eenmaal volgroeid, voorgoed
beklijven.

Van geheel andere aard is het macro-sociale proces dat door Geiger genoemd is: de
‘institutionalisering der klassentegenstelling’.123. Terwijl tot aan de Tweede
Wereldoorlog de tegenstrijdige belangen van werkgevers en werknemers aanleiding
waren tot veelvuldige arbeidsconflicten, nam deze klassenstrijd in de jaren vijftig en
zestig andere vormen aan. De onderhandelingen tussen vakcentrales en
werkgeversorganisaties deden in het zgn. georganiseerd overleg, dank zij o.m. het
overheidsingrijpen in het naoorlogse Nederland, een vast patroon van spelregels voor
het voeren van de strijd ontstaan. Het strijdtoneel had zich verplaatst van de fabriek
naar de conferentietafel.
De cijfers uit tabel IV laten zien hoe ook in ons land over

1) Voor de oorlogsjaren ontbreken de gegevens en uiteraard waren de omstandigheden in die
periode zo verschillend van de voor- en naoorlogse periodes, dat vergelijking daarmee weinig
zin heeft.

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



152

het geheel genomen de frequentie en de intensiteit der werkstakingen in de periode
van 1951 tot 1970 gemiddeld een stuk lager waren dan in de periode tot omstreeks
1936. Eigenlijk geven de hier geboden cijfers nog een betrekkelijke onderschatting
van het verschil in arbeidsverhoudingen tussen deze twee perioden te zien. Immers,
de beroepsbevolking werkzaam in nijverheid, handel enz. is in de periode in kwestie
globaal gesproken verdubbeld124., zodat de kans op stakingen en verloren arbeidsdagen
in de loop der jaren eveneens aanmerkelijk gestegen is.
Waarschijnlijk had het institutionaliseringsproces ook hier - evenals in het geval

van de groei der normen omtrent het gebruik van de televisie in gezinnen met
schoolgaande kinderen - aanwijsbare functies voor de partijen in kwestie. Het laat
zich denken, dat de industriële expansie en de belangen der werkgevers sterk gebaat
waren met de arbeidsvrede in de jaren vijftig en zestig en dat in die periode deze
ontwikkeling ook voor de verhoging van het welvaartspeil van de arbeidersklasse
en de politieke emancipatie van de arbeiders vruchten afwierp.
Toch bleek het institutionaliseringsproces omstreeks 1970 geen eindpunt te hebben

bereikt. Reeds in de loop van de jaren zestig waren symptomen van een zich wijzigend
arbeidsklimaat te bespeuren. Dan breekt eind 1970 in Rotterdam een grote
havenstaking uit, gevolgd door stakingen tegen de loonmaatregel van de regering
(o.a. in de bouwnijverheid). In 1972 vinden grootscheepse stakingen plaats rondom
de metaal-CAO en in 1973 rondom de industriële CAO's, terwijl in september 1972
voor het eerst in het naoorlogse Nederland een door de vakbeweging georganiseerde
bedrijfsbezetting - de ENKA-bezetting - aantoont dat zich ingrijpende wijzigingen in
het arbeidsbestel aan het voltrekken zijn.125. Inmiddels is de SER van overleg-
onderhandelingsorgaan geworden en vindt tegelijkertijd - met name van de zijde van
de vakbeweging - een herwaardering plaats van de ‘institutionalisering van de
klassentegenstelling’. De vraag of de arbeiders en hun vakorganisaties zich niet te
zeer hebben laten leiden door het ‘algemeen belang’, en of zij wel een voldoende
aandeel gekregen hebben in de welvaartsstijging, vormt steeds vaker een punt van
heftige discussie. Tevens wordt de vraag gesteld of het systeem van centraal geregelde
loon- en arbeidsvoorwaarden niet ten
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koste gaat van de emancipatie van de arbeidersklasse in de richting van meer
(mede)zeggenschap zowel in hun eigen vakbonden als in de onderneming.
Het zou te ver voeren dit alles uitvoerig te behandelen. In ieder geval ziet het

ernaar uit dat thans in de arbeidsverhoudingen een proces optreedt van
‘de-institutionalisering’ - op dit begrip komen wij in een volgende paragraaf terug.
Zoals bijv. uit de gegevens in tabel IV over 1970 t/m 1973 blijkt, neemt de
stakingsfrequentie af, maar tegelijkertijd stijgt het aantal verloren arbeidsdagen sterk.
Dat betekent dus dat betrekkelijk kleine, vaak ‘wilde’, stakingen plaats maken voor
grootscheepse acties, georganiseerd of althans ‘overgenomen’ door de vakbonden.
Voorlopig heeft de ‘de-institutionalisering’ van de relaties tussen werkgevers en
werknemers nog geen eindpunt bereikt. Als er al in de komende jaren een zekere
stabilisatie tot stand komt, dan zal dat nieuwe ‘evenwicht’ naar alle waarschijnlijkheid
een ‘lossere’, minder hecht georganiseerde en gereglementeerde vorm van
institutionalisering inhouden dan in de jaren vijftig en zestig voorkwam. Peper heeft
deze ontwikkeling in de afgelopen tien jaar gekenschetst als een overgang van een
‘harmonie-model’ naar een ‘coalitie-model’.126. Volgens deze auteur houdt dat in dat
de partijen in het arbeidsbestel onafhankelijker tegenover elkaar komen te staan, dat
er tussen hen minder samenwerking en meer conflict, en meer onenigheid over de
na te streven doelstellingen voorkomt. Het zal de lezer niet moeilijk vallen deze
verschuivingen in de relaties werkgevers-werknemers te vertalen in termen van de
in hoofdstuk III behandelde structuurdimensies. De betrekkingen en verhoudingen
tussen de partijen vertonen een toenemende sociale afstand, een verminderde sociale
integratie en een afname van gelijkgezindheid over de doelstellingen.

b. Voorwaarden voor het institutionaliseringsproces

Dank zij de institutionalisering worden de interactie- en communicatieprocessen
tussen mensen gestabiliseerd tot min of meer duurzame sociale betrekkingen en
verhoudingen. Er komt een door de interacterende partijen als min of meer autonoom
ondervonden cultuurpatroon tot stand, dat
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als het ware het ‘cement’ van de sociale structuur vormt.
De vraag naar de omstandigheden waaronder zich zo'n institutionaliseringsproces

voltrekt is in de sociologie nauwelijks gesteld, laat staan beantwoord.
De hier ondernomen poging om enige factoren op te sporen, die structurering en

cultuurvorming in de hand werken, moet daarom beschouwd worden als een zeer
voorlopige, door nader onderzoek te amenderen analyse. Bovendien moet men zich
realiseren, dat het institutionaliseringsproces nooit gezien kan worden als gevolg van
één dezer factoren; het tot stand komen van structureel-culturele eenheden is
ongetwijfeld altijd een functie van een combinatie van deze (en andere) factoren.
Een eerste voorwaarde voor institutionalisering is geringe sociale afstand, of liever

frequente interactie tussen de personen in kwestie. Bij het groepje forensen, als
voorbeeld in een vorig hoofdstuk genoemd, bij de groepen uit de experimenten van
Mereï en Sherif, alsook bij de gezinnenmet televisie en in het geval van de werkgevers
en werknemers ging het om personen, tussen wie een hoge mate van interactie en
communicatie bestond.
Is er slechts sprake van incidenteel samentreffen, dan blijft het bij ‘aanzetten’ tot

een gemeenschappelijke cultuur en kan het groeiproces van de sociale structuur niet
op gang komen. Dit is duidelijk bij relletjes, een oploop, een wilde staking e.d. In
deze gevallen is er weliswaar een uitgesproken gelijke gerichtheid der emoties
(onbehagen over de status-quo, over bepaalde gebeurtenissen) en een sterke drang
tot gemeenschappelijk handelen aanwezig, maar er ontbreekt de sterke prikkel van
een zich veelvuldig herhalende situatie, waarin steeds weer dezelfde personen of
partijen zich in interactie bevinden.
Zulke collectieve bewegingen verlopen dan ook snel. Waar zij continuïteit moeten

opbrengen, is het van belang dat de emoties en strevingen door een cultuur worden
gericht en gestabiliseerd. Doordat echter zulke bewegingen veelal typisch reacties
zijn van een groepering op een min of meer eenmalige toestand, blijft een stabiel
patroon van wederzijdse rolnormen en rolverwachtingen onder de deelnemers uit.
Om dezelfde reden blijven vaak verzetsacties van een onderdrukte minderheid zonder
resultaat.Met fysiek geweld verhindert de heersendemeerderheid frequente interacties
en
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communicaties tussen personen en groeperingen, die verbonden zijn door de felle
afkeer van de onderdrukker en een gemeenschappelijke drang om tot een collectief
optreden te komen.
Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid tot grootscheepse organisatie van het verzet;

de wisselwerking tussen de groei van een stabiel cultuurpatroon van duidelijke
rolnormen en rolverwachtingen enerzijds en het ontstaan van een hechte sociale
structuur anderzijds wordt in de kiem gesmoord, omdat de machthebbers genadeloos
alle pogingen tot contact tussen de verzetsleiders onderling en tussen de leiders en
hun potentiële volgelingen verijdelen (verbod van vergadering, vereniging,
samenscholing!).
Een treffend voorbeeld van een om die redenen falende verzetsactie, die niettemin

door een zeer intense emotie werd gedragen, is de februari-staking (1941) tijdens de
laatste wereldoorlog in Amsterdam, voornamelijk naar aanleiding van de deportaties
van de joden door de bezetter.
Uit de zorgvuldig gedocumenteerde studie van Sijes over deze staking blijkt, hoe

onzeker de situatie op de stakingsdag 's morgens was.127. Allerlei groepen arbeiders
over de stad verspreid hadden het stakingsparool ontvangen, maar wisten niet of
anderen ook meededen, hetgeen voor hen uiteraard van groot belang was in verband
met de te nemen risico's. Incidentele geruchten vormden het enige
communicatiemiddel, en zowel de leiding van het trambedrijf dat de staking wilde
verhinderen als de organisatoren van de staking die wilden doorzetten, maakten
daarvan gebruik door degenen, die op het punt stonden het werk neer te leggen, wijs
te maken dat er ‘overal elders in de stad’ niet of wel gestaakt werd.
Door deze onzekerheid was er van een duidelijk gerichte collectieve actie geen

sprake. Velen van het trampersoneel gingen eerst tot staking over, reden daarna toch
uit, maar keerden vervolgens weer naar de remise terug, vaak daartoe gedwongen
door het publiek, dat hen verhinderde verder te rijden.
Er was dus wel een gemeenschappelijk doel, er was een collectieve houding, maar

duidelijk gespecificeerde normen en verwachtingen omtrent elkaars rol in de zaak
ontbraken. Van een sociale structuur van de stakersgroepering was niet te spreken,
omdat door het ontbreken van geregelde inter-
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actie en vaste communicatiekanalen van enige betekenis geen organisatie tot stand
kon komen.
De staking werd pas een succes, toen iedereen duidelijk zag, dat ‘iedereen’ staakte.

Na enige dagen echter was de staking in Amsterdam en omstreken reeds beëindigd.
Van een duurzame sociale structuur was geen sprake, omdat de participanten in de
spontane actie wel verbonden waren door een gemeenschappelijke haat tegen de
bezetter, maar geen algemeen geaccepteerd ‘cultuurpatroon’ hadden met betrekking
tot het gezamenlijk optreden tegen de Duitsers.
Naar alle waarschijnlijkheid kon in dit geval het institutionaliseringsproces niet

op gang komen, omdat de verwachte represailles van de Duitsers geregeld contact
om tot duurzame samenwerking te komen, uitsloten.
Het omgekeerde geval deed zich voor bij een staking in 1933 in een Amerikaans

industriestadje, waarover Warner en Low de gegevens verstrekken.128.

Het ging hier om een 1500 arbeiders, nagenoeg de gehele fabrieksbevolking van
de plaats, die zonder in vakbonden georganiseerd te zijn, tot een wilde staking
kwamen. De vakbondsleiders van een nabijgelegen stadje, die zich aan het hoofd
van de protestactie stelden, stonden voor het grote probleem deze ongestructureerde
massa tot een eensgezind front te formeren. Zij moesten daarbij concurreren met de
gevoelens van verbondenheid bij de stakers met hun ‘eigen’ bedrijven, die als gevolg
van een lange industriële geschiedenis en ondanks de stakingswil nog intact waren.
Het was duidelijk, dat van een formele organisatie van deze arbeiders in de vakbond
niet op staande voet een sterke integratieve functie verwacht kon worden. De
stakingsleiders grepen dan ook naar het middel van het scheppen van een
‘stakingscultuur’ ad hoc, bestaande uit het organiseren van attracties (dansen, muziek)
voor en na de stakersvergaderingen, waardoor het gevoel ontstond, dat men als
arbeiders-kameraden tegenover de ondernemers stond. Hiermee werd tegelijk de
grondslag gelegd voor het klassegevoel, dat nodig was om zich in de vakbeweging
thuis te kunnen voelen.
Hoewel de ‘cultuur’ in dit geval van buiten af werd geïmporteerd - gebruikt als

sociale techniek - hebben we hier een fraai staaltje van institutionalisering van een
groepsstructuur vrijwel ‘uit het niets’.
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Uit dit laatste voorbeeld blijkt, dat hier niet slechts frequente interactie, maar tevens
coördinatie van interactie in het spel was. Het organiseren van ‘gezelligheid’ door
de vakbondsleiders is een duidelijk soort van interactie-coördinatie, welke op het
saamhorigheidsgevoel en de wil tot samenwerking van invloed was, en daarmede
het proces van cultuurvorming en structurering bevorderde.

Een tweede voorwaarde voor institutionalisering is dus positieve sociale integratie,
of liever coördinatie van interactie. Zoals in een vorig hoofdstuk werd betoogd, gaan
interactiecoördinatie en gelijkgezindheid aangaande voor de betrokken partijen
relevante kwesties samen. Cultuurvorming berust voor een groot deel op convergering
tussen diverse personen op het punt van normen, verwachtingen, doeleinden en
waarden; deze cultuurelementen zijn - volgens onze definitie - min of meer duurzame
denkbeelden. Een of andere vorm van samenwerking zal dan ook stimulerend voor
de cultuurvorming zijn.
Wanneer wij vaststellen dat samenwerking eerder dan tegenwerking tot

institutionalisering leidt, dan houdt zulks niet in, dat een stabiele sociale structuur
gekenmerkt door een betrekkelijk vast cultuurpatroon uitsluitend onder voorwaarde
van positieve integratie tot stand zal komen. Het voorbeeld van de
geïnstitutionaliseerde klassenstrijd is daar om te bewijzen dat ook bepaalde soorten
negatieve interacties een geïnstitutionaliseerde vorm kunnen aannemen.
Ook in de ervaring van alledag zijn situaties, waarin tegenwerking het karakter

van duurzaamheid en regelmaat gaat aannemen niet onbekend. De collega's, die
elkaar niet uit kunnen staan, ontwikkelen een bepaalde dagelijkse routine van
wederzijdse hatelijkheden en vormen van sabotage van elkaars werk; in minder
geslaagde huwelijken treft men wel allerlei geijkte vormen van wederzijds
antagonisme aan.
In zulke gevallen gaat het echter doorgaans om structurering en cultuurvorming

van beperkte omvang. Gemeenschappelijk aanvaard zijn slechts enige normen en
verwachtingen, hoe men elkaar op de beste wijze de loef kan afsteken, de eigen
belangen kan verdedigen. De uitgroei van een meer ‘allround’ cultuurpatroon wordt
verhinderd, doordat de tegenwerking toch ook zoveel tegengesteld gerichte gevoelens
over allerlei zaken losmaakt, dat daardoor diver-
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gentie van denkbeelden in allerlei opzichten optreedt.

In het algemeen geldt echter, dat frequente interactie en coordinatie van interactie
kunnen leiden tot institutionalisering. Dit voert ons tot een derde voorwaarde voor
institutionalisering, de aanwezigheid van een urgent probleem voor een groepering.
Doet zich namelijk een urgent probleem voor, dan zijn de personen die zich

daarmee geconfronteerd zien, veelal genoopt ter bereiking van een oplossing tot
frequente samenwerking te komen. De pioniers in de nieuwe nederzetting, de buren
in de nieuwe stadswijk, de reizigers in de toeristenbus, de collega's in het pas geopende
bedrijf en de pas onder de wapenen geroepen recruten in het nieuwe peloton komen
in frequent en veelal vriendschappelijk contact met elkaar, omdat zij zich
geconfronteerd zien met een aantal gemeenschappelijke problemen, die zich niet
door de afzonderlijke enkelingen laten oplossen.
In zekere zin kan men op deze wijze ook de eerder besproken institutionalisering

van het gebruik van de televisie door leerlingen bij het voortgezet onderwijs
beschouwen als reacties op een urgent probleem.
In vele gezinnen komt men voor het huiswerkprobleem tot dezelfde oplossing in

de vorm van normen als: het kind mag slechts op zaterdagavond naar
televisie-uitzendingen kijken, het kind moet eerst het huiswerk afmaken e.d. Deze
gezinsnormen kunnen in bepaalde buurten of in bepaalde kennissenkringen zelfs
uitgroeien tot een algemeen aanvaard patroon van regulering van de televisie voor
de schoolgaande jeugd.
Iets dergelijks doet zich voor bij het proces van jurisprudentie. De rechterlijke

macht ziet zich vaak geconfronteerd met gevallen, waarvoor geen gangbare
rechtsnorm bestaat. Doet het probleem zich veelvuldig voor, dan tracht men via een
proefproces een arrest van de Hoge Raad uit te lokken, op grond waarvan dan een
nieuwe norm tot stand komt. Met andere woorden, de rechtstoepassing in deze
gevallen wordt geïnstitutionaliseerd dank zij de ‘prikkel’ van gevallen, waar de
rechterlijke macht eigenlijk geen raad mee wist. In zijn reeds in hoofdstuk III
gememoreerde ‘natuurexperimenten’ in jongenskampen heeft Sherif de functionele
betekenis van een gemeenschappelijke taak voor het proces van
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institutionalisering bijzonder fraai aangetoond.129. Deze functie kwam o.a. duidelijk
tot uiting in de integratie van twee groepen jongens na een fase van kunstmatig
geproduceerd intergroepsconflict. Nadat het in contact brengen van de elkaar vijandige
groepen bij maaltijden, films e.d. slechts aanleiding tot, verdere conflicten bleek te
zijn, lasten de onderzoekers een fase van zgn. ‘superordinate goals’ in. De
watertoevoer werd afgesneden, hetgeen de beide groepen voor een urgent probleem
plaatste. Voorts veroorzaakte de kampleiding financiële moeilijkheden bij het
verkrijgen van een film en tenslotte liet men de vrachtwagen voor de bevoorrading
kapot gaan!
Daar alle drie deze obstakels slechts door gemeenschappelijke inspanning van

beide groepen uit de weg geruimd konden worden, ontwikkelde zich een zekere mate
van intergroepsamenwerking, en het resultaat was een zekere mate van eenwording
van de voorheen vijandige groepen.
De ‘moraal’ van Sherifs experiment is duidelijk. Wanneer zich in de omgeving

van een groep bepaalde problemen voordoen, die geschikt zijn om door de groepsleden
als een doel voor het gemeenschappelijk streven gedefinieerd te worden, dan ontstaat
er interactie, die al spoedig geëncadreerd wordt in een patroon van groepsnormen.
Men behoeft bij dit alles niet op het niveau van micro-verschijnselen te blijven.

Tussen de besproken resultaten van experimenteel sociaal-psychologisch onderzoek
en de cultuur-historische theorieën van Toynbee bestaat een opvallende gelijkenis.130.

Toynbee verklaart de genese van beschavingen namelijk uit een wisselwerking van
‘challenge’ en ‘response’. Een onherbergzame omgeving, het bedwingen van een
grote rivier (irrigatie!), bedreiging door vijandelijke buren e.d. kunnen voor een volk
de ‘uitdaging’ zijn waarop het reageert door de creatieve geste van een culturele
ontwikkeling die moet leiden tot het ‘antwoord’ op het probleem.
Zoals men ziet, kan ‘het probleem’ van zeer uiteenlopende aard zijn. Bij beheersing

van het natuurlijk milieu gaat het om economische belangen, bij conflicten met buren
om machtsbelangen. In beide gevallen echter is er kennelijk sprake van collectieve
belangen. Derhalve is de stelling, in hoofdstuk III beargumenteerd, dat parallelle
belangen een gunstige voorwaarde vormen voor het op gang komen van
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processen van samenwerking, nauw verwant aan de hier ontvouwde gedachtengang
dat de aanwezigheid van een urgent probleem het proces van institutionalisering
bevordert.

Het louter bestaan van een probleem is natuurlijk niet genoeg. Men moet het ook
inderdaad als een ‘superordinate’ groepsdoel onderkennen en in staat zijn eendrachtig
tot actie te komen. Het is daarom alleszins aannemelijk dat een bepaald ‘fond’ aan
gemeenschappelijke cultuur de vierde voorwaarde van institutionalisering is.
Deze voorwaarde nu houdt verband met de stelling in hoofdstuk III, dat

gelijkgezindheid bijdraagt tot sociale integratie. Enigszins duurzame vormen van
samenwerking in het kader van een nieuw en urgent probleem tussen mensen die om
welke reden dan ook frequent contact met elkaar hebben, zullen eerder kristalliseren
en beklijven naarmate de betrokkenen dank zij een zekere mate van gelijkgezindheid
beschikken over gemeenschappelijke uitgangspunten ter beantwoording van de vraag
hoe men de onderlinge relaties en de collectieve aanpak van het probleem moet
regelen. Een zodanige gelijkgezindheid als voedingsbodem voor de ontwikkeling
van een eigen, nieuw cultuurpatroon gericht op de hantering van het urgente probleem,
zal dan meestal géén kwestie zijn van toevallige convergentie van denkbeelden op
deze punten, maar doorgaans voortvloeien uit een gemeenschappelijke culturele
achtergrond.
Zowel in de experimenten van Sherif en Mereï, alsook in de ouderlijke milieus

van de leerlingenmet televisie thuis hadden wij inderdaadmet betrekkelijk homogene
groeperingen te maken. Steeds zijn er sociale eenheden in het geding, waarvan de
leden tot één natie behoren en uit min of meer gelijksoortige sociale milieus stammen.
Ook in het geval van de institutionalisering van de werkgevers-werknemers-relatie
was er tenslotte sprake van onderhandelingspartners, die bijv. qua nationale tradities
en industriële ervaring in vele opzichten een gemeenschappelijke culturele achtergrond
hadden.
Men dient het ontstaan van een nieuw cultuurpatroon dan ook niet zozeer te zien

als het creëren van totaal nieuwe normen, waarden, verwachtingen en doeleinden.
Veeleer worden ‘oude’ cultuurfragmenten door de interactiepartners tot
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een nieuw patroon samengevoegd. Noch de buren in de nieuwe stadswijk, noch de
pioniers in de pas drooggelegde polders, noch ook de soldaten in het pas gevormde
peloton komen in het groepsverband als onbeschreven bladen. De buren in de
woonwijk hebben allicht enige ervaring met burencontacten elders gehad; de pioniers
en ook de soldaten brengen in de situatie bepaalde algemeen-maatschappelijk erkende
verwachtingen, normen en waarden mee.
De interactie- en communicatieprocessen doen dus niet een cultuurpatroon ex

nihilo ontspruiten; deze processen bevorderen de samensmelting van de diverse
cultuurelementen, die de interacterende partijen inbrengen. Hieruit volgt, dat de mate
van onverenigbaarheid van de samen te smelten elementen een belangrijke rol in het
institutionaliseringsproces zal spelen.
Het is in dit verband een sprekend feit, dat een internationale rechtsorde maar

moeilijk op gang kan komen ondanks de in de laatste decennia zo talrijk geworden
contacten tussen de diverse staten. Dat een ‘uitdaging’ bestaat, kan ook niemand
ontkennen, die zich de problemen van een dreigende nucleaire wereldoorlog en van
de milieucrisis realiseert. Desalniettemin is van een institutionalisering van een
internationale orde nog bitter weinig te merken, hetgeen zeker voor een groot deel
moet worden toegeschreven aan de afwezigheid van een gemeenschappelijk aanvaard
stelsel van waarden, normen, doeleinden en verwachtingen onder de grote
mogendheden.

Er zijn nog andere sociale voorwaarden van het institutionaliseringsproces te noemen.
Naast de aanwezigheid van urgente problemen en een zekere mate van culturele
homogeniteit bij de groepering in kwestie, dient als vijfde en laatste voorwaarde op
de beschikbaarheid van leidersfiguren gewezen te worden. De leider helpt de
groepering het gemeenschappelijk doel duidelijk te gaan zien; hij formuleert de in
kiem aanwezige normen, waarden, verwachtingen en doeleinden, waarover
overeenstemming te bereiken is; tenslotte organiseert hij de groepering, d.w.z. hij
stelt een schema van wederzijdse rolnormen en rolverwachtingen op, waardoor de
interactieprocessen gecoördineerd worden.
Met deze problematiek naderen wij de beroemde controverse: maken grote mannen

de geschiedenis of worden grote
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mannen door de geschiedenis gemaakt? Het antwoordmoet luiden, dat grote mannen
zowel produkt als producent van de geschiedenis zijn. Voorzover het
institutionaliseringsproces leiderschapsfuncties behoeft, kan men zeggen dat het zich
ontwikkelende cultuurpatroon ten dele het werk van ‘de grote mannen’ is. Voorzover
allerlei sociologische, economische, politieke en psychologische factoren het optreden
en functioneren van leiders mogelijk maken en bevorderen, verschaft de sociale
structuur als het ware zichzelf die ‘grote mannen’.
Om deze reden dan ook besteedt menige politieke partij, vakbond, vereniging,

industriële of militaire organisatie veel aandacht aan de training van nieuw kader.
Al deze sociale groeperingen zien zich in verband met wijzigende omstandigheden
voortdurend geplaatst voor de noodzaak bepaalde institutionaliseringsprocessen op
gang te helpen, zowel in verband met noodzakelijk geworden veranderingen in de
structuur van de organisatie als ook ten behoeve van de encadrering van nieuwe
leden.
Hoe belangrijk leidersfiguren zijn, bleek bijv. uit de rol die door ervaren

vakbondsofficials gespeeld werd in de reeds eerder gememoreerde staking in het
Amerikaanse industriestadje.
Belangwekkende voorbeelden van de mate, waarin institutionalisering afhankelijk

is van de beschikbaarheid van personen met leidersgaven, zijn ook te vinden in de
geschiedenis van sekten en godsdienstbewegingen. De profeet, de godsdienststichter
of - om een oudtestamentische term te bezigen - de ‘richter’ is een charismatisch
leider, met wie vaak de institutionalisering van de nieuwe religieuze cultuur staat of
valt.
Karakteristiek voor dit soort van ontwikkeling in een sekte is de gang van zaken

in de Zwijndrechtse broederschap, beschreven door Quack131., en algemeen bekend
uit Van Schendels roman ‘DeWaterman’. In deze sekte was het vooral de turfschipper
Stoffel Muller, die de idealen van de groepering - een soort christelijk communisme
in het kader van een weinig scherp omlijnde pantheïstische leer - wist te verwoorden.
Ook bracht hij de gelijkgezinden bijeen, organiseerde de broederschap en bedacht
middelen van bestaan om de gemeenschap in stand te houden. Na de dood vanMuller
viel de sekte echter uiteen.
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Het essay van Quack laat op knappe wijze zien, hoe doorslaggevendMullers optreden
was voor de institutionalisering van de voor de sekte typerende religieuze, sociale
en economische cultuurelementen. Daarenboven is Quacks beschrijving sociologisch
zo belangwekkend, omdat voortdurend blijkt hoe Stoffel Muller het cultuurpatroon
van de sekte niet uit de grond stampte, maar formeerde uit bestaande elementen. Ook
wordt duidelijk dat de leider met zijn charismatische kracht niet zo maar iedereen
tot de sekte bekeerde; de gang van zaken was veeleer zo, dat Muller allerlei mensen,
van min of meer gelijksoortige gevoelens van onbehagen jegens de gangbare
religieuze en sociale opvattingen en praktijken bezield, wist te verenigen.

Als voorwaarde voor institutionalisering noemden wij: frequentie en coördinatie van
interactie, de confrontatie met een urgent omgevingsprobleem, een enigermate
homogene culturele achtergrond en de beschikbaarheid van leiders. Dit zijn factoren
van uiteenlopende aard, die tezamen geen bevredigende theorie van het hoe en
waarom der institutionaliseringsprocessen bieden. Gegeven de stand van sociologische
onderzoekingen en theorievorming op dit punt, is er echter weinig meer aan toe te
voegen.
Wij eindigen met de reeds in de aanvang van deze paragraaf gemaakte opmerking,

dat institutionalisering in het concrete geval nooit als een gevolg van één van deze
factoren beschouwdmagworden. Slechts bepaalde constellaties van deze voorwaarden
kunnen vermoedelijk als verklaringsgrond voor institutionalisering dienen.

c. De-institutionalisering en re-institutionalisering

Reeds werd betoogd, dat de groei van een cultuurpatroon zelden een proces is waarbij
totaal nieuwe normen, verwachtingen, waarden en doeleinden uit de interactie geboren
worden. Meestal gaat het om de omvorming van oude elementen tot een nieuwe
combinatie. Er is sprake van een cultuurpatroon dat tot ontbinding overgaat
(de-institutionalisering), en waarvoor een nieuw patroon in de plaats komt
(re-institutionalisering).
De- en re-institutionalisering als complementaire processen

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



164

zijn duidelijk waarneembaar in de reeds eerder aangehaalde geschiedenis van de
Zwijndrechtse Nieuwlichters.132. In de Nederlandse samenleving van de eerste helft
der 19e eeuw bestond het algemeen aanvaard cultuurpatroon o.m. uit waarden en
doeleinden als het particulier bezit en het winststreven ten eigen bate, uit normen als
het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging in geval van agressie, de plicht
om zich door de burgerlijke overheden in de echt te doen verbinden, en uit een aantal
min of meer geijkte protestantse en rooms-katholieke geloofsovertuigingen.
Op de turfschippers, dagloners, zwavelstokkenventers en anderen, die in de kring

van de broederschap opgenomen werden, had dit cultuurpatroon voor een deel al
geen vat meer bij hun eerste contacten met elkaar in het kader van de nieuwe
beweging. In versneld tempo zette het de-institutionaliseringsproces zich voort, toen
Stoffel Muller in woord en geschrift de nieuwe waarden, normen, doeleinden en
overtuigingen van de gemeenschap vorm gaf. Met de eerste christengemeente te
Jeruzalem als model voor ogen, kwam een re-institutionaliseringsproces op gang:
dewaarden en doeleinden van het gemeenschapsbezit, de norm van de geweldloosheid
in geval van agressie, van het sluiten van huwelijken met voorbijgaan van de
burgerlijke stand, en tenslotte de aan dit gehele cultuurpatroon ten grondslag liggende
religieuze beginselen van het ‘Nieuwe Licht’ - waarvan Gods liefdevolle
alomtegenwoordigheid ook in zonde en kwaad het centrale thema was - werden
gemeengoed.
De- en re-institutionalisering, of wel: ‘sociale verandering’, is een continu proces.

De vervanging van oude door nieuwe cultuurelementen vindt nu eens in een zeer
langzaam, dan weer in een uiterst snel tempo plaats. Van een absolute stilstand echter
is nooit sprake.
Zo ziet men ook bij de Zwijndrechtse broederschap, dat de nieuwe cultuur niet

tegen de tand des tijds bestand was.Wanneer in later jaren zich welgestelde winkeliers
en een fabrikant bij de sekte aansluiten, maken deze overwegend bezwaar tegen de
norm, die stipuleert dat men zijn gehele privébezit aan de gemeenschap dient te
schenken. Het cultuurpatroon wijzigt zich in die zin, dat slechts de verdiensten uit
de gemeenschappelijke arbeid tot collectief bezit worden verklaard.
Voorts komt er dan onenigheid over de vraag, of ook de
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vrouwen tot het gemeenschappelijk bezit gerekend dienen te worden en of daarom
promiscuïteit is toegestaan. Het schijnt zelfs, dat de controverse op dit punt na Stoffel
Mullers dood tot het uiteenvallen van de sekte heeft geleid.
Zoals een gemeenschappelijke taak, een bepaald ‘fond’ aan gemeenschappelijke

cultuur, en de aanwezigheid van leiders institutionalisering kunnen bevorderen, zo
betekent vaak het verdwijnen van het gemeenschappelijk probleem, het ontstaan van
meningsverschil binnen de groepering en het vertrek of de dood van de leider het
begin van de de-institutionalisering.
Het gevolg van de dood van de leider en het ontstaan van divergentie van

opvattingen over belangrijke kwesties voor de ontbinding van het cultuurpatroon en
daarmede voor de desintegratie van de sociale structuur blijkt duidelijk uit het verlopen
van de beweging der Zwijndrechtse Nieuwlichters. Een voorbeeld van het effect van
het wegvallen van een gemeenschappelijke ‘uitdaging’ voor de groepering levert de
bekende analyse van Homans van de geschiedenis van het Amerikaanse stadje
Hilltown.133. Men zal zich herinneren, dat Hilltown van verdere
ontwikkelingsmogelijkheden in het economische vlak werd beroofd, waardoor de
bevolking zich gaandeweg ging oriënteren op andere plaatsen dan Hilltown. Deze
interlokale gerichtheid van de inwoners werkte ook door in vrijetijdsbestedingen en
persoonlijke betrekkingen; het netwerk van de lokale betrekkingen en verhoudingen
werd ‘uitgedund’ en vroeger hooggestelde normen raakten in onbruik.
Belangwekkend is in het gebeurde van Hilltown, dat hier de de-institutionalisering

van de plaatselijke gemeenschappelijke cultuur maar gedeeltelijk gevolgd werd door
de re-institutionalisering van een nieuw cultuurpatroon in een regionaal kader. Het
beduidt, dat ook sociale desintegratie lang niet altijd opgevolgd wordt door sociale
re-integratie.

Dit proces van ontbinding van het cultuurpatroon met als resultaat een vergaande
onstabiliteit of wel algehele desintegratie van een sociale structuur, zonder dat een
herstructurering der betrekkingen in het kader van een nieuw cultuurpatroon zich
voltrekt, heeft in de sociologie altijd in het centrum van de belangstelling gestaan.
Met zijn monumentale werk Le suicide introduceerde de
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geniale Elzasser Durkheim in 1897 het begrip ‘anomie’ in de sociologie134. dat
uitgangspunt is geworden voor een steeds groeiend aantal onderzoekingen, waarin
de sociaal-psychologische gevolgen van desintegratie van sociale structuur en
cultuurpatroon nagegaan worden. O.m. bij studies over zelfmoord, misdadigheid en
vooroordeel tegen minderheden komt men het ‘anomie-begrip’ tegen.135.

Hoewel men in de moderne sociologie anomie (letterlijk: normloosheid) in de zeer
ruime betekenis van culturele en/of sociale desintegratie aantreft, had Durkheim
oorspronkelijk met name het hierboven beschreven de-institutionaliseringsproces op
het oog. Als een verklaringsgrond voor het zelfmoordverschijnsel voerde Durkheim
aan het feit, dat door sociale veranderingen zoals industriële en financiële crises en
situaties van excessieve hoogconjunctuur, maatschappelijke normen, die grenzen
stellen aan het aspiratieniveau van de mens, hun kracht kunnen verliezen. Wanneer
de enkeling zich dan niet langer door een gevestigd cultuurpatroon gebonden weet
in zijn hartstochten en strevingen, kan hij tot zelfmoord komen.

3. De-institutionalisering van onze huidige maatschappij?

De lezer die tot dusverre onze beschouwingen over de-institutionalisering en anomie
gevolgd heeft, zal - zo hij met enige regelmaat de ontwikkelingen in ons land op
sociaal-economisch, politiek of kerkelijk gebied heeft gadegeslagen - zich
onwillekeurig zijn gaan afvragen hoe het nu in termen van dit analytisch
begripsapparaat met onze samenleving gesteld is. Is er nog wel sprake van ‘de’
Nederlandse samenleving, d.w.z. van een geheel dat is samengebonden door
gemeenschappelijke waarden, doeleinden en normen? Of moeten wij concluderen
dat ons goede vaderland, evenals trouwens andere Westerse landen - men denke aan
allerlei crisisverschijnselen in bijv. de Verenigde Staten en Groot-Brittanië - in de
ban is geraakt van een algeheel de-institutionaliseringsproces?
Zo heeft het proces van ontzuiling, dat zich in zekere zin ook uitstrekt tot het

socialistische ‘volksdeel’, oude ideële, politieke en sociaal-culturele kaders
opgebroken zonder er
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gelijkwaardige nieuwe voor in de plaats te brengen.136. Fragmentatie is het gevolg
alsmede het opkomen van kortlevende institutionele vormen van actie en
samenwerking. Ook in de arbeidsverhoudingen is - zoals reeds in dit hoofdstuk werd
aangestipt - sprake van de-institutionalisering. Allerwegen worden pogingen gedaan
de oude doeleinden en spelregels te vervangen door nieuwe, maar voorshands is het
voornaamste resultaat dat vooral de oude institutionele regelingen op losse schroeven
komen te staan.
De opsomming van de-institutionaliseringsprocessen kan men nog uitbreiden door

te wijzen op soortgelijke ontwikkelingen in het patroon van waarden en normen met
betrekking tot seksualiteit, huwelijks- en gezinsleven. Ook op dit terrein neemt de
eensgezindheid af over wat mag, kan en moet (men zie bijv. de cijfers in tabel I, blz.
68, over het toenemend aantal echtscheidingen).
Uiteraard staan deze ontbindingsprocessen in genoemdemaatschappelijke sectoren

niet los van elkaar. Juist omdat in Nederland voor vele rooms-katholieken en
protestanten godsdienstige waarden het kristallisatiepunt vormden voor de organisatie
van hun kerkelijk, politiek, sociaal-cultureel en ten dele zelfs economisch leven,
versterkt bijv. de-institutionalisering in het vlak van kerk en godsdienst soortgelijke
processen in het politieke en sociaal-culturele vlak.
Processen van re-institutionalisering komen maar moeilijk op gang, omdat bij

sommige mensen de de-institutionalisering om hen heen juist het geloof in de oude
zekerheden en instituties re-activeert, hetgeen dan weer bij anderen het zoeken naar
en verkondigen van totaal nieuwe vormen en formules voor onze samenleving of
onderdelen daarvan, intensiveert. Terugkomend op de in dit hoofdstuk genoemde
voorwaarden voor institutionalisering, zou men kunnen zeggen dat juist door dit
proces van polarisering tussen ‘traditionalisten’ en ‘progressieven’ of ‘radicalen’ op
allerlei terrein doorgaans een ‘fond’ aan gemeenschappelijke cultuur ontbreekt. Wel
is er een overvloed aan problemen, maar deze worden vanuit zo geheel verschillende
perspectieven bezien, dat ze niet als een integrerende uitdaging werken. Niet alleen
zijn er in allerlei sferen van het maatschappelijk leven de nodige gradaties en
differentiaties onder de ‘traditionalisten’, maar ook ‘progressieven’ en ‘radicalen’
heeft men in soorten en maten. Bijgevolg, voorzover er al leidinggevende
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elites zijn die kans zien de urgente problemen van onze tijd in voor velen begrijpelijke
en hanteerbare formules te gieten, hun ‘actieradius’ als leiders van
re-institutionaliseringsbewegingen blijft altijd zeer beperkt.
Toch moet men dit alles niet overdrijven. Ten eerste realisere men zich dat

symptomen van de-institutionalisering nu eenmaal meer nieuwswaarde hebben en
meer de aandacht trekken dan blijken van de duurzaamheid en het
incasseringsvermogen van bestaande institutionele vormen en van oude waarden en
normen. Ten tweede, al is dan weinig of niets te bespeuren van grootscheepse
algemeen-maatschappelijke re-institutionaliseringsprocessen, dat neemt niet weg dat
allerlei groepen en groeperingen op uiteenlopende samenlevingsgebiedenwel degelijk
re-institutionaliseringstendenties te zien geven. Men is gauw geneigd de levensstijl
van mensen die zich afzetten tegen de geijkte vormen en normen, als chaotisch,
anarchistisch of als ‘cultuurloos’ te beschouwen. Bij nader inzien blijken bij allerlei
experimentele samenlevingsvormen echter toch weer vrij snel nieuwe normen, zij
het vaak minder algemeen aanvaard dan de oude, minder precies en van geringere
reikwijdte, in te burgeren. Menselijk samenleven is zonder
institutionaliseringsprocessen nu eenmaal ondenkbaar.
Wel is het maatschappelijk beeld onrustiger geworden. Er is een continu proces

van korte-termijn-institutionalisering op kleine schaal, vaak weer gevolgd door
de-institutionaliseringstendenties. De samenleving als geheel is minder hecht
geïnstitutionaliseerd dan vroeger. Om Linton nog eens aan te halen, de verhouding
tussen universele cultuurelementen enerzijds, en de speciale en alternatieve
cultuurelementen anderzijds, heeft zich grondig gewijzigd. De pluriformiteit is toe-,
en de duurzaamheid van allerlei samenlevingsvormen is afgenomen.

Het was niet de bedoeling in het kader van dit hoofdstuk uitvoerig in te gaan op de
processen van verandering in het institutioneel patroon en de gevolgen daarvan. Dit
onderwerp komt ter sprake in het laatste deel, speciaal gewijd aan de problemen van
sociale verandering.
Hier is slechts de nadruk gelegd op het institutionaliseringsproces in het kader van

de wisselwerking tussen structuur- en cultuurelementen om het dynamisch karakter
van
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het sociaal gebeuren tot uitdrukking te brengen.
Cultuur- en structuurelementen vormen tezamen altijd maar een betrekkelijk

duurzaam, een tamelijk stabiel geheel. Wanneer wij in het volgende deel overgaan
tot de behandeling van sociale systemen, dan realisere men zich, dat daar
momentopnamen, dwarsdoorsneden van ontwikkelingsprocessen gegeven worden.
Wordt gesproken van ‘het’ cultuurpatroon of van ‘de’ sociale structuur, dan houde

men in het oog, dat er in wisselende mate altijd wel processen van de- en
re-institutionalisering in het spel zijn, die maken dat de cultuur en de structuur van
dit moment anders zijn dan die van enige tijd daarvoor of daarna.

4. Sociologie of sociale psychologie?

Wat in dit tweede deel van deze inleiding aan begrippen en onderwerpen aan de orde
is gekomen, behoort volgens vele sociologen maar ten dele tot de sociologie. Zij
menen, dat de socioloog zichmoet beperken tot de studie van het geinstitutionaliseerde
groepsleven zodat deze inleiding dus eerst met voorgaande bladzijden aan haar
‘eigenlijke’ onderwerp zou zijn toegekomen.
Wij hebben reeds in de aanvang verklaard het onderscheid tussen duurzaamheid

en stabiliteit enerzijds en vluchtige interactie en communicatie anderzijds van graduele
aard te achten, terwijl wij een principiële werkverdeling tussen de studie van kleine
en grote groeperingen in het geheel verwerpen.
Reeds omstreeks de eeuwwisseling verkondigde Simmel de mening, dat de

sociologie zich ten onrechte exclusief met de grote duurzame structuren bezighield.
Volgens Simmel is een dergelijke sociologie te vergelijken met de oude biologie van
het menselijk lichaam, die zich slechts met de grote organen zoals het hart, de lever,
de longen en de maag bezighield, en de talrijke minder of niet bekende weefsels,
zonder welke deze organen niet zouden kunnen functioneren, veronachtzaamde.137.

Het komt ons voor, dat inderdaad een scherpe scheidslijn tussen een wetenschap
van het duurzame, geïnstitutionaliseerde sociale leven en andere wetenschappen van
de niet-
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duurzame, ‘spontane’ sociale verschijnselen niet te trekken is, omdat de mate van
institutionalisering, de mate van duurzaamheid van sociale betrekkingen en
verhoudingen, zich in alle gradaties kan manifesteren.
De socioloog, die zich dan ook bijv. bij de studie van het gezinsleven niet realiseert,

dat de gedragspatronen der gezinsleden niet slechts een functie van betrekkelijk
constante cultuurpatronen, maar ook een functie van allerlei groepsdynamische,
sociaal- en individueel-psychologische tendenties zijn, schiet evenzeer tekort als de
groepspsycholoog, die het gezinsleven geheel en al vanuit aan de experimentele
groepspsychologie ontleende inzichten tracht te verklaren. Dit neemt natuurlijk niet
weg, dat een praktische werkverdeling tussen sociologen, speciaal gericht op de
studie van sociaal-structurele en culturele systemen en processen, en
sociaal-psychologen, ‘groepsdynamici’ en massapsychologen, die zich vooral
toeleggen op de analyse van het zwak en niet-geïnstitutionaliseerde sociaal gebeuren,
uiterst nuttig is.
Totale beheersing van al deze wetenschapsgebieden door één

wetenschapsbeoefenaar is nu eenmaal uitgesloten. Geenwerkverdeling om praktische
redenen kan echter de waarheid verdoezelen van Steinmetz' befaamde uitspraak:
‘Wie alleen zijn eigen vak kent, kent ook dat niet!’

Aanvullend commentaar

Met de theorie van het institutionaliseringsproces is in de sociologie eigenlijk weinig
spectaculaire voortgang gemaakt. Algemeen-theoretische bijdragen blijven op een
zodanig hoog niveau van abstractie dat ze weinig stimulerend zijn.138.Op enkele meer
concrete benaderingen na139., beperkt men zich tot terloopse hantering van het begrip
zonder pogingen tot systematische uitwerking en toepassing.
Toch is er wel enige lijn te ontdekken in dat terloopse gebruik alsook in analyses

waarin de term niet, maar het verschijnsel wel degelijk wordt behandeld. Zo zijn in
de loop van de jaren zestig vele sociologenmeer dan voorheen oog gaan krijgen voor
de differentiële bijdrage van diverse deelgroeperingen aan bepaalde processen van
institutionalisering. In zich constituerende groepen, organisaties, sociale
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bewegingen of samenlevingen is het doorgaans een elite die zijn stempel zet op het
proces van cultuurvorming. De resulterende waarden, normen en doeleinden van
‘de’ groepering in kwestie reflecteren dan eigenlijk primair de visies en belangen
van die personen, groepen of strata die het initiatief namen of kregen - en in veel
gevallen behielden - in het proces van vormgeving van het nieuwe of vernieuwde
sociale systeem.
Niet zelden zal het institutionaliseringsproces daarom welbewust op het eigen

belang van een zodanige elite gericht zijn. Tochmoet met dergelijke ‘ontmaskeringen’
van elitaire belangen voorzichtigheid worden betracht. Het komt evenzeer voor dat
de leiders te goeder trouw zijn en het belang van hun groep of klasse zonder meer
verslijten voor het algemeen belang.
Kortom, institutionalisering heeft vaak inmeerdere of minderemate een ideologisch

karakter. Maar ook waar er voor de initiatiefnemende elite geen harde belangen op
het spel staan, zullen haar ideeën en waarden in vele gevallen van zodanig
doorslaggevende betekenis zijn, dat zij zich in de geschapen orde meer ‘au mieux’
zullen voelen en er zich meer mee zullen identificeren dan velen uit de achterban.
Zo ontstaan bijv. - aldus Laeyendecker140. - bij de institutionalisering van religieuze
bewegingen vaak vormen van ‘culturele onterving’ die lang niet altijd samenvallen
met sociaal-economische deprivatie.
Institutionalisering is dus doorgaans geen spontaan, belangeloos proces waarbij

alle interagerende partijen of groepen gelijkelijk aan hun trekken komen. Nauw
verbonden met dit inzicht is een andere overweging, welke men nu ook vaker dan
vroeger tegenkomt in beschouwingen over institutionaliseringsproces, nl. dat de
resulterende institutionele orde doorgaans een precaire zaak is. Als er altijd wel
‘onterfden’ zijn die aandringen, of kunnen gaan aandringen op deen
re-institutionalisering van de status-quo, dan is de samenhang van de meeste sociale
systemen niet erg hecht. Deze gedachtengang komt men o.a. tegen bij Hyman141., die
in een kritische beschouwing over de institutionalisering van industriële conflicten
diverse sociologen verwijt, dat zij het alomvattend en duurzaam karakter van
dergelijke conflictreguleringen overschat hebben. Daarom, aldus deze auteur, hebben
zij dan ook de herleving van de klassenstrijd in vele
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landen in de afgelopen jaren niet zien aankomen.
Als laatste voorbeeld van veranderde accentlegging bij de analyse van

institutionaliseringsprocessen nemen wij een beschouwing van ter Hoeven.142. Deze
analyseert de ‘breukvlakken’ in ons arbeidsbestel en typeert dan een aantal
ontwikkelingen daarin als ‘ominstitutionalisering’, een ‘behoedzaam repareren en
reconstrueren’ van allerlei uitgangspunten en regelingen. Met andere woorden, ook
al vertoont een institutionaliseringspatroon gedurende een bepaalde periode grote
continuïteit, dan kan er toch sprake zijn van allerlei kleine en geleidelijke wijzigingen
in de normen, verwachtingen en doelstellingen die de sociale betrekkingen en
verhoudingen tussen partijen reguleren. Dientengevolge kan een
institutionaliseringspatroon tamelijk sterk van karakter veranderen zonder dat er
sprake behoeft te zijn van een manifeste breuk, van uitgesproken de- en
re-institutionaliseringsprocessen.
Het zal duidelijk zijn dat de gesignaleerde veranderingen in toonzetting van

beschouwingen over institutionaliseringsprocessen mede een gevolg zijn van de al
eerder genoemde, sinds het begin van de jaren zestig wassende kritiek op
functionalisme en ‘harmoniemodel’ in de sociologie, en van de toegenomen nadruk
op machts- en conflictprocessen, op de macro-sociologie en de studie van
maatschappelijke veranderingen.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk V

Functionalisme

S. HOFSTRA, ‘Het functiebegrip in de sociologie’, in: Causaliteit en functioneel
verband in de sociologie (Amsterdam: Paris, 1946) is nog altijd een uiterst
bruikbare, heldere uiteenzetting van de vele manieren waarop het functiebegrip
in de sociologie wordt gebruikt. Het is tevens een kritische evaluatie van de
betekenis van het concept.

ROBERT K.MERTON, ‘Manifest and latent functions’, in: Social theory and social
structure (Glencoe, III.: The Free Press, 1957; herz. druk) is in deze materie
het klassieke opstel bij uitstek, vooral van belang om de vele uitgewerkte
voorbeelden en
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om het - overigens omstreden - onderscheid tussen manifeste en latente functies.

NIKLAS LUHMANN, ‘Funktion und Kausalität’, in: Soziologische Aufklärung:
Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme (Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag,
1970), een moeilijk maar briljant artikel over de onderlinge relatie van deze
twee begrippen in het kader van de sociale wetenschappen.

JOHN REX, Key problems of sociological theory (London: Routledge & Kegan
Paul, 1961, en herdrukken) geeft in hoofdstuk IV een compacte en intelligente
kritiek op het zgn. functionalisme in de sociologie.

H.P.M. GODDIJN, Het funktionalisme in de sociologie (Assen: Van Gorcum,
1963) biedt een breed overzicht van het functionele denken, met bijzondere
aandacht voor de Amerikaanse sociologie. Een poging wordt ondernomen
verband te leggen tussen denkwijze en maatschappelijke ontwikkeling.

Institutionalisering

A.C. ZIJDERVELD, Institutionalisering: Een studie over het methodologisch
dilemma der sociale wetenschappen (Hilversum/Antwerpen: Brand, 1966) is
de enige algemene studie van het verschijnsel in ons taalgebied. Sterk filosofisch
georiënteerd, maar als introductie uitermate bruikbaar omdat er naast een
intelligente ordening van de gezichtspunten tevens een eigen standpunt wordt
uitgewerkt.

THOMAS F. O'DEA, ‘Sociological dilemma's: Five paradoxes of
institutionalization’, in: E.A. Tiryakan, ed. Sociological theory, values and
socio-cultural change (Glencoe, III.: Free Press, 1963). Een brilliant essay,
waarin de auteur betoogt dat institutionalisering, ofschoon onmisbaar voor het
op den duur met enige kans op succes nastreven van idealen in de samenleving,
toch steeds tegelijkertijd het risico meebrengt van het ontkrachten van dat ideaal.
Voorbeelden worden ontleend aan het gebied van de godsdienst, maar de
gesignaleerde dilemma's zijn gemakkelijk ook op andere levensterreinen te
onderkennen.
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RICHARD HYMAN, ‘The institutionalization of industrial conflict’, hfdst. 4 in:
Strikes (Londen: Fontana, 1972). Een uitstekend - en kritisch! - overzicht zowel
over de ontwikkeling van de institutionalisering van industriële conflicten als
ook over de gangbare sociologische theorieën dienaangaande.

De verhouding sociologie - (sociale) psychologie

J.A.A. VAN LEENT, Sociologie, psychologie en sociale psychologie: hun opbouw,
ontwikkeling en verhouding uit macro-micro-oogpunt (Deventer: Van Loghum
Slaterus, 1962). De auteur gaat ervan uit dat alle menselijke en sociale
verschijnselen op zichzelf, als element, óf als onderdeel van een groter geheel
bestudeerd kunnen worden. Tegen deze achtergrond worden dan de verschillen
en relaties tussen sociologie, sociale psychologie en psychologie belicht. Een
briljante en in de hele literatuur unieke studie, erg evenwichtig en verhelderend.
Zo worden overtuigend de ontsporingen van een elementaristische werkwijze
- waarbij men ook het geheel geheel en al wil verklaren vanuit de samenstellende
delen - en van een holistische werkwijze - de omgekeerde fout: het geheel wordt
als allesbepalend voor de samenstellende delen beschouwd - aan de kaak gesteld.

C. BOEKESTIJN,Niveaus van analyse en interdisciplinair profijt (Meppel: Boom,
1967). Een pleidooi niet voor relativering, maar juist voor explicitering van de
specifieke benaderingswijzen van sociologie, culturele antropologie en
psychologie. Aan de hand van enige duidelijke voorbeelden licht de auteur toe,
hoe juist dank zij die explicitering een maximum aan interdisciplinair profijt te
bereiken valt.
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of institutionalization’ (3-68).

139. Peper (1972) 39-63, geeft een uitvoerig overzicht van het begrip institutionalisering in de
literatuur, als inleiding op het gebruik ervan in zijn eigen werk. Hij noemt Zollschan en Perrucci
(1964) het beste en meest gecondenseerde stuk over het proces van institutionalisering dat hem
bekend is.

140. Laeyendecker (1967), o.m. 253 e.v.
141. Hyman (1972) hfdst. 4; een ander voorbeeld van een analyse waarbij de nadruk gelegd wordt

op het ideologisch én op het precair karakter van een institutionaliseringsproces (in dit geval
professionalisering), vindt men bij Mok (1973) 52 e.v.

142. Ten Hoeven (1972) 25 e.v.
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Derde deel
Systemen
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Inleiding
De stap van element naar systeem

Het behoort zonder enige twijfel tot de paradoxen van het vak, dat de sociologie zich
bij voorkeur heeft beziggehouden met omvangrijke sociale complexen. Wie de
literatuur raadpleegt zal in de eerste plaats geconfronteerd wordenmet beschouwingen
over klassen en standen, kerken en politieke partijen, economische en raciale
groeperingen. Dit is paradoxaal, omdat juist deze verschijnselen zo moeilijk - want
alleen indirect - te bestuderen en te analyseren zijn. Niemand heeft ooit de ‘katholieke
kerk’ of ‘de Partij van de Arbeid’ gezien, hoogstens een reeks van activiteiten en
resultaten van activiteiten waargenomen die aan één van beide groeperingen konden
worden toegeschreven: godsdienstoefeningen, partijcongressen, publikaties en
liederen, en vooral: personen die zich uitspraken vóór of tegen deze groeperingen of
bekenden er lid van te zijn.
De paradox wordt wat minder treffend, indien we vaststellen dat juist dergelijke

grote sociale en culturele complexen voor de ontwikkeling van het maatschappelijk
leven van eminent belang zijn. Evenals van de nationale staten en sociale klassen
hangt van de kerken en partijen bijzonder veel af, wanneer het gaat om een bepaling
van de structuur der maatschappeij en de gang der cultuur.
Wij kunnen dan ook volledig akkoord gaan met degenen die de analyse van deze

omvattende verschijnselen als een zeer belangrijke taak van de socioloog beschouwen.
Slechts dient bij deze taakomschrijving een kanttekening gemaakt. In menig opzicht
moet het gevaarlijk worden geacht bij deze studie uit te gaan van de min of meer
toevallige verschijnselen, waarachter de sociale systemen schuil gaan. Het
ongeschoolde oog doet dit wel. Het leidt uit de overeenkomstige terminologie en
symboliek van bijv. de Nederlandse communisten rond 1920 en de Russische
communisten anno 1970 af, dat er in beide gevallen gesproken kan worden van een
sociaal systeem, dat ‘communistische partij’ mag heten. Bij nader toezien blijkt
echter, dat er in allerlei opzichten geheel verschillende dingen aan de orde zijn. Hoe
men deze verschillen omschrijft is een kwestie van benadering. De
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econoom of de psycholoog zal het op eigen wijze doen, de socioloog zal trachten de
sociale componente in beide ‘partijen’ bloot te leggen. Hij zal dan bijv. ontdekken,
dat de Nederlandse communisten in 1920 inderdaad een ‘partij’ vormden in de zin
van ‘part’ (deel) van een politieke orde, terwijl de huidige communistische ‘partij’
van de Sowjet-Unie niet anders is dan een belichaming van de totale politieke orde
en een ideologisch verankerde staatsbureaucratie, die met bijv. de
nationaal-socialistische ‘partij’ onder Hitler sociologisch gezien méér overeenkomst
vertoont dan met de aanhangers van Gorter en Pannekoek.
Nu is het afhankelijk van het sociologisch apparaat dat men ter beschikking heeft,

hóe de analyse verloopt. Het ligt voor de hand, dat wij, waar we voortdurend
onderscheid maakten naar structurele en culturele elementen, zoveel mogelijk daarbij
aansluiten en dus ook spreken van structurele en culturele systemen.
Onder een structureel systeem of een sociale structuur verstaan we dan een ietwat

duurzaam complex van sociale betrekkingen en verhoudingen, in een of ander opzicht
te isoleren uit het totaal der maatschappelijke samenhangen. Een cultureel systeem
is een enigszins duurzaam samenstel van normen, doeleinden, waarden en/of
verwachtingen, dat eveneens een betrekkelijk afgeronde eenheid vormt.
Nu hebben wij reeds herhaaldelijk betoogd, dat structurele en culturele elementen

wel zijn te onderscheiden maar nooit in de werkelijkheid te scheiden. Voor de
systemen geldt dit evenzeer. Waar beide analyseniveaus op elkaar worden betrokken,
zouden we, naar analogie van de term institutionalisering ter aanduiding van de
wisselwerking tussen structurele en culturele elementen, kunnen spreken van
institutionele of sociaal-culturele systemen. Het lijkt ons echter ter voorkoming van
misverstand beter aan te sluiten bij het sociologisch spraakgebruik en het totaalsysteem
aan te duiden met de term ‘sociaal systeem’.

Wij zullen thans beide soorten van systemen eerst afzonderlijk en vervolgens in
combinatie aan de orde stellen. Alvorens hiertoe over te gaan, is een enkele
waarschuwing wel op zijn plaats.
Verwarring wekt de opvatting, als zouden sociale systemen steeds of zelfs

overwegend macro-verschijnselen zijn. Het
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gezin, de speelgroep, de werkploeg en het vliegerssquadron zijn evenzo goed sociale
systemen als de stad, de sportvereniging, het bedrijf en de luchtmacht. Het is onjuist
te veronderstellen, dat de ‘kleine groepen’ vluchtiger van aard zouden zijn en meer
afhankelijk van de personen die erin participeren. Dit kan zo zijn, maar het is - getuige
het traditionele gezin - niet noodzakelijk waar. Omgekeerd kan een zeer omvangrijke
groepering - een demonstrerendemenigte of een voetbalpubliek van 100 000 personen
- uitermate vluchtig van karakter zijn.
Een andere misvatting, waarop reeds herhaaldelijk is gewezen, is die van de oude

classificatoren, die de maatschappelijke orde uiteen meenden te kunnen leggen in
een hele reeks van vaste en vast te omschrijven groepssoorten. Wij menen dat de
benadering van de groeperingen veel beter kan worden ondernomen vanuit de
structurele en culturele gezichtspunten, welke in een bepaalde combinatie verenigd,
de desbetreffende groepering onder studie het meest recht doen.
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Hoofdstuk VI
Sociale structuren

1. Groeperingen en hun betrekkelijkheid

Niet ten onrechte wordt de sociologie vaak de wetenschap van het groepsleven
genoemd. Inderdaad staan voor de socioloog de sociale structuren, begrepen als
systemen van enigszins gestabiliseerde sociale betrekkingen, in het middelpunt van
de belangstelling.
Tot nu toe hebben wij zonder meer gesproken over ‘groeperingen’. Dit begrip is

nog niet nader gespecificeerd. Ermee wordt aangeduid elke verzameling van
individuen, die op een of andere wijze af te grenzen is van de omgeving, zo men wil,
van andere groeperingen. Een rij wachtenden bij een tramhalte behoort tot de
groeperingen zo goed als een schouwburgpubliek, een speelgroepje van kinderen en
een politieke partij, een aantal militair verbonden mogendheden, een sekte en een
wereldstad, een kranteredactie en een vereniging van accountants in de rijksdienst.
Deze willekeurige opsomming is bedoeld om te verduidelijken dat het begrip

groepering zo abstract en dus veel-omvattend is, dat een nadere precisering van de
diverse groepsstructuren onvermijdelijk is. Daarbij liggen allerlei indelingscriteria
voor de hand. Men spreekt van biologische groeperingen (het gezin, de
leeftijdscategorie), godsdienstige eenheden (kerk, sekte), economische groeperingen
(bedrijf en beroepsgroep), ecologische systemen (stad, dorp, wijk), kortom, men
catalogiseert naar de meest uiteenlopende criteria.
Het valt niet te ontkennen, dat dergelijke indelingen een bepaalde waarde hebben,

óók voor de socioloog. In strikte zin gaat het hier echter niet om sociaal-structurele
determinanten: het betreft geografische, culturele en biologische factoren, die omtrent
de eigenlijke structureel-sociologische kenmerken weinig of niets zeggen. Om
daarover iets te weten te komen dient te worden uitgegaan van structurele elementen,
zoals die welke al eerder werden gereleveerd: sociale afstand, integratie en rang.
Wie echter met deze elementen in de hand aan het werk tijgt,
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merkt al ras dat de ‘conventionele’ groeperingen in veel gevallen sociologisch anders
begrensd moeten worden dan zij op het eerste oog afgebakend zijn. Zelfs worden
groeperingen zichtbaar, die ‘het blote oog’ niet als zodanig observeert.
Een fraai exempel van het laatste geval levert het fameuze onderzoek van

Roethlisberger en Dickson bij de Western Electric Company, bekend als het
Hawthorne-project.143.

Door systematische observatie van een kleine werkgroep - het ‘Bank Wiring
Observation Room’-experiment - slaagden de onderzoekers erin een hele reeks van
sociale interacties tussen de groepsleden vast te leggen, die zij vervolgens ten dele
op de houdingsaspecten analyseerden. Zo stelden zij tussen bepaalde leden onenigheid
vast over het openen of sluiten van de ramen, zij ontdekten een bepaalde structuur
in onderlinge spelrelaties, in vriendschappen, antagonitische relaties en hulpverlening.
Op grond van deze interactie-analyse konden zij besluiten tot het bestaan van een
tweetal ‘cliques’ met enkele randleden, die onderling, als deelgroepen, enigszins
hiërarchisch waren gerangschikt: de ene clique voelde zich superieur aan de andere.
Een soortgelijke ontdekking deed men bij het onderzoek van allerlei plaatselijke

elites in Amerikaanse steden.144. Kort gezegd was ook hier het resultaat, dat in veel
gevallen de lokale toplaag geen min of meer gesloten groepering is, die solidair
optreedt, maar een samenstel van betrekkelijk labiel geïntegreerde machtscliques,
waartussen vloeiende overgangen bestaan. Zoals het Hawthorne-experiment de
‘informele’ arbeidsgroep aan het licht bracht, zo vernietigde deze reeks onderzoeken
de idee van een gesloten topgroep door aan te tonen dat ‘informele’ machtscliques
de voertuigen van de machtsuitoefening zijn.
Homans, die met name op het Hawthorne-onderzoek steunt, heeft dan ook de

conclusie getrokken dat ‘groep’ steeds een betrekkelijk begrip is. Het gaat hierbij,
zo zegt hij, om interactiesamenhangen, die alleen door nauwkeurige observatie zijn
af te grenzen. Het uitgangspunt van de analyse beslist over de vraag wat ‘groep’ en
wat ‘subgroep’ moet heten, terwijl de groep binnen een groter sociaal geheel op zijn
beurt ‘subgroep’ is.145.

Het verweer tegen deze voorstelling van zaken ligt voor de hand. Natuurlijk, zo
zal men zeggen, indien we spreken van
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subtiele interactiestructuren als deze cliques, is het best mogelijk dat de begrenzing
van de ‘clustering’ een vage en moeilijk constateerbare aangelegenheid is. Maar bij
de meeste groeperingen zijn de contouren toch wel scherp zichtbaar. Ieder is lid van
meerdere groeperingen en zich bewust van de grenzen van die groeperingen.
Deze opvatting is zo begrijpelijk omdat leden met eenvoudige maatstaven plegen

te werken, vaak van formele en administratieve aard. Men is dan ‘gewoon’ lid,
‘buitengewoon’ lid, erelid of adspirant-lid. Men is al dan niet gedoopt en dus al of
niet kerklid. Men is ingeschreven en ‘dus’ lid, of niet ingeschreven en ‘dus’ geen
lid. Men woont in een dorp - men heeft er domicilie gekozen! - of niet. De zaken
zijn aldus vrij eenvoudig en doorzichtig gesteld en het individu weet ‘waar hij aan
toe is’.
Gaat men echter spreken over interactie en communicatie, dan wordt de groepering

een veel vager, genuanceerder geheel. Zo zijn leden van een vakbond - allemaal
administratief lid! - in verschillende categorieën te verdelen, variërend van het ene
uiterste: het actieve lid, dat zich met de strevingen van de bond identificeert, tot het
andere uiterste: het papieren lid of het kritische en weerspannige lid, dat in de bond
weinig vertrouwen stelt.
Deze sociologische differentiatie van de ledenmassa is onvermijdelijk gegeven

bij elke poging tot analyse van de vakbeweging als sociaal verschijnsel. Een vakbond
waarvan het merendeel der leden actief en loyaal is, dient sociologisch geheel anders
te worden gewaardeerd dan een even grote en goed georganiseerde bond, die slechts
bij een klein aantal leden enige loyaliteit vermag te wekken. Zelfs kan men stellen
dat kleine aantallen goed georganiseerde en overtuigde leden veel meer stootkracht
ontwikkelen dan omvangrijke massa's die door zodanige kleine elites worden geleid.
De theoretici van de sociale en politieke elite-vorming - waaronder Pareto en Lenin
- hebben op deze kwestie nadrukkelijk gewezen.
Neem het voorbeeld van de kerk als collectiviteit. Kruijt is ten onzent begonnen

onderscheid te maken tussen kerkelijken en kerksen.146. Onder de eerstgenoemden
verstond hij ‘allen, die tot een of andere kerk behoren, het woord kerk hierbij in de
meest uitgebreide zin genomen’. Kerks daarentegen noemde hij slechts ‘de trouwe
kerkbezoekers’. Daar-
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naast is er dan de categorie der on- of buitenkerkelijken. Als grens tussen de
kerkelijken en onkerkelijken hanteerdeKruijt de gegevens van de volkstelling, waarbij
dus wordt uitgegaan van de mening der gevraagden zelf.
Dat dit een weinig betrouwbaar gegeven kan zijn, werd aangetoond door

Staverman147., die tevens wees op het verschil in opvatting tussen de kerkelijke en de
burgerlijke (volkstelling-)registratie: terwijl de eerste instantie zich doorgaans baseert
op het objectief gegeven van geboorte, doop, belijdenis of besnijdenis, gaat de
burgerlijke statistiek te werk op grond van de subjectieve mening van de gevraagde.
Bij de onderscheiding kerkelijk-kerks doen zich de nodige moeilijkheden voor. In
de eerste plaats moet men over objectieve feiten beschikken, die als criterium kunnen
gelden. Wat is tenslotte ‘trouw kerkbezoek’? Bovendien, en dat is belangrijker, met
de frequentie van het kerkbezoek is nog weinig gezegd. Wie uit sleur of onder druk
van de kleine woongemeenschap elke zondag de kerk bezoekt, behoort niet bepaald
tot de ‘kern’ der kerkelijken, die de ‘kerksen’ toch zouden moeten zijn. Met andere
woorden: men dient bij voorkeur uit te gaan van kerkelijke interacties die met
betrekking tot het kerkelijk leven ook werkelijk relevant zijn - al blijft dan nog de
houding in religieus opzicht aan het oog onttrokken.
Er zijn inmiddels door diverse auteurs pogingen gedaan om vormen van

onkerksheid in deze geest te typeren, waarbij de negatief getinte term ‘onkerksen’
gaandeweg vervangen blijkt door de term ‘gedistantieerde kerkelijken’, d.w.z. mensen
die op een eigen, van de traditionele wijze afwijkende manier, selectief deelnemen
aan het kerkelijk leven.
Scholten148. heeft een aantal van deze typologieën samengevat in een indeling van

vier patronen:
a. een ‘rites de passage’-patroon, ook wel eens aangeduid met de term

‘vier-wielen-christendom’, omdat de kerkgang ter gelegenheid van de overgang
van de ene naar de andere levensfase doorgaans per auto of rijtuig geschiedt
(doop, eerste communie of belijdenis, huwelijk, begrafenis);

b. een ‘ondersteuning zonder eigen deelname’-patroon: deze kerkleden nemen
niet actief deel aan het gemeenteleven, maar blijven financieel en ook wel door
geïnformeerd-zijn, tot op zekere hoogte steun verlenen aan de doelstellingen
van de kerk terzake van bijv. sociale dienstverlening;
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c. een ‘reflectie- of gespreks’-patroon: het geloof biedt niet langer vaste waarheden
en zekerheden, maar veeleer een aantal uitgangspunten en aanknopingspunten
voor gesprek en reflectie op de betekenis van het evangelie en van bepaalde
kerkelijke en christelijke tradities voor het persoonlijke en sociale leven. Oudere
vormen van godsdienstige communicatie - het ritueel en de monoloog van
priester en predikant - worden ten dele verdrongen door nieuwe vormen van
eredienst, waarin tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan eigen bezinning
en aan dialoog met anderen: de kring, de gespreksgroep, en ook het radio- of
televisieforum over godsdienstige en levensbeschouwelijke vragen;

d. een ‘kosmopolitisch’ patroon: hier leidt het ontbreken van mogelijkheden tot
politiek-ethisch engagement in het traditionele kerkelijk leven tot gedistantieerde
kerkelijkheid; de aandrang tot godsdienstig geïnspireerd politiek-sociaal handelen
vindt een uitweg in deelneming aan actiegroepen, comités e.d.

Er zullen in de praktijk ongetwijfeld vaak combinaties voorkomen, terwijl er
bovendien nog andere uitingen zullen bestaan. In het kader van ons betoog over
‘groeperingen en hun betrekkelijkheid’ gaat het ons echter niet om een sluitende en
uitputtende classificatie, maar om een illustratie van het sociale feit dat groeperingen
in hun lidmaatschap op allerlei wijze zijn te graderen en te nuanceren.
In het algemeen zou men kunnen spreken van kernleden, randleden en nominale

leden, zij het dan dat deze categorieën per groepering een eigen ‘vulling’ krijgen.
Dit betekent echter tegelijk dat de begrenzing van de groepering als zodanig in het
geding komt. Indien men immers de ruimste maatstaf als grensstellend neemt, dan
is het aantal leden veel groter dan bij hantering van andere maatstaven, een verschil
dat tot meningsverschil kan worden waar het lid zelf een afwijkende opinie koestert.
De gedoopte katholiek, die niet meer praktiseert - d.w.z. zijn interactiefrequentie
heeft geminiseerd - kan hier in conflict komen met de geestelijke gezagsdragers, die
aan zijn ‘initiatie’ verdere consequenties verbinden.

Bijna onmerkbaar zijn we hier terechtgekomen bij een aansluitend probleem. Indien
het lidmaatschap van groeperingen
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sociologisch is te relativeren, dan geldt dit ook van het niet-lidmaatschap. Anders
gezegd: indien de begrenzing van groeperingen een betrekkelijke zaak is, dan kan
de afgrenzing naar buiten het eveneens zijn.
Inderdaad blijkt dit menigmaal het geval te zijn. Wij krijgen dan het streven van

groeperingen zich op te werpen als vertegenwoordigers van categorieën, waarvan
de leden hetzij onverschillig staan ten opzichte van die pretenties, hetzij deze
nadrukkelijk afwijzen.
Een goed voorbeeld levert de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, welke in haar

organen alleen de bonafide en dan nog in de eerste plaats de grote ‘algemene’ en
confessionele organisaties pleegt toe te laten. Het gevolg hiervan is dat grote aantallen
werknemers welke niet zijn georganiseerd of voor andere, niet erkende organisaties
opteren, de weg naar de conferentietafel versperd vinden op grond van de overweging
dat zij, indien zij hun belangen wensen te verdedigen, van bepaalde bonden lid
behoren te zijn.
Iets dergelijks deed zich voor bij de verzuiling. Kruijt149. heeft op basis van

empirisch onderzoek aangetoond, dat de deelneming van bijv. de katholieken aan
allerlei op katholieke grondslag georganiseerde activiteiten zeer uiteenlopend was
ook wat hij de ‘vullingsgraad’ der levensbeschouwelijke organisaties noemt, was in
enkele gevallen zeer toegenomen. Een voorbeeld: in 1915 was 18% van alle
georganiseerde onzelfstandigen in de beroepsbevolking lid van een roomskatholieke
vakbond, in 1955 was dit 33%, wat ook bij correctie een sterk toegenomen
vullingsgraad betekent.
De pretenties kunnen echter ook bij de niet-leden bestaan. Zo maakt Merton150.

onderscheid tussen adspirant-leden, die naar gelang de mogelijkheid lid te worden
kandidaten dan wel periferen kunnen worden genoemd. Het zal duidelijk zijn, dat er
sociologisch gezien een aanzienlijk onderscheid is tussen het indifferente niet-lid en
degene die aspiraties heeft, met andere woorden: ook de massa der niet-leden behoeft
nadere differentiatie. Er zijn soorten van potentiële leden.
De desbetreffende groeperingen zelf lopen tevens structureel uiteen, al naar gelang

hun completeringsbehoefte. Zo is een kerk en een vakbeweging evenals een
democratische politieke partij, in de meeste gevallen principieel uit op vergroting
van het ledental. Missie en zending, propaganda
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en werving behoren tot haar essentiële kenmerken. Daarentegen zijn andere
groeperingen, zoals bijv. allerlei eliteorganisaties (Rotary), in het geheel niet gebrand
op onbeperkte uitbreiding. Uit de communistische landen hoort men regelmatig van
grootscheepse zuiveringsacties in de partij, die tot doel hebben het ledental binnen
zekere grenzen terug te brengen.

De hele problematiek heeft aanleiding gegeven tot een grote interesse voor het feit,
dat iemands zgn. referentiegroepering151. d.w.z. de groepering waardoor men in
gedragswijze en houding beïnvloed wordt, niet noodzakelijkerwijze de groepering
behoeft te zijn waartoe men als lid behoort. Zo kan de onderofficier die aspiraties
heeft om officier te worden maar een nagenoeg ondoordringbaar promotieplafond
boven zich weet, zich niettemin in gedrag en houding sterk aan de gedragingen en
houdingen van de officieren oriënteren. Hij zoekt wellicht hun gezelschap (verkleining
van sociale afstand), hij tracht ‘op gelijke voet’ erkend te worden (verkleining van
het verschil in sociale rang) en adopteert bepaalde gedragswijzen en opinies.
Voorheen werd meestal zeer sterk de nadruk gelegd op de inderdaad veel

voorkomende identificatie van het lid met zijn eigen groepering (groepscentrisme,
etnocentrisme). Dank zij de nadruk op het ‘zich referen aan’ ter onderscheiding van
het ‘lid zijn van’ een groepering, wordt onze aandacht gevestigd op de beslissende
betekenis, welke andere groeperingen dan die waarvan men deel uitmaakt, voor
iemands instelling en optreden kunnen hebben.
In onze sterk gedifferentieerde en mobiele maatschappij, waar nagenoeg iedere

groepering pogingen in het werk stelt om de eigen sociale positie te verbeteren, zijn
dergelijke referentieverschijnselen aan de orde van de dag. De strijd om de al dan
niet gelijktijdige loonsverhoging der werknemers in het Nederlands bedrijfsleven152.,
de gevoelens van frustratie bij boeren en middenstanders door de relatieve sociale
stijging van arbeiders behoren ertoe.

Niet alleen refereert men aan een groepering, men kan ook als groepering refereren
aan een andere. Dit betekent, dat er niet slechts rand- en potentiële posities bestaan,
maar evenzeer randgroeperingen en potentiële groeperingen.
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Zelfs kan een samenleving in een bepaald opzicht zozeer uiteenvallen in op elkaar
betrokken en aan elkaar refererende groeperingen, dat er een continuüm ontstaat,
waarbij het onderscheid van rand- en kerngroeperingen plaats maakt voor een
gradering van een reeks van sociale eenheden, die ieder ten opzichte van elkaar als
referentiegroep kunnen fungeren. Zo zijn de beroepsgroeperingen, hiërarchisch -
naar prestige vooral - geordend volgens vrij algemeen geaccepteerde maatstaven,
slechts in deze zin nog als kern en periferie te onderscheiden, dat de allermeeste van
de lager gestratificeerde beroepen zich refereren aan de boven hen geordende, maar
dit in een doorlopende reeks van de basis naar de top van de sociale ladder.
Toch is het niet moeilijk een aantal perifere en potentiële groeperingen te

onderscheiden, ingedeeld volgens eenzijdig en tweezijdig refererende
randgroeperingen en potentiële groeperingen.
Tot de eerste categorie behoort het begripminderheid. Demografisch-kwantitatief

is een minderheid een louter statistische eenheid. Sociologisch behoeft echter het
aantal niet van het meeste belang te zijn. Klassiek is het neger-minderheidsvraagstuk
in de zuidelijke Verenigde Staten, dat een bevolkingscategorie betreft, die in sommige
staten getalsmatig in de meerderheid is. In de laatste jaren trouwens begint ook
Nederland het probleem van etnische minderheden te kennen.153.

Het sociologisch kenmerkende van de minderheidsgroepering is gelegen in de
relatie tot de ‘meerderheid’. In de ogen van deze meerderheid is de andere groepering
minderwaardig. Ze is beladen met stereotypen die culmineren in een inferieur
groepsbeeld. Daarmee verbonden bezet de dominant de maatschappelijke
sleutelposities en verhindert de leden van de minderheid zich te doen gelden.
Door deze constellatie komen de leden van deminderheid ertoe zich bij voortduring

te refereren aan de meerderheid. Dit kan een positief refereren zijn in zoverre zij
trachten geaccepteerd te worden, het kan ook negatief gerichte referentie betreffen
waar zij een rancune ontwikkelen tegen de overheersende positie van de dominant
en de cultuur welke deze draagt. Tezamen werkend kan hieruit een
emancipatiebeweging groeien, gelijk bijv. de socialisten en katholieken in
West-Europa in de laatste eeuw te zien hebben gegeven.
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Met het begrip minderheid hebben wij dus een sociale groepering op het oog welke
als groepering een perifeer sociaal systeem vormt binnen de samenleving in kwestie.
Evenals de randpersoonlijkheid psychologisch, zo is de minderheid sociologisch te
situeren in het grensgebied van een groepering: tegelijk vervuld van aspiraties met
betrekking tot de dominant en bewust van de apartheid van de eigen groepering.
Een groepering kan ook tweezijdig georiënteerd zijn, anders gezegd: twee

referentiegroeperingen hebben, en dus typisch een middenpositie tussen twee
onderling rivaliserende of in ieder geval duidelijk sociaal verschillende groeperingen
innemen. Bekend is het voorbeeld van de minderheden in de vroegere koloniale
samenleving154., zoals de Indo-Europeanen in het oude Nederlands-Indië en de
Eurasians in de Britse gebiedsdelen. De leden van deze categorie waren door hun
raciale herkomst, maar minstens evenzeer door hun sociale en staatsrechtelijke positie
veroordeeld tot het leiden van een perifeer bestaan in een samenleving, welke als
geen andere sociale, culturele en politieke consequenties verbond aan de rasfactor.
Hoezeer de politieke lijn van het koloniaal gezag doorslaggevend was, kan worden
afgeleid uit het feit dat de Indo-Europeanen naar de Nederlandse kant zijn
‘omgevallen’ - zij werden als Nederlanders in staatsrechtelijke zin beschouwd en
kregen de steun van het koloniaal bewind - terwijl de Eurasians door de blanke groep
werden afgestoten en bij de inheemse bevolking werden ingedeeld.
Een heel ander voorbeeld leveren de onkerksen of zgn. gedistantieerde kerkelijken,

die blijkens onderzoek de positie van ‘tussengroepering’ blijken in te nemen tussen
kerksen en onkerkelijken. Zo gaan ‘gedistantieerde’ gereformeerden vaker naar
bioscoop en cabaretvoorstellingen dan kerkse gereformeerden, maar minder vaak
dan onkerkelijke Nederlanders. Voorts zijn in het algemeen marginale kerkleden in
groter getale georiënteerd op lectuur, verenigingen en politieke partijen van hun
‘eigen’, nominale richting dan onkerkelijken, maar in kleiner getale dan hun kerkse
kerkgenoten. Tenslotte bleek in het begin van de jaren zestig deze tussengroepering
der gedistantieerde kerkelijken minder dan zowel kerksen als onkerkelijken deel te
nemen aan verenigingsleven, maar meer dan deze beide categorieën in het be-
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zit van een televisietoestel. Wellicht voelden toentertijd velen van hen zich niet, of
niet meer, thuis bij confessionele verenigingen, en evenmin, of nog niet, bij ‘neutrale’
verbanden. Daarentegen stelde het televisiemedium hen, volgens deze zelfde
redenering, in staat al naar gelang hun behoeftenpatroon de juiste dosering van
‘verzuilde’ en ‘onverzuilde’ programma's te kiezen.155. Of deze verhoudingen thans
nog gelden, is niet bekend; de doorgezette ontzuiling zal de marginaliteit van de
groepering wellicht hebben verminderd.

Tot nu toe is steeds gesproken van groeperingen in het algemeen. Het wordt tijd
nader in te gaan op een aantal belangrijke structurele kenmerken, teneinde enig inzicht
te krijgen in de nadere differentiatie der sociale betrekkingen en verhoudingen in
onderlinge samenhang.

2. Groepen, collectiviteiten en sociale categorieën

Zolang de sociologie bestaat, is de indeling der groeperingen in soorten een omstreden
zaak geweest. Onder verwaarlozing van allerlei variaties en nuances is momenteel
wel vrij algemeen geaccepteerd, dat in ieder geval een driedeling te maken valt, door
Merton, in navolging van verschillende toonaangevende sociologen, omschreven als
groepen, collectiviteiten en sociale categorieën.156.

Collectiviteiten zijn die groeperingen, waarvan de leden solidair zijn ten opzichte
van elkaar op grond van gemeenschappelijke waarden. Groepen zijn steeds óók
collectiviteiten, maar tussen de leden vinden bovendien processen van interactie
plaats. Sociale categorieën tenslotte ontbreekt het zowel aan interactie als aan
gemeenschappelijke cultuur; de leden behoren slechts tot dezelfde groepering op
grond van een overeenkomstige sociale positie of eigenschap: sekse, inkomen, leeftijd,
e.d.
Op deze wijze is in ieder geval de mogelijkheid geschapen onderscheid te maken

tussen duidelijk verschillende groeperingen als een gezin (groep), een grootbedrijf
(collectiviteit) en een generatie (sociale categorie). Het bezwaar is echter tweeërlei:
de definities zijn niet algemeen aanvaard, maar worden door allerlei andere indelingen
doorkruist en gese-
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cundeerd, terwijl voorts de indelingscriteria niet dezelfde zijn, zodat het geheel iets
inconsequents krijgt.
Het tweede mankement is erger dan het eerste, tenminste indien men niet tot een

ietwat willekeurige afbakening van soorten groeperingen wil geraken, maar een
bepaald structureel kenmerk als indelingscriterium naast andere criteria wil hanteren.
Zo laat zich een multinationaal concern denken, waarvan het personeel een minimum
aan solidariteit opbrengt, maar niettemin moeilijk als groep of sociale categorie is te
betitelen. Arabische arbeiders, Sumatraanse koelies en Rotterdamse beambten hebben
weinig gemeen, maar zij kunnen tot dezelfde aardoliemaatschappij behoren.
Het lijkt ons daarom verkieslijk uit te gaan van één criterium dat voor alle

groeperingen van groot belang is, nl. de directheid van interactie. Van sociale structuur
spreken we, indien interacties betrekkelijk duurzaam op bepaalde wijze verlopen,
d.w.z. indien er van sociale betrekkingen kan worden gesproken. Wij onderscheiden
dan naar de mate van directheid van sociale betrekking:
a. groeperingen, waarvan de leden directe sociale betrekkingen met elkaar

onderhouden; dit zijn vrijwel altijd kleine groeperingen: het gezin, de ploeg, het
peloton, de buurt, de schoolklas, het bureau, de kleine onderneming;
b. groeperingen, waarvan de leden indirecte sociale betrekkingen hebben. Dit

‘indirect’ kan zowel slaan op tussenpersonen (‘getrapte’ interactie, bijv. via
gezagsniveaus in een organisatie) als op niet-menselijke vehikels: machines,
communicatiemiddelen. Voorbeelden: het grote bedrijf, de bureaucratie, de politieke
partij, de kerk, de school, het leger;
c. groeperingen, waarvan de ledenweinig of geen betrekkingen onderhouden, maar

wel andere kenmerken gemeen hebben, hetgeen het geval is bij de klasse, de stad,
het volk, het ras, de leeftijdsgroepering.

Deze drie soorten groeperingen zullen wij in het vervolg aanduiden met de reeds
ingeburgerde namen groep, collectiviteit en sociale categorie. Nu moet in de eerste
plaats opgemerkt worden, dat de waarde van een dergelijke indeling zeer beperkt is,
omdat nergens een in alle opzichten duidelijke grenslijn tussen een groep en een
collectiviteit, of een collectiviteit en een categorie te trekken valt.
Een primitief volkje van slechts enkele honderden personen
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kan men als groep betitelen op grond van het feit, dat iedereen wel eens met iedereen
direct contact heeft. Met evenveel recht kanmen hier echter van collectiviteit spreken,
omdat het merendeel van de betrekkingen, die zo'n volk tot een min of meer van
andere volken afgegrensde eenheid maken, indirect van aard zijn.
In de tweede plaats dient men te beseffen, dat deze driedeling ten enenmale

onvoldoende is als karakterisering van sociale structuren. Uiteraard moet men elke
groep, collectiviteit of categorie voor verdere analyses nader specificeren naar andere
structurele en culturele gezichtspunten.
Deze indeling van groeperingen naar de mate van directheid der betrekkingen zal

door ons dan ook slechts als globale aanduiding worden gebruikt.

3. Structurering van groeperingen

Voortwerkend in overeenstemming met het gestelde in hoofdstuk III (Structurele
elementen) zou het voor de hand liggen in dit hoofdstuk systematisch in te gaan op
structurele systemen, begrepen als combinaties van sociale afstand, integratie en
rang. Daarbij zou het dan de bedoeling kunnen zijn bepaalde ‘wetmatigheden’ in
deze samenhangen op te sporen. Er komen dan vragen aan de orde als: bij welke
graad van sociale rangverschillen binnen een groepering wordt de integratie tussen
de hiërarchische eenheden nagenoeg onmogelijk? Leidt toenemende sociale integratie
van groeperingen tot sociale nivellering? Is sociale dichtheid van interactie een functie
van positieve integratie? etc., een en ander gedifferentieerd naar soorten groeperingen
en sociale processen.
Het is echter de vraag of de stand van de sociologie dergelijke generalisaties toelaat,

en of het wel zo zinvol is ten behoeve van een sociologische inleiding zulke
generalisaties te gaan opsporen. Daarom zullen wij volstaan met de behandeling van
enkele structuurvormen die veel voorkomen, en waarbij aspecten als sociale afstand,
integratie en rang sterk op de voorgrond treden. Zo kan men veilig stellen, dat
organisatie een sociale structuur is, die in opvallende mate integratieve functies heeft.
Een standenstructuur of een maatschappelijke beroepenladder hebben een duidelijk
hiërar-
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chisch aspect. Een stedelijke samenleving is qua sociale afstand tussen de stedelingen
‘dichter’ van structuur dan een plattelandsagglomeratie.
Teneinde uit de vele mogelijke structurele systemen een zinvolle keuze te kunnen

doen, hebben wij besloten enkele niet alleen sociologisch, maar ook sociaal
belangrijke structuurvormen uit te kiezen welke kunnen worden opgespoord door
een aantal algemeen-maatschappelijke tendenties te analyseren. Als zodanig noemen
wij: a. de toenemende bevolkingsdichtheid, welke ons op het spoor brengt van de
sociale functies van grote sociale dichtheid, waarbij met name de stad belangwekkende
inzichten verschaft; b. de eveneens sterk toegenomen sociale differentiatie, met name
het proces van arbeidsverdeling, dat omgekeerd leidt tot noodzaak van sociale
integratie; de structuurvormen organisatie en markt komen hier aan de orde; c.
veranderingen in de sociale hiërarchie van deze verdichte en gedifferentieerde
samenleving, waarbij alweer de invloed van urbanisatie en industrialisatie merkbaar
is.
Deze aanpak heeft naar onze mening verschillende voordelen. Allereerst wordt

bereikt, dat een - dunne - draad de uiteenlopende structuurvormen in onderling
verband brengt, zodat de schijn van een geïsoleerd bestaan van deze structuren wordt
vermeden. Verder kan gesteundworden op empirisch onderzoek, dat op deze terreinen
betrekkelijk veelvuldig heeft plaatsgevonden. In dit verband valt te denken aan
stadssociologisch, organisatie- en stratificatie-onderzoek, dat momenteel in het
middelpunt der belangstelling staat. Tenslotte wordt een aantal belangrijke
sociologische theorieën kort ingeleid, met name met betrekking tot de processen van
arbeidsverdeling en sociale hiërarchie.
Eén mogelijk misverstand dient vooraf te worden rechtgezet. De structuren, die

in het volgende ter sprake komen, zijn niet uitputtend en alzijdig geanalyseerd maar
alleen bekeken vanuit het gezichtspunt van een bepaald structureel kenmerk: markt-
of organisationele integratie, dichtheid van betrekkingen of sociale hiërarchisering.
De hele teneur van deze inleiding leidt tot de stelling, die ook in de volgende
beschouwingen wordt gehandhaafd: een groepering is niet bijv. een organisatie, maar
heeft een organisatiestructuur, naast bijv. een bepaalde sociale dichtheid en een
zekere mate van hiërarchisch geordende betrekkingen. Zij is dus even-
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min exclusief een hiërarchie, maar heeft hiërarchische kenmerken. De in de sociologie
bestaande hang naar ‘substantialisering’ van structuren maakt deze nadrukkelijke
waarschuwing noodzakelijk.

a. Sociale dichtheid

Bevolkingsdichtheid is iets anders dan sociale dichtheid. Een dichtbevolkt land is
een territorium, op welks gebied in ruimtelijke zin relatief veel personen zijn
gevestigd. Dichtheid van bevolking geeft het verband aan tussen geografisch
oppervlak en aantal bewoners.
Sociale dichtheid daarentegen heeft betrekking op de gemiddelde sociale afstand

tussen de leden van een groepering, hetgeen structureel betekent de frequentie van
interactie binnen een zekere tijdslimiet.
Dit verschil vooropgesteld, kanworden aangenomen dat de dichtheid van bevolking

de kans op geringere sociale afstand, d.i. op een grotere dichtheid van het netwerk
van sociale betrekkingen doet toenemen. Wij zullen trachten deze veronderstelling
nader te adstrueren aan de hand van enkele opmerkingen over de stad als groepering.
Gegeven de huidige snelle verstedelijking van de totale wereldsamenleving hebben
we daarmee tevens de hand gelegd op de in de toekomst meest algemene woonvorm
van de bevolking (zie tabel V). Over de toenemende sociale verdichting van de
Nederlandse samenleving geeft tabel VI enkele cijfers.

Tabel V. In steden woonachtig gedeelte van de wereldbevolking (in
procenten).

Steden van 100000 ofmeer
inwoners

Steden van 20000 of meer
inwoners

1,72,41800

2,34,31850

5,59,21900

13,120,91950

19,927,11960

Bron: GERALD BREESE, Urbanisation in newly developing countries, 1966, p. 19,
tabel 2.
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Tabel VI. Toename van de bevolking, de bevolkingsdichtheid en de
verstedelijking in Nederland van 1900 tot 1970.

Procenten van de
bevolking

Bevolkingsdichtheid
per km2 land

Aantal inwoners ×
1000

woonachtig in
gemeenten met >
20000 inwoners
361575 1041900

401805 8581910

462106 8311920

492407 8321930

522688 8341940

5730910 0271950

6035211 4171960

6238312 9541970

Bron: CBS, Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen, 1970, blz. 14, 10 en 16; idem,
Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1970, blz. 73, tabel 5, blz.
71, tabel 4.

Nu zullen wij geen tijd verliezen aan het definiëren van de stad op een voor ieder
bevredigende wijze. Dergelijke pogingen zijn al eerder gestrand, en hoe nuttig een
sluitende definitie ook kan zijn, zij is voor ons van minder belang, indien wij het
maar eens zijn over één stedelijk kenmerk: een relatief hoge bevolkingsdichtheid,
d.i. een groot aantal bewoners per oppervlakte-eenheid.
Naar demening van de stadssociologen onderhoudt de stadsbewoner waarschijnlijk

meer frequente interactie met anderen dan de plattelander.157. Anders gezegd: de
sociale dichtheid van de stad is hoger dan die van het platteland. Daarnaast is men
het tamelijk wel eens over enige andere kenmerken van het stedelijk interactiepatroon,
die in verband met ons onderwerp van belang zijn. Als zodanig zijn te vermelden:
relatief vluchtige interactie, anonimiteit en onpersoonlijkheid in de contacten,
segmentering, indirectheid en standaardisering van interactie.
Bedoeld wordt het volgende. De interacties zijn vluchtig, want de veelheid van

relaties en de heterogeniteit ervan dwingt de stadsbewoners in de meeste gevallen
tot betrekkelijk korte en oppervlakkige contactlegging. Daarmee hangt direct samen
een anonieme, onpersoonlijke en segmentaire
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contactlegging: hij kent de meeste personen, waarmee hij te maken heeft alleen in
zoverre deze personen hem in een bepaalde rol tegemoettreden. De dorpsveldwachter
heeft een naam en een gezicht. Hij is weliswaar functionaris; maar tevens een bepaalde
persoonlijk gekende functionaris; behalve ‘in functie’ kent de mede-dorpsbewoner
hem als X. De grootstedelijke politieman is daarentegen een ‘nummer’. Zo ook de
voorbijganger die wij de weg vragen, de bankbediende bij wie wij geld deponeren,
de buschauffeur van wie wij een vervoerbiljet kopen, de meteropnemer die we naar
de meterkast brengen.
Het verschil is niet absoluut. Persoonlijke factoren kunnen een rol spelen, maar

in het merendeel der gevallen is dit niet of nauwelijks zo. Ook is er verschil per
sociale statusgroepering en per buurt, maar deze variaties veranderen weinig aan het
totale beeld. Wij komen op de betekenis van deze verschillen overigens nog terug.
Als volgend kenmerk werd genoemd de indirectheid van interactie. Inderdaad

vindt deze vaak via menselijke of mechanische media plaats. Technische
communicatiemiddelen spelen in het stadsverkeer een grote rol (telefoon, post),
terwijl de segmentering van de interactie bewerkstelligt dat de stedeling in veel
gevallen via tussenpersonen werkt: niet de burgemeester maar een speciale ambtenaar
van de burgerlijke stand sluit zijn huwelijk, niet de houder van het postkantoor, maar
een bediende helpt hem aan postzegels - of een postzegelautomaat doet het! -, niet
de hem tegemoetkomende verkeersstroom heeft zijn opmerkzaamheid, maar de
verkeersagent of het stoplicht.
Onmerkbaar zijn we hiermee gekomen aan het laatste bovengenoemde stedelijke

interactiekenmerk, nl. de standaardisering. De stroom van personen, die zich over
de wegen, door de winkelmagazijnen en langs de overheidsdiensten voortbeweegt,
die zich aanmeldt bij loketten, gebruik maakt van openbare vervoermiddelen, fietsen
stalt, huwelijken sluit en aangifte van diefstal doet, is eenvoudig te omvangrijk om
een persoonlijke behandeling te kunnen eisen. Formulieren, signalen, automaten,
abonnementen en andere middelen tot gestandaardiseerde en ont-persoonlijkté
interactie spelen in het stedelijk verkeer dan ook een belangrijke rol.
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Nu en dan - o.a. bij het zojuist genoemde verschijnsel van standaardisering - is al
gewezen op de betekenis van de massaliteit voor de wijze van interactie. Wij zouden
dit thans in het kort meer uitdrukkelijk willen doen, waarbij de massaliteit wordt
opgevat als hoge interactiefrequentie met vele en/of telkens weer andere personen.
Inderdaad hangt deze frequente interactie met alle genoemde stedelijke kenmerken

direct samen. Vluchtigheid wordt veroorzaakt door veelheid van contact: de
winkelbediende kan zich niet in de persoonlijke geschiedenis van zijn klant verdiepen,
want anderen wachten. Anonimiteit en onpersoonlijkheid zijn het gevolg van de
onmogelijkheid om uit de voortdurend voortstromendemenigte gezichten en namen,
laat staan persoonlijke bijzonderheden van enige diepgang, te onthouden. Men is
roldrager: klant, fietser, politieman, belastingbetaler, indien men een winkel, de
rijweg, een politiebureau of een belastingkantoor betreedt, en in die rol herkenbaar
kan men benaderd worden - méér kan men niet vragen.
De indirectheid van interactie sluit hierbij aan. De massaliteit leidt tot grotere

groeperingen - de winkel wordt supermarkt, de politiepost dijt uit tot een netwerk
van bureaus, het station telt veertien loketten - en deze verbreding van dienstbetoon
schuift tussen instelling en bezoeker een reeks van functionarissen. Zelfs kleine
eenheden vragen mechanische middelen om de wensen van de leden kenbaar te
maken: de tram of bus heeft stopsignalen, waardoor de reiziger aan de bestuurder,
die enkele meters van hem af is, te kennen geeft dat hij wil uitstappen.
Tenslotte is de standaardisering, waarover reeds werd gesproken, eveneens een

functie van de frequentie waarmee personen zich tot anderen wenden.

Het lijkt ons mogelijk om problemen, die momenteel tot het domein van demografie,
planologie en organisatie behoren (bevolkingsdichtheid, stadsplanning, hoogbouw,
communicatie), door nadere analyse van de sociale dichtheid van allerlei groeperingen
ook sociologisch te doorlichten. Want de stad was hier een voorbeeld, dat diende ter
demonstratie van enkele consequenties van sociale interactiedichtheid op de
structurering van groeperingen in het algemeen.
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b. Sociale integratie

Wat voor sociale dichtheid geldt, is bij sociale integratie niet minder waar: er zijn
talloze groeperingen die op een of andere wijze geïntegreerd zijn, en elke keuze is
daarommin of meer arbitrair. Indien we echter demodernemaatschappijontwikkeling
in grote lijnen bezien, dan kan zonder veel aarzeling worden geconstateerd dat in
ieder geval twee sociale integratiestructuren van grote betekenis zijn geworden. Wij
bedoelen de markt- en de organisatiestructuur.
De betekenis is een tweevoudige, sociologisch en sociaal. Sociologisch blijken

deze structuren dermate verbonden met allerlei andere sociologische begrippen en
zozeer het onderwerp te zijn van theorievorming en onderzoek, dat een poging enige
systematische opmerkingen eraan te wijden, in het kader van een inleiding als deze
niet achterwege mag mag blijven.
Sociaal zijn markten en organisaties van belang, omdat niet alleen allerlei sociale

verschijnselen de structuur van marktof organisatiebetrekkingen hebben, maar omdat
buitendien deze structuren het object zijn van een ideologische discussie, die reeds
meer dan een eeuw duurt. De namen van Adam Smith en Taylor, van Marx en Lenin
zijn ermee verbonden, de doctrines van liberalisme en socialisme concentreren zich
erop. Voor een beter begrip van de moderne economie en politiek is een analyse van
de begrippen markt en organisatie direct aangewezen.

Beide structuurvormen zijn bij voorkeur gezamenlijk te bespreken. Hun bestaan
ontspringt nl. aan hetzelfde algemeenmaatschappelijke verschijnsel van
arbeidsverdeling, zoals al vroeg is opgemerkt in het bekende onderscheid tussen
maatschappelijke en technische arbeidsverdeling. Daarmee wordt bedoeld, dat de
differentiatie in prestaties van de leden van een samenleving zowel kan worden
opgevat als een verdeling naar zelfstandige eenheden (ondernemingen, bureaus, vrije
beroepen) als naar onzelfstandige eenheden (functionarissen). In het eerste geval is
er sprake van een arbeidsverdeling waarbij de betrokkenen een bepaalde prestatie
leveren en deze of het resultaat ervan ‘op de markt’ brengen, terwijl in het tweede
geval de prestatie een deelprestatie is, welke alleen door combinatie met andere
prestaties tot een resul-
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taat leidt dat marktwaarde bezit. In plaats van technische arbeidsverdeling spreekt
men dan ook wel van arbeidssplitsing.158.

Deze systematiek is vooral door economen uitgewerkt, en verbonden met namen
als Adam Smith en Karl Bücher. Zij heeft echter aanleiding gegeven tot een discussie
op sociaal en politiek vlak, waaraan vooral Marx en Durkheim belangrijke bijdragen
hebben geleverd.159.

Marx immers leefde in een tijd, dat het proces van technische arbeidsverdeling
zeer werd versneld. Het voorheen betrekkelijk zelfstandige handwerk werd
teruggebracht tot een reeks elkaar aanvullende deelverrichtingen, terwijl tegelijk de
deelbewerkers als onzelfstandigen werden samengebracht in de fabriek. Daar alleen
de ondernemer over de produktiemiddelen beschikte, werd de arbeider gedwongen
aan hem zijn arbeidskracht te verkopen om zodoende een bestaan te verwerven. In
marxistisch jargon heeft deze ontwikkeling geleid tot de ‘Verdinglichung’ van de
persoon van de arbeider, tot een ‘Entfremdung’ van de persoon van de arbeider, tot
een ‘Entfremdung’ van zijn arbeidsresultaat en tot een splitsing van de maatschappij
in ‘uitbuiters’ en ‘uitgebuitenen’, die elkaar als ‘klassen’ naar het leven staan.
De socioloog die het vraagstuk van demaatschappelijke arbeidsverdeling getracht

heeft, buiten de onverzoenlijke ideologische strijd om, zo objectief mogelijk te
formuleren was Emile Durkheim in zijn beroemde werk van 1893,De la division du
travail social.160.
Zeer in het kort komt zijn theorie hierop neer, dat de vergaande arbeidsverdeling,

die zich in zijn tijd steeds stormachtiger voltrok, onweerstaanbaar moest leiden tot
een maatschappijtype, dat haar voornaamste integratiebasis vindt in de noodzakelijke
samenwerking tussen een groot aantal functioneel gespecialiseerde groeperingen.
Zijn redenering was in de kern zeer eenvoudig. De menselijke vormen van

coöperatie en solidariteit zullen zich eerst recht kunnen ontwikkelen, zo luidt zijn
these, als ieders taak een specifieke en niet een zelfde bijdrage betekent aan het totaal.
Vroegeremeer homogene samenlevingsvormen kenden een ‘mechanische solidariteit’,
berustend op een deelneming van allen aan alles, met als gevolg een rigoureuze
onderlinge sociale dwang die geen culturele differentiatie toeliet en de enkeling deed
verdwijnen in de massa. Mét de
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specialisatie van de arbeid ontstaat echter de mogelijkheid, zelfs de noodzaak, van
een ‘organische solidariteit’, omdat de een niet (meer) zonder de ander bestaan kan.
De sociale dwang ontspant zich en biedt aan ieder de gelegenheid tot grotere vrijheid
op basis van zijn specifieke functie. De dragers van deze functies verbinden zich
vrijwillig met elkaar op basis van het contract.
Waar echter coöperatie niet lukt, heet de arbeidsverdeling, van normatieve

regulering ontbloot, anomisch. Anomie is dus a-normale arbeidsverdeling, omdat ze
geen solidariteit, d.i. geen sociale integratie, bewerkstelligt. Zich kerend naar de
werkelijkheid van zijn dagen, stelde Durkheim vast dat het industriële grootbedrijf
een dergelijke anomische arbeidsverdeling vertoont: de arbeider in deze soort
bedrijven voelt zich niet op het geheel betrokken. De strijd tussen kapitaal en arbeid
toont aan, dat de ‘solidarité organique’ wel ver te zoeken is.161.

Het gaat ons er thans niet om deze theorieën van Marx en Durkheim van
commentaar te voorzien; slechts wordt vastgesteld dat beide auteurs zich richten op
sociale consequenties van het dubbele proces van arbeidsverdeling, dat in hun dagen
zozeer stof tot discussie leverde.
Uit beider theorie komt naar voren het dubbele begrip arbeidsmarkt en

arbeidsorganisatie. Het proletariaat is partij op de markt, waarop de ondernemer als
organisator van het produktieproces de arbeids-‘kracht’ koopt, terwijl in de
kapitalistische onderneming deze arbeidskrachten met betrekking tot de produktie
worden samengevoegd. De arbeider is dus tegelijk marktpartij én lid van de
deelorganisatie die het bedrijf is. In het volgende zullen we trachten beide begrippen
- markt en organisatie - nader theoretisch uit te werken en ruimer toe te passen.

Onder een markt verstaan we een sociale structuur die is samengesteld uit
ruilbetrekkingen. Ruil, d.i. de uitwisseling van bijdragen (prestaties, in dit geval), is
het fundamentele proces op de markt. De posities op de markt heten marktposities,
die bezet zijn door marktpartijen, welke onderling meestal in een betrekkelijk labiel
evenwicht verkeren daar zij relatief autonoom beslissen over hun wijze van
deelneming aan de ruilprocessen.
Onder een organisatie verstaan we een sociale structuur, die
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is opgebouwd uit posities welke zijn gecoördineerd met betrekking tot
gemeenschappelijke doeleinden.162. Niet uitwisseling, maar bundeling van bijdragen
is een essentieel kenmerk. De posities zijn bovendien in het algemeen meer stabiel
geïntegreerd dan bij de marktstructuur, omdat de bezetters van de posities relatief
afhankelijk zijn van de beslissingen van de leiding van de organisatie, aan wie de
taak van combinatie der individuele bijdragen toevalt.
Terwijl de leden van een organisatie dus elkaars medewerkers zijn, moeten de

marktpartijen eerder (onder)handelaars heten. De marktprocessen leiden dan ook
gemakkelijker tot wedijver tussen de deelnemers onderling, vooral in gevallen waarin
het om schaarse goederen gaat. Deze vorm van wedijver heet concurrentie. Wordt
zij zo hevig en ongeregeld, dat de spelregels van de markt worden geschonden, dan
ontaardt de concurrentie in regelrecht conflict.
Anderzijds is bij rustige marktverhoudingen van coöperatiebetrekkingen te

spreken.163. De partijen zijn door prijsafspraken, in het groot door kartelvorming en
monopolisering, in staat scherpe concurrentie te vermijden. Men ‘speelt elkaar de
bal toe’. Zo ook kan de ruilbetrekking zozeer worden vastgelegd, dat zij overgaat in
een organisationele betrekking.
Het is echter eveneens mogelijk, dat leden van een organisatie elkaar als

concurrenten zien: ze zijn bijv. rivalenmet betrekking tot een binnenkort openvallende
hogere functie, ze strijden om invloed op de leiding, zij hebben door hun specifieke
taak binnen het geheel een min of meer strijdig belang en werken elkaar dus tegen.
Men denke in dit verband aan de rivaliteit tussen departementen binnen het
overheidsapparaat, tussen wapens binnen de krijgsmacht, tussen de commerciële en
de produktie-afdeling binnen het bedrijf. Anderzijds kan de concurrentie op de markt
aan zekere grenzen gebonden zijn: een onbeperkte marktvrijheid, een concurrentie
‘op leven en dood’ is eer uitzondering dan regel. Allerlei prijsafspraken,
kartelvorming, monopolieposities ondergraven het marktmechanisme.
Maar het woord is al gevallen: ‘ondergraven’. Indien de onderlinge binding van

de marktpartijen ‘te ver’ gaat, kan van een markt niet meer worden gesproken en
treden organisationele kenmerken in de plaats. Omgekeerd: indien leden van een
organisatie elkaar zozeer tegenwerken en be-
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concurreren dat de samenwerking er ernstig onder lijdt, dan begint de organisatie
haar karakter van coöperatiestructuur te verliezen.

Tot zover zijn we sterk in de economische sfeer gebleven, in zekere zin begrijpelijk,
omdat deze problemen binnen de economie het eerst zijn onderzocht. Zij zijn echter
niet tot deze sfeer beperkt. In de moderne sociologie is een snel groeiende toepassing
te constateren van de begrippen markt en organisatie op allerlei andere dan
economische systemen. Bij het organisatieverschijnsel levert dit weinigmoeilijkheden.
Overal waar samenwerking bestaat met betrekking tot bepaalde doeleinden, - in
welke institutionele sfeer dan ook - kan het organisatiebegrip zonder veel moeite
worden aangewend. Ook niet-sociologische organisatiehandboeken behandelen in
één adem economische, sociale, politieke, militaire en kerkelijke groeperingen vanuit
het oogpunt van organisatie.
Het sociologische marktbegrip - eigenlijk: ruilbegrip - is eerst recentelijk verder

ontwikkeld.164. Dat de bruikbaarheid van het begrip echter bij voorbaat vaststaat, kan
al wel worden afgeleid uit de mogelijkheid het verschijnsel arbeidsverdeling veel
breder dan op de gebruikelijke wijze te definieren. Indien we eronder verstaan elke
differentiële bijdrage tot een systeem, dan is niet in te zien, waarom ook niet prestaties
in het vlak van gedachten en gevoelens op deze wijze zouden zijn te behandelen. De
moeder in het gezin, de vriend in de vriendenkring, de politicus in de politieke strijd
- zij leveren evengoed bijdragen aan hun groepering als de arbeider en de directeur
van de onderneming dat doen. Het verschil, gelegen in de grotere moeilijkheid de
prestatie in geld te waarderen, kan sociologisch niet van doorslagevende betekenis
zijn.
In de sociologische literatuur hebben verschillende schrijvers dan ook op de

concrete bruikbaarheid van het markten ruilbegrip voor allerlei analyses gewezen.
Zo heeft Blau165. bij zijn studie van een Amerikaanse overheidsdienst van ‘ruil’
gesproken in het geval van adviezen, die door meer ervaren agenten aan hun minder
ervaren collega's werden verstrekt. Terwijl zij iets gaven - nl. raad, in economische
zin kosteloos - kregen zij erkenning en prestige terug als ‘tegenprestatie’. De
marktwetten gingen zelfs zover op, dat
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degenen die zeer vaakwerden lastig gevallen, het daardoor verworven prestigeminder
gingen ‘op prijs stellen’.Met andere woorden: het grensnut van het gewonnen aanzien
daalde naarmate het aanbod groter werd, tot tenslotte het ‘ruil’-proces voor de
gevraagden ‘onvoordelig’ werd.
Een ander voorbeeld levert de politieke markt. Door diverse sociologen is

opgemerkt dat de processen, die zich op de economische markt voordoen -
concurrentie en streven naar marktbeheersing - vooral in de democratische politieke
systemen veelvuldig worden aangetroffen. Almond heeft in deze zin de Amerikaanse
politieke orde vergeleken met een markt: ‘Groups of electors and individual electors
come to the political market with votes to sell in exchange for policies. Holders of
offices in the formal-legal role structure tend to be viewed as agents and
instrumentalities, or as brokers occupying points in the bargaining process.’166.

Tussenmarkt en organisatie bestaat een functionele samenhang, die op verschillende
manieren is uit te werken.167. Allereerst zou men kunnen stellen dat een organisatie
een latente markt is, terwijl een markt potentieel organisatie is.
Zo is bij een bedrijf of overheidsdienst het personeel onttrokken aan de

arbeidsmarkt. Door middel van het arbeidscontract heeft de organisatie rechten
gekregen op de arbeidskracht en deze omgekeerd verplichtingen aan de organisatie.
Als functionaris is hij langer of korter tijd uit het marktproces losgemaakt, hetgeen
noodzakelijk is, wil de organisatie over langere termijn continue prestaties leveren.
Het neemt alles niet weg dat de werknemer, indien hij dit wil, vrijwel altijd kan

terugkeren op de markt. Hij is latent wel degelijk marktpartij, zoals direct aan het
licht treedt bij stakingen: de werknemers distantiëren zich van de organisatie en
treden op als de marktpartij die het arbeidsaanbod levert en over de prijs van dit
aanbod onderhandelt.
De latente marktpositie komt ook tot uiting bij sommige categorieën van

werknemers, die sterk op de markt georiënteerd blijven. Het is te verwachten, dat
bij allerlei soorten losse arbeiders en seizoensarbeiders, ten dele ook bij ongeschoolden
en in het algemeen bij jongeren, de zuiging van de markt sterker zal zijn dan bij
geschoolden, hogere functionarissen en ouderen. Ook de categorie der werknemers
die veel van functie wisselt, behoort hiertoe. Aan de andere

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



202

kant van de schaal bevindt zich de kern der ‘oude getrouwen’, die zich volledig met
de organisatiepositie identificeren en geheel los van de marktprikkel staan.
In algemene termen zou gezegd kunnen worden, dat de mate van integratie van

de individuen in de organisatiestructuur omgekeerd evenredig is met die in de
marktstructuur. Tussen markt en organisatie bestaat een spanningsverhouding, die
aan de zijde van de organisatie tot uitdrukking komt in pogingen tot personeelsbinding:
naast het arbeidscontract ook door allerlei gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden,
bevordering van human relations, alsook door concurrentieclausules, waar het gaat
om belangrijke bijdragen tot de totale organisatie.
De invloed van de conjunctuur speelt mede een rol. Bij een krappe arbeidsmarkt

- waarbij de aanbodzijde dus in een voordelige positie is - is de organisatie gedwongen
zijn aantrekkingskracht op het marktpotentieel te versterken. In tijden van
werkloosheid daarentegen gaat de aandrang van de arbeidsaanbodzijde uit: men
klampt zich vast aan de eenmaal verkregen functie, omdat de organisatie in staat is
elk moment een nieuw beroep op de arbeidsmarkt te doen en de aangestelde
functionarissen op deze markt terug te werpen. Een geringe marktdruk, zoals die
bestaat bij overheidsorganisaties en monopolistische ondernemingen, garandeert dus
tot op zekere hoogte een grote organisationele integratie - en omgekeerd. Ditzelfde
is te stellen voor andere organisaties zoals de politieke partijen: de monopolistische
partij van totalitaire signatuur behoeft geen rekening te houden met de
aantrekkingskracht van andere partijen en bevindt zich dus niet - als de democratische
partij - in een labiele marktpositie.
Trachten we het gestelde te betrekken op ons onderscheid tussen sociale afstand,

integratie en rang, dan is wellicht de hypothese te formuleren, dat bij grote sociale
afstand binnen de organisatiestructuur de aantrekkingskracht van de markt sterker
is dan bij kleine afstand. Dit geldt in verschillende opzichten: geringe frequentie van
interactie - zoals bij losse arbeiders en bij slecht geslaagde huwelijken bestaat - leidt
gemakkelijker tot verbreking van arbeids- resp. huwelijkscontract. Geringe intensiteit
van gevoelens en identificatie met de organisatiepositie, zoals bij deze personen
bestaat, geeft hetzelfde effect. Weinig krachtig streven aan de orga-

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



203

nisatie een volwaardige bijdrage te geven, heeft als component een grotere bereidheid
op de markt terug te keren. Ook de dimensie van de sociale rang heeft invloed. Het
is bepaald niet toevallig dat problemen als groot verloop, verzuim en apathie onder
leden van allerlei organisaties - bedrijven, vakbonden zowel als politieke partijen168.

- zich vooral voordoen in de onderste lagen van het ledenbestand. De statuspositie
in de organisatie hangt ongetwijfeld samen met de kracht van de marktzuiging.

Onze tweede stelling luidde: een markt is een potentiële organisatie. Voorzover dit
al niet uit het bovenstaande is gebleken, kan het worden gestaafd door te wijzen op
de vorming van vakbonden, met name aan de kant van de arbeiders, wat niet anders
betekent dan een organisatie van de zwakste marktpartij. Door als collectiviteit op
de markt te komen, versterken de individuele leden hun positie tegenover de
vraagzijde, die door het bezit van de produktiemiddelen en de sterker concentratie
in een voordeliger positie verkeert: er zijn altijd veel meer aanbieders dan vragers
van arbeid.
Men denke voorts aan uitdrukkingen als ‘arbeidspotentieel’ en ‘arbeidsreserve’,

waarmee - anders dan indien men van ‘werklozen’ spreekt - wil worden aangeduid,
dat de ‘zwevende’ marktpartijen potentieel leden van arbeidsorganisaties zijn.
Is nu de sociale afstand tussen de marktpartijen groot, dan worden tussenschakels

ingebouwd: arbeidsbemiddeling en huwelijksbemiddeling.169. Dit zijn geen andere
schakelinstanties dan de commissionairs op de effecten- en de hele tussenhandel op
de goederenmarkt. Zij bemiddelen tussen vraag en aanbod, die ten gevolge van grote
sociale afstand een overbrugging behoeven.
Er is nog een andere relatie tussen markt en organisatie, nl. één in de tijd. Indien

op een markt - economisch, politiek of anderszins - bepaalde partijen zo sterk worden
dat zij de markt gaan beheersen, dan zijn zij in staat om deze te organiseren. Dit doet
zich voor bij grote concerns, maar ook bij politieke lichamen. Elias, die de politieke
ontwikkeling in West- en Midden-Europa in de moderne tijd sociologisch
analyseerde170., spreekt hier van een monopoliemechanisme. Bij toenemende strijd
tussen onafhankelijke machthebbers -
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i.c. de feodale heren in de Middeleeuwen - ontstaat er een centripetale beweging,
waaruit slechts enkelen, de sterksten, te voorschijn komen. Als gevolg hiervan wordt
de wedijver beperkt en de organisatie versterkt. In termen van hiërarchisering: de
horizontale verhouding van wedijver maakt plaats voor een verticale machts- en
rangverhouding, of, in termen van Geiger, de intercursieve machtsstructuur verdwijnt
voor een integrale machtsconfiguratie.171.

Hetzelfde is te constateren in processen van kleiner afmeting, bijv. bij een
kabinetsformatie. In deze periode bestaat er een concurrentieverhouding tussen de
potentiële machthebbers, georganiseerd in politieke partijen. Er is een
onderhandelingsproces aan de gang, met duidelijk loven en bieden. Op het ogenblik
dat het kabinet is geformeerd, zijn bepaalde marktpartijen uitgeschakeld en andere
‘aan bod’. De laatsten gaan de regering vormen en organiseren verder de politieke
topstructuur van de staat.
Dit laatste voorbeeld maakt tevens duidelijk hoe organisatie en markt elkaar

voortdurend kunnen afwisselen. Ontbinding van de regering is niet anders dan herstel
van demarktverhoudingen, terwijl omgekeerd bij het optreden van de nieuwe formatie
de regering ten dele buiten de marktconcurrentie treedt. Ten dele, want het
kenmerkende van de democratische politieke orde is nu juist, dat een zekere mate
van wedijver altijd blijft bestaan, georganiseerd in de tegenstelling tussen regering
en oppositie. Echter, deze oppositie is hiërarchisch gesubordineerd aan de regering:
zij heeft een beperkter mogelijkheid tot initiatief, een lager prestige en een geringer
aantrekkelijkheid voor de politicus. Overigens zou men bij empirische studie van de
verschillende politieke systemen nog nader kunnen vaststellen, hoe groot het
rangverschil van regering en oppositie is.
In dit verband is het resultaat interessant van een door Miller172. ondernomen

vergelijkende studie van een Engelse en een Amerikaanse stad, waarbij werd
geconstateerd, dat in de eerstgenoemde het stadsbestuur betrekkelijk autonoom was
en zich van allerlei plaatselijke pressiegroepen weinig behoefde aan te trekken, terwijl
in de Amerikaanse stad de politieke beslissingen zozeer in de boezem der plaatselijke
belangenorganisaties werden voorbereid, dat de uiteindelijke beslissing in de organen
van bestuur en vertegenwoordiging niet veel méér betekende dan een bevestiging
van
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eenmaal genomen beslissingen. In het Engelse geval zijn de partijen dus weliswaar
nog in een labiele marktverhouding, maar geconcentreerd in enkele duidelijk af te
grenzen organen: stadsbestuur en vertegenwoordigend lichaam. In het Amerikaanse
geval daarentegen is er een openmarkt, waarbij Kamer vanKoophandel, vakbonden,
kerkeraden en industriëlen, samen met organen van pers en publiciteit de positie van
de marktpartij innemen.

Tenslotte een waarschuwing met betrekking tot het verschijnsel organisatie.
Waarschijnlijk heeft het veel voorkomen van expliciet georganiseerde groeperingen
in de moderne samenleving geleid tot een zekere mate van ‘materialiseren’ van het
organisatiebegrip. Men spreekt nl. van organisatie niet alleen in de zin van een
bepaalde structuur, maar van een bepaalde groepering. Men bedoelt dan te zeggen,
dat een dergelijke groepering een exclusief kenmerk heeft dat bij andere groeperingen
ontbreekt; deze zijn dus geen organisaties.
Het is deze gedachtengang die ligt opgesloten in de bekende en reeds eerder

besproken tegenstelling tussen ‘Gemeinschaft’ (de organische groepering) en
‘Gesellschaft’ (de organisatie, ook wel marktstructuur). Empirische studie maakt
echter duidelijk, dat ook het meest ‘organische’ sociale systeem, zoals bijv. het
traditionele boerengezin, onder allerlei omstandigheden uitgesproken organisationele
kenmerken vertoont, terwijl omgekeerd evident straf-georganiseerde collectiviteiten
als leger en grootbedrijf tal van ‘gemeinschaftliche’ trekken vertonen.173.

Organisatie is immers een structuurvorm, die in meerdere of mindere mate in
talloze groeperingen, waarschijnlijk in alle, is te constateren. De socioloog gaat het
dan ook niet om ‘organisaties’ als een soort groeperingen te ontdekken, maar om in
de groeperingen onder studie de organisatiestructuur en haar functies te analyseren.

c. Sociale hiërarchie

Sociale rangverschillen hebben altijd en overal bestaan. Vorst en volk, edelman en
bedelman, leider en volgelingen, elite en massa zijn categorieën, die in talloze
maatschappijen
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worden teruggevonden. De bekende standenstructuur (adel, clerus en burgerij, waaraan
later de ‘vierde stand’ werd toegevoegd) is zelfs dominerend geweest gedurende vele
eeuwen Europese geschiedenis.
Ondanks het veelvuldig spreken over democratisering en nivellering, dat heden

ten dage hoorbaar is, zijn sterke sociaal-hiërarchische verschillen nog allerminst
verdwenen. Zelfs krijgt menwel de indruk, dat deze verschillen in sommige opzichten
thans scherper zijn dan tevoren, maar zowel deze indruk als die van een toenemende
nivellering en democratisering dienen empirisch onderzocht te worden. Juist in deze
materie zijn de gevoeligheden groot en de kans op emotionele vertekeningen daarmee
evenzeer.
Zonder te kunnen streven naar volledigheid willen we de aandacht in ieder geval

vestigen op twee tendenties in de sociale hiërarchie van de moderne samenleving,
nl. de bureaucratisering en de beroepsdifferentiëring.

Bureaucratisering

Indien we onder een bureaucratie verstaan een hiërarchisch gelede organisatie met
een eigen administratief apparaat, dan ligt het voor de hand de wording van de
bureaucratie als sociale structuur in direct verband te brengen met het proces van
organisatie, dat zich in de laatste eeuwen op allerlei gebied heeft voltrokken. De
omvangrijke groeperingen, als departementen en leger, die wij momenteel kennen
als sterk gesubordineerde hiërarchieën, hadden enige eeuwen geleden dit karakter
nog niet. Zo heeft Von Borch erop gewezen, dat de staatsbureaucratie lange tijd een
zekere onafhankelijkheid tegenover de centrale vorst kon handhaven.174. Het
16e-eeuwse huurleger was evenmin met de moderne krijgsmacht te vergelijken. De
vorst die troepen nodig had, sloot eenvoudig met een veldheer een contract, waarin
de gewenste sterkte, de hoogte van de soldij en verdere ‘arbeidsvoorwaarden’ waren
omschreven. Bij het bijeenbrengen van de troepen, die grotendeels ad hoc door
onderbevelhebbers werden aangeworven voor de tijd van één veldtocht, handelde
de laatste, letterlijk ‘in commissie’. Terecht sprak MaxWeber in dit verband van een
‘privatkapitalistische Heeresbeschaffung und -Verwaltung’.175.
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In het bedrijfsleven daarentegen is de tegenstelling tussen werkgever en werknemer
(de termen zijn al tekenend) nog lang niet verdwenen. Toch is ook hier een
toenemende bureaucratisering op gang gekomen, al snijdt de invloed der vakbonden
vaak dwars door deze afzonderlijke economische eenheden heen.
Wat wij in deze voorbeelden waarnemen, is een geleidelijke overgang van markt-

naar organisatiestructuur, met echter deze opmerkelijke trek, dat de wording van
omvangrijke georganiseerde groeperingen een proces van delegatie vanuit de top op
gang brengt, dat tot het ontstaan van bureaucratieën heeft geleid. De dominante
marktpartij - de centrale vorst, de militaire bevelhebber, de ondernemer - bouwt een
staf op: de staatsbureaucratie, het officierscorps en het bedrijfsmanagement,
gedwongen door het steeds verder voortschrijdend proces van arbeids- resp. van
machtsverdeling, dat het onmogelijk maakt voor de topleiding om alle beheerfuncties
in handen van één of enkele personen te concentreren.176.

Deze genetische herkomst van de bureaucratie maakt een nadere precisering van
het verschijnsel mogelijk. Niet iedere hoogontwikkelde organisatie is een bureaucratie,
maar alleen die, welke is ontstaan door delegatie van macht en bevoegdheden uit de
top. Het is de organisatie der organisatoren.177.

Bureaucratisering is in onze maatschappij een snel voortschrijdend proces, waarbij
miljoenen personen betrokken zijn. Vooral de delegatie van de staatszaken heeft een
enorm apparaat doen ontstaan. Van Braam berekende, dat in de periode van 1849
tot 1955 het percentage ambtenaren en beambten in overheidsdienst steeg van ca.
2% tot ca. 10% van de totale Nederlandse beroepsbevolking.178. In de Nederlandse
nijverheid bedroeg het aantal employees per 100 arbeiders in 1899 nog 5; in 1920
was het gestegen tot 9, in 1947 tot 15, en in 1960 tot 25.179. Dit betekent dat thans op
elke vier handarbeiders tenminste één ‘hoofdarbeider’ voorkomt. Of deze trend zich
na 1960 heeft voortgezet, is de vraag. De administratieve automatisering immers
heeft de laatste jaren vele administratieve functies overbodig gemaakt. Overigens,
dit proces van vervanging van menselijke arbeidskracht door de computer in de
administratieve sector
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houdt natuurlijk allerminst een afzwakking, maar veeleer een versterking van het
bureaucratiseringsproces in.
Deze ontwikkeling is internationaal. De Amerikaanse socioloog Bendix toonde

dit aan in zijn materiaalverzameling over de bureaucratisering van het bedrijfsleven.180.

In procenten van het aantal werkers in de produktie bedroeg het aandeel van de
beambten in de V.S. in 1899 7,7 en in 1947 21,6. In Groot-Brittannië was de sprong
tussen 1907 en 1948 van 8.6% op 20,0. In landen als Duitsland, Frankrijk en Zweden
zijn de cijfers navenant.
Tenslotte valt in dit verband te wijzen op de bureaucratisering van het politieke

partij-apparaat. Sterk hiërarchisch gestructureerde partijen zoals die der totalitaire
staten tellen grote aantallen kader. Voor de Duitse nationaal-socialistische partij
werden in 1935 bijna 490 000 politieke leiders en leidertjes genoemd welk aantal in
1937 reeds tot ca. 700 000 was opgelopen.181.

De sociologische betekenis van deze en dergelijke cijfers is zo groot, omdat zij
de uitdrukking zijn van een structurele verschuiving. In plaats van een kleine elite
die, hetzij in losse marktverhouding, hetzij als onbeperkte machthebbers, grote
aantallen personen met tegengestelde belangen beheersen, treedt de figuur van de
bureaucratische structuur die geen tegenstelling maar belangenidentificatie inhoudt,
in ieder geval pretendeert. Voor marktverhoudingen is in een bureaucratie immers
geen plaats. Het stakingsverbod bij overheidsdiensten en de geringe macht van
ambtenarenvakbonden zijn in dit opzicht even veelzeggend als de moeilijkheden van
de doorvoering van medezeggenschap in het bedrijfsleven.
Door de vérgaande delegatie van beheerstakenwordt de scherpte in de tegenstelling

tussen machthebber en ondergeschikte noodzakelijkerwijs beperkt. De invoeging
van een reeks interactie- en communicatieplafonds maakt het moeilijk precies aan
te geven waar de ‘leiding’ ophoudt en de ‘uitvoering’ begint. Veeleer is er sprake
van een continuüm, waarbij leidinggevende, overdragende en uitvoerende functies
in voortdurend veranderende combinatie voorkomen.

Reeds in een vorig hoofdstuk werden de machtshiërarchie en de prestige-hiërarchie
onderscheiden als de twee belangrijkste soorten van sociale rang. De hierboven
aangeduide
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processen van organisatie en bureaucratisering houden zowel een structurering van
macht als van prestige in. Het prestige is immers grotendeels gekoppeld aan de
rangpositie in het kader van de officiële machtsdistributie. Door middel van vaak
streng gereglementeerde omgangsvormen, door statussymboliek en differentiële
beloning worden de functionarissen volgens hun positie in het hiërarchisch
organisatieschema met nadruk in een bepaalde prestige-rangorde gebracht.
Dit alles betekent niet, dat daarnaast een prestige-rangorde van wijder strekking

- van algemeen maatschappelijke betekenis - zou ontbreken. Wij komen thans tot
deze rangorde, welke geleidelijk van een standenstructuur in een beroepsstratificatie
is overgegaan.

Stratificering naar beroep

Onder een standenstructuur verstaat Van Heek182. een opeenstapeling van sociaal
ongelijkwaardige groeperingen, die zich onderscheiden door een verschillende mate
van sociaal prestige, een verschillende levensstijl en een ongelijke verdeling van
rechten en plichten. De adel is een goed voorbeeld van een standsgroepering.
Nu zou het onjuist zijn te veronderstellen, dat een standenmaatschappij geen

genuanceerder hiërarchische onderscheidingen kent dan de omvangrijke
standsgroeperingen. In elke maatschappij, ook de meest homogene, zijn er voldoende
maatstaven beschikbaar om de leden gelegenheid te geven elkaar op talloze manieren
als hoger dan wel lager in rang te ordenen. Niettemin kan tot ver in de negentiende
eeuw gesproken worden van duidelijk waarneembare scheidslijnen tussen de diverse
standen in hun geheel.
Mét de vraag naar grote aantallen specialisten, nodig geworden door de uitbreiding

der organisationele structuren, is de standenhiërarchie op beslissende wijze
ondergraven. Zo is het interessant te zien, hoe snel de verburgerlijking van traditioneel
adellijke posities in het staatsapparaat zich heeft voltrokken. Van Braam183. becijfert
dat omstreeks 1870 van alle hoge rijksambtenaren te 's-Gravenhage iets meer dan
20% van adel was; bovendien bezat nogmaals 9% een samengestelde naam. Het
overeenkomstige totaalpercentage
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(bijna 30%) was voor de middelbare rijksambtenaren 10 en voor de lagere 6. In de
tijd tussen de beide wereldoorlogen echter waren er op de departementen en centrale
rijksdiensten nog slechts enkele tientallen ambtenaren met een adellijke titel
werkzaam.
Zeker zo opmerkelijk zijn de cijfers betreffende de sociale herkomst van officieren,

met name in de hoogste rangen.184. In 1872 is van de Nederlandse generaals en kolonels
22% adellijk; in 1939 is dat nog 12%. In landen met een monarchale traditie - niet,
zoals Nederland, vanouds een republiek - zijn de cijfers echter heel anders: de Duitse
militaire elite telt in 1872 94% adellijken, de Zweedse 62% en de Britse 50%. Nog
in 1939 is 34% van de Duitse generaals en kolonels van aristocratische origine.
Voor het gehele officierscorps liggen de percentages anders. In 1870 is de helft

van alle Duitse officieren van adellijke herkomst, in Zweden 46%.
In de plaats van het standsonderscheid treedt allengs de beroependifferentiatie.

Een enkele keer lukt het deze verschuiving in concreto te constateren. Een fraai
voorbeeld biedt de verandering in registratie van de sociale herkomst der Duitse
adspirant-officieren in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tot 1867 had men
uitsluitend onderscheid gemaakt tussen adel en burgerij. Vanaf genoemd jaar echter
worden de beroepen der ouders vermeld: de bewustwording van de
beroepsstratificering is hier op heterdaad betrapt.185.

In de moderne samenleving is inderdaad een soort algemeen-maatschappelijke
prestige-hiërarchie op basis van de beroepspositie te onderkennen. Tabel VII geeft
de resultaten van een onderzoek in Nederland, waarbij een representatieve steekproef
van Nederlanders gevraagd werd een 57-tal beroepen te rangschikken. De aldus
verkregen rangorde bleek in hoge mate overeen te stemmen met in lokale
onderzoekingen vastgestelde rangordes van beroepen (nl. te Enschede, Zwolle en
Eindhoven).186. Ook vertoont deze prestige-hiërarchie veel overeenkomst met in
ettelijke andere landen waargenomen algemeen-maatschappelijke rangorden van
beroepen.187.

De aldus verkregen stratificatie is vaag gestructureerd. Zoals blijkt uit de cijfers
omtrent demate van spreiding is er aanzienlijk verschil vanmening inzake de preciese
hiërarchi-
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Tabel VII. De Nederlandse beroepsprestige-stratificatie (1953).

Mate van spreiding om het
gemiddelde1)

Gemiddelde positie op een
schaal van 1-57

Beroepsomschrijving

6,452,2Hoogleraar

5,250,8Arts

7,650,4Burgemeester van grote
gemeente, bijv. Groningen,
Arnhem, Tilburg, Haarlem

8,450,4Rechter

7,948,7Ingenieur

8,147,4Notaris

9,547,0Advocaat

6,246,2Tandarts

8,946,2Directeur grote
onderneming (bijv. met
500 man personeel)

7,146,2Veearts

8,145,2Burgemeester kleine
gemeente (minder dan 10
000 inwoners)

11,644,6Predikant

6,943,9Leraar HBS, gymnasium

12,743,8Pastoor

14,643,4Hoofd- of opperofficier,
kolonel of generaal

8,039,1Directeur kleine
onderneming (bijv. met 50
man personeel), geen
middenstandsbedrijf

7,038,6Leraar ambachtsschool

8,537,7Overheidspersoneel,
hogere ambtenaar (bijv.
leider v.e. dienst)

1) De hier gegeven spreidingsmaatstaf is berekend volgens de formule van de standaarddeviatie.
Men bedenke echter, dat een interpretatie als standaarddeviatie niet geoorloofd is, aangezien
de indeling van de ondervraagden die van een rangordesysteem is, dat geen equidistantie
inhoudt. De berekende mate van spreiding wordt dan ook alleen gebruikt voor een relatieve
vergelijking binnen een beperkt gebied van de schaal.
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12,235,5Subalterne officier,
kapitein of luitenant

8,535,4Onderwijzer LO

10,834,7Journalist

8,534,3Tekenaar, technisch

9,934,0Landbouwer, groot (alleen
leidinggevend)

8,432,3Overheidspersoneel,
middelbare ambtenaar
(bijv. commies ter
secretarie)

8,331,1Ambachtsman, zelfstandig
met personeel, eigenaar
elektrotechnisch bedrijf
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Tabel VII (vervolg)

Mate van spreiding om het
gemiddelde1)

Gemiddelde positie op een
schaal van 1-57

Beroepsomschrijving

9,430,2Landbouwer, middelgroot
(met personeel)

8,828,7Winkelier, groot (niet
dagelijkse behoeften;
verder de winkelier voor
dag. behoeften met pers.)

8,127,6Ambachtsman, zelfstandig,
met personeel, eigenaar
slagerij

13,226,6Kunstschilder

9,126,2Fabrieksbaas

7,526,1Ambachtsman, zelfstandig,
met pers., eigenaar
kapperszaak

9,224,7Overheidspers., lagere
ambtenaren (bijv. schrijver
ter secretarie)

11,323,7Onderofficier (beroeps-)
sergeant

10,822,1Tuinder

9,821,9Machinist (fabriek)

10,521,3Politieagent

8,721,1Ambachtsman, zelfstandig,
met personeel, eigenaar
smederij

9,621,0Arbeider, geschoold, mach.
bankw.

10,820,6Landbouwer, klein (zonder
pers.)

8,320,4Winkelier, klein
(dagelijkse behoeften en
zonder personeel)

1) De hier gegeven spreidingsmaatstaf is berekend volgens de formule van de standaarddeviatie.
Men bedenke echter, dat een interpretatie als standaarddeviatie niet geoorloofd is, aangezien
de indeling van de ondervraagden die van een rangordesysteem is, dat geen equidistantie
inhoudt. De berekende mate van spreiding wordt dan ook alleen gebruikt voor een relatieve
vergelijking binnen een beperkt gebied van de schaal.
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8,219,7Handelsreiziger

8,218,7Kantoorpersoneel (geen
overheid) ondergeschikt

8,416,5Conducteur trein

8,014,1Chauffeur

7,814,1Arbeider, geoefend,
sigarenmaker

9,314,0Postbode

9,513,5Caféhouder

12,013,1Arbeider, land- of
tuinbouw

9,111,9Matroos koopvaardij

7,611,1Winkelbediende

8,210,9Muzikant strijkje

7,09,5Kelner

6,99,0Marktkoopman zonder
winkel

7,66,8Arbeider, ongeschoold,
havenarb.

8,25,6Straatreiniger

5,95,1Loopknecht, besteller

Bron: F. VAN HEEK en E.V.W. VERCRUIJSSE, ‘De Nederlandse
beroepsprestige-stratificatie’, in: F. VAN HEEK e.a., Sociale stijging en daling in
Nederland, I (1958), blz. 25-26.
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sche positie van een beroep. Men kan slechts tot globale conclusies komen als: de
journalist en de onderwijzer genieten minder sociaal aanzien dan de arts en meer dan
de geschoolde arbeider; het is echter slechts in termen van algemene gemiddelden
dat de onderwijzer hoger wordt aangeslagen dan de journalist; er zijn veel mensen,
die de journalist boven de onderwijzer plaatsen of in het geheel geen verschil tussen
beide beroepen zien op het stuk van prestige. Terwijl de machtshiërarchie van de
bureaucratische structuur ook een prestige-hiërarchie inhoudt, is het omgekeerde
verband bij de beroepenstratificatie, welke primair op prestige-maatstaven berust,
niet zo duidelijk. Bovendien kan worden opgemerkt, dat in de beroepen vaak
combinaties van criteria zijn verwerkt, zoals genoten opleiding, bezit en inkomen.
Tenslotte staat wel vast, dat naast het beroep andere maatstaven voor prestige

eveneens worden gehanteerd, zoals cultureel niveau, familierelaties, prestaties in
bepaalde institutionele milieus (sport, verenigingsleven) e.d., welke maatstaven
weinig of niets met het beroep te maken hebben.

Bureaucratisering en stratificering in combinatie

Beide tendenties werken op elkaar in en geven, globaal gesproken, als resultaat een
maatschappijstructuur welke in ‘verticale’ richtingméér continu is, en in ‘horizontale’
dimensie juist minder continuïteit vertoont.
Wat het eerste punt betreft, is reeds gewezen op het ontstaan van reeksen

tussenniveaus in allerlei bureaucratische groe-
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peringen. Gegeven het grote en nog steeds groeiende aantal bureaucratische lichamen
heeft dit als gevolg, dat er een nieuwe maatschappelijke groepering is ontstaan, die
meestal met de term ‘nieuwe middenstand’ wordt aangeduid.188. Zij omvat, reeds in
de laat-marxistische literatuur zo opgevat, de categorie der onzelfstandige
niet-arbeiders, met name de ambtenaren in de overheidsdiensten en de beambten en
employés in bedrijven, onderwijsinstellingen, partijen en andere massale organisaties.
Deze nieuwemiddenstand is een hiërarchische figuur, die de oude standenstructuur

in hoge mate heeft gedifferentieerd. Zij heeft slechts een zeer betrekkelijke
geslotenheid en valt in feite uiteen in talloze subtiele rangniveaus van beroepsmatig
karakter. Deze groepering omvat in de moderne staten reeds enkele tientallen
procenten van de beroepsbevolking en groeit nog steeds.
Niet alleen de middenniveaus, maar ook de andere delen van de maatschappelijke

rangorde worden steeds sterker gedifferentieerd. De mislukking van Havemans
poging om ‘de ongeschoolde arbeider’ als een rest-stand - met eigen sociale positie
en cultuur - te introduceren, moet dan ook geweten worden aan de in feite zeer
graduele verschillen en overgangen binnen de categorie der arbeiders, zoals door
Van Doorn werd aangetoond.189.

Een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding in Nederland bevestigde het bestaan
van dit continuüm.190. Niet alleen kwam de betrekkelijkheid van het verschil tussen
geschoolden en ongeschoolden opnieuw aan het licht, maar ook bleek dat arbeiders,
‘oude’ en ‘nieuwe’ middenstand en intellectuelen in hun ontspanningsvormen geen
homogene groeperingen vormden. Binnen elk van deze sociale milieus treft men
daarentegen wél duidelijke verschillen in vrijetijdsbesteding aan als het gelijke
opleidingscategorieën betreft.
De algemene conclusie is in overeenstemming met het bovengestelde: de

hiërarchische geleding in onze maatschappij is een naar allerlei maatstaven te
onderscheiden, zeer geleidelijk in elkaar overgaande verzameling van hiërarchisch
te ordenen groeperingen.

Anderzijds wordt, zoals gezegd, de discontinuiteït in horizontale richting eerder
groter dan kleiner. De ‘totale’ maatschappelijke prestige-laddder blijkt bij nader
toezien uiteen
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te leggen in een aantal segmentaire ladders, van elkaar onderscheiden naar gelang
het specifieke organisationele kader of institutionele milieu. Van Doorn spreekt in
dit verband van de ‘polyhiërarchische structuur’ van de samenleving, terwijl in
Amerika Hatt191. van ‘situses’ melding maakte: binnen elk van een achttal
beroepsgroeperingen was blijkens zijn onderzoek inderdaad een vrij uniforme
prestigestratificatie van diverse posities te vinden. Terwijl bovendien de algemene
maatschappij-stratificatie door gelijktijdige verwerking van allerlei maatstaven slechts
een zeer globale prestige-differentiatie toelaat, is de geprononceerdheid van de
prestige-rangorde van de beroepen binnen de diverse afzonderlijke ‘situses’ - dank
zij een unidimensionale schaal - veel groter.
De slotsom van deze beschouwingen is, dat de huidige samenleving niet (meer)

op éénvormige wijze geleed is. Demaatschappij is in verschillende opzichten
hiërarchisch gestructureerd. In verband hiermee is het begrip status-consistentie (of
status-congruentie) van belang: het is de mate, waarin iemand in een sociale structuur
in verschillende opzichten een gelijkwaardige sociale rangpositie bekleedt. De jurist,
die een bureaubaan heeft tegen een salaris van ƒ 32 000,- per jaar en de
bioscoopexploitant met een topinkomen, die slechts de lagere school met succes
doorliep, maar in de bioscoopbond een vooraanstaande functie verworven heeft, zijn
voorbeelden van personen met een hoge mate van status-inconsistentie in diverse
hiërarchische geledingen.
Het belang van nadere studie van de mate, waarin personen in een sociaal bestel

volgens verschillende maatstaven ook dezelfde ranghoogte hebben, is o.m. gelegen
in de mogelijkheid om allerlei sociale verschijnselen mede te verklaren. Zo toonde
Lenski aan, dat afgezien van de aard van de discrepanties tussen rangposities in
verschillende hiërarchieën, status-inconsistentie een zekere samenhang vertoonde
met politiek-economisch radicalisme en met sociaal isolement.192. Inmiddels is een
stroom publikaties losgekomen over de gevolgen van status-inconsistentie en over
de wijze waarop het verschijnsel dient te worden geïnterpreteerd.193.
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4. Slotopmerking

Men zou kunnen stellen dat de structurele vraagstukken, die in dit hoofdstuk ter
sprake zijn gekomen, in veel gevallen onderwerp zijn van bepaalde speciale
sociologietakken. Zo zal de sociale dichtheid allereerst de aandacht hebben van de
stadssociologie - ook van de plattelandssociologie trouwens -; de economische en
organisatiesociologie zullen zich samen mét de bedrijfssociologie interesseren voor
de integratiestructuren, met name voor de organisatie-, concurrentie- en
marktverschijnselen; de politieke sociologie zal vooral de machtsstructuren in het
oog vatten. Daarnaast is er een bloeiende speciale sociologie van de sociale stratificatie
en mobiliteit.
Het zou echter onjuist zijn te menen, dat deze takken van sociologie kunnen

volstaan met de analyse van de structurele dimensie alléén. De politieke sociologie
is ondenkbaar zonder een bijdrage van de studie der ideologische systemen in het
politieke veld. Toch heeft het er veel van, dat sommige onderdelen van de sociologie,
waaronder de genoemde, - misschien met uitzondering van de politieke sociologie-
het accent van hun studie kunnen leggen op de structurele problemen. Zulks in
tegenstelling tot bijv. de taalsocioloog of de godsdienstsocioloog, die primair te doen
heeft met culturele verschijnselen, die hij mede in hun sociaal-structurele context
heeft te plaatsen.
Over de culturele systemen geven wij in het volgende hoofdstuk een nadere

uiteenzetting.

Aanvullend commentaar

Omdat de analyse van sociale structuren tot de kernwerkzaamheden van de socioloog
behoort, valt het niet te verbazen dat juist op dit terrein veel werk is verzet dat
vermelding zou verdienen. Wij bepalen ons tot enkele hoofdlijnen, met een accent
op Nederlandse bijdragen.
Het meest opmerkelijk is de ontplooiing van de organisatiesociologie, wellicht

het belangrijkste voorbeeld van een ‘horizontaal specialisme’, omdat het immers de
institutionele sectoren op mesoniveau doorsnijdt. Anders gezegd: de
organisatiesociologie verenigt studies over organisaties in zo
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uiteenlopende sferen als godsdienst en economie, defensie en recreatie, binnen welke
sferen immers steeds van formele organisatie sprake is. Het is dan ook allerminst
toevalling dat juist hier de comparatieve methode tot bloei is gekomen.194. Hierin ligt
reeds opgesloten de doorbraak van de organisatiesociologie naar typen van
organisaties buiten de bedrijfssector. Beter danmeer praktisch ingestelde specialismen
als organisatiekunde en bedrijfspsychologie heeft de sociologie zichweten te bevrijden
uit de begrensde studie van economische organisaties.
Naast de bedrijfsoorsprong is er de herkomst uit de bestuurssector, aanvankelijk

- met name door toedoen van Webers standaardwerk - onder de term ‘bureaucratie’
gebracht. Momenteel is het analytisch onderscheid tussen organisatie en bureaucratie
goeddeels verdwenen; vaak worden de termen door elkaar gebruikt.195.

Opmerkelijk is de betrekkelijk recente aandacht voor de relatie tussen organisatie
en omgeving. Ook in dit opzicht is de sterk intern gerichte bedrijfsgeoriënteerde
organisatieanalyse verlaten voor een breder en meer sociologisch perspectief. Men
spreekt in dit verband van de ‘open systeemopvatting’.196.

Wat hierboven onder ‘stratificering naar beroep’ wordt behandeld, kan zeker
worden gehandhaafd. Niettemin heeft het accent van de studie van sociale ongelijkheid
zich verplaatst naar andere benaderingswijzen. Allereerst heeft het probleem van
ongelijkheid als zodanig meer aandacht gekregen. Daarnaast heeft de
beroepenstratificatie aan betekenis ingeboet door een grotere nadruk op het
machtselement en de studie van elites.197. Tegelijk heeft zich onder de vlag van
‘democratisering’ een grote hoeveelheid studies aangediend die willen bijdragen tot
een beter begrip van vermindering van ongelijkheid en verhoging van sociale
participatie.198. Voor een niet onaanzienlijk deel is deze omslag het gevolg van een
versnelde dynamiek in het maatschappelijk leven en een groeiende ontevredenheid
over bestaande machtsverhoudingen. De heropbloei van het neo-marxisme heeft
mede hieraan bijgedragen, maar ook los daarvan is men in de sociale wetenschappen
een meer ‘activistisch’ standpunt gaan innemen. Het past in deze trend dat Van Heek
- de grote voortrekker in het Nederlandse stratificatie-onderzoek - zich in zijn latere
werk steeds meer is gaan bezighouden met het
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probleem hoe de drempels in de opwaartse mobiliteit kunnen worden opgespoord
en geslecht.199. Vooral onderwijssociologen zijn in zijn voetspoor doorgegaan, maar
ook, op andere terreinen is de belangstelling voor sociale ongelijkheid sterk
toegenomen. Zo in de rechtssociologie die de ongelijkheid signaleert in termen van
‘leemten in de rechtshulp’,200. in de politieke sociologie die op verhoogde participatie
van de burger in het politieke proces studeert201. en binnen organisaties waar
‘medezeggenschap’ en ‘democratisering’ tot de hot issues zijn gaan behoren,
onverschillig of het bedrijven, scholen en universiteiten dan wel welzijnsorganisaties
betreft.202.

Karakteristiek voor deze hele ontwikkeling is de definiëring van
ongelijkheidsstructuren in termen van grotere sociale eenheden. Niet alleen valt te
denken aan de verhouding tussen rijke en arme landen, maar ook aan de toegenomen
belangstelling voor sociale minderheden, met name van etnische origine. Naast de
vele buitenlandse literatuur- met name de Amerikaanse over het negervraagstuk -
heeft zich die belangstelling thans ook in Europa gedemonstreerd, waarbij Nederland
niet achterblijft. Ook ons land immers is in afnemende mate religieus heterogeen
geworden (ontzuiling) en in toenemende mate etnisch heterogeen, hetgeen vooral
door de grotere sociale sensitiviteit en conflictkansen tot een aantal analyses van
belang heeft geleid. Het beste samenvattend werk is momenteel dat van Van
Amersfoort over minderheidsvorming in Nederland in de laatste halve eeuw.203.

Wellicht is er één ontwikkeling in de sociologie die alle genoemde tendenties dekt:
het toenemende accent op bewuste groepsvorming. Hoewel de maatschappij - anders
dan optimistische radicalen menen - (nog?) lang niet ‘maakbaar’ is begint op
mesoniveau het bewustzijn te ontstaan dat allerlei sociale constructies kunnen worden
ontwikkeld en beproefd. Vandaar de bloei van de organisatiesociologie, maar ook
de toegenomen interesse voor sociale en politieke bewegingen, actiegroepen,
communes en andere min of meer experimentele of alternatieve leefvormen.204. In
hoeverre de sociologie hier blijvend een nieuwwerkterrein zal vinden, moet overigens
worden afgewacht; de kans bestaat dat de vaak sterk ideologische belangstelling voor
deze laatste verbanden ongunstig werkt op de bereidheid de veronderstellingen
empirisch te onderzoeken.
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Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk VI

Sociale structuur

J. PEN,Wat zijn maatschappelijke structuren? (Amsterdam/Londen: Noord-Hollandse
Uitg. Mij., 1974) vormt een ruim opgezette en kritische inventarisatie van de diverse
betekenissen die zich aan de term ‘maatschappelijke structuur’ hebben gehecht.

Groeperingen

GEORGE CASPAR HOMANS, The human group (New York: Harcourt & Brace,
1950), handelend over de zgn. kleine groep, is inmiddels een klassiek voorbeeld
van groepsanalyse.

ROBERT K. MERTON, ‘Continuities in the theory of reference groups and social
structure’, in: Social theory and social structure (Glencoe, Ill.: The Free Press,
1957; herz. druk). Een zeer uitvoerig en belangrijk artikel, niet alleen over
referentiegroepen, maar ook over groeperingen in het algemeen. Vooral van
belang is het betoog omtrent de betrekkelijkheid van groepsgrenzen (pp.
284-297).

MARVIN E. OLSON, The process of social organization (NewYork: Holt, Rinehart
andWinston, 1968) geeft in hfdst. 7 een zinvolle classificatie van groeperingen,
welke als eerste oriëntatie omtrent de verscheidenheid van menselijke
associatievormen goede diensten kan bewijzen.

Stad en verstedelijking

LEO F. SCHNORE, ‘Community’, hfdst. 2 in: N.J. SMELSER, Sociology: an
introduction (New York: Wiley, 1967) biedt een goed overzicht over de
ontwikkeling van de sociologie van de nederzettingsvormen, waarin veel
aandacht besteed wordt aan sociale dichtheid als kenmerk van de
stadssamenleving.

GERALD BREESE, Urbanization in newly developing countries
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(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966) behandelt het urbaniseringsproces
als mondiaal verschijnsel, structuur en ontwikkeling van stadsgebieden in de
Derde Wereld en de daarmee samenhangende problemen.

Organisatie

D.J. CHAMPION, A sociology of organizations (New York: McGraw Hill, 1975).
Een goede inleidingmet een zeer uitvoerige bibliografie (ca. 1800 titels), waarop
een meervoudig ingangensysteem.

J.E.T. ELDRIDGE en A.D. CROMBIE, A sociology of organizations (Londen: Allen
& Unwin, 1974). Een up-to-date overzicht van de belangrijkste begrippen en
typologieën uit de organisatiesociologie. Veel aandacht wordt besteed aan de
wisselwerking tussen organisatie en maatschappij.

JAMES G. MARCH, ed., Handbook of organizations (Chicago: Rand McNally,
1965). Een ware ‘Fundgrube’, die zowel verhandelingen bevat over bepaalde
thema's (communicatie in organisaties; kleine groep en organisatie e.d.) als over
bepaalde typen van organisaties (vakbonden, politieke partijen,
overheidsorganisaties, militaire organisaties, ziekenhuizen, scholen,
gevangenissen en ondernemingen). Iedere bijdrage gaat vergezeld van een zeer
uitvoerige literatuuropgave.

C.J. LAMMERS, Ontwikkeling en relevantie van de organisatiesociologie
(voorlopige titel; verschijnt 1979 bij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen).
Behandelt uitvoerig de belangrijkste bijdragen tot het sociologisch denken over
organisatieverschijnselen, en gaat na in hoeverre er sprake is van een zekere
convergentie en cumulativiteit in theorieën en onderzoeksbevindingen. Ook de
praktische en maatschappelijke betekenis van het specialisme komt aan de orde.

Bureaucratie

MAX WEBER, Gezag en bureaucratie (Universitaire Pers Rotter-
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dam, 1972) is een collectie van kernstukken uit Webers hoofdwerk ‘Wirtschaft
und Gesellschaft’, geselecteerd den ingeleid door A. van Braam.

PETER M. BLAU enMARSHALL W.MEYER, Bureaucracy in modern society (New
York: Random House, 1971; 2e dr.). Een compacte, goed leesbare introductie
tot het onderwerp, met een becommentarieerde bibliografie.

RENATE MAYNTZ (red.), Bürokratische Organisation (Keulen/Berlijn:
Kiepenheuer &Witsch, 1968) biedt een omvangrijke keuze uit de belangrijkste
studies betreffende bureaucratie, vergezeld van een uitvoerige bibliografie,
systematisch geordend.

Markt

HANS ALBERT,Marktsoziologie und Entscheidungslogik: Ökonomische Probleme
in soziologischer Perspektive (Neuwied am Rhein/Berlijn: Luchterhand, 1967)
is een moeilijk boek met een verzameling studies waarin gepoogd wordt de
economische denkwijze als een sociologische deeldiscipline te interpreteren.
Van belang is met name hoofdstuk 8 over de relatie tussen markt en organisatie.

J.A.A. VAN DOORN, Organisatie en maatschappij: sociologische opstellen
(Leiden: Stenfert Kroese, 1971; 2e dr.) geeft in de opstellen ‘Arbeidsmarkt en
arbeidsbestel’ en ‘Arbeidsmarkt en bedrijfsbeleid’ een eersts aanzet tot een
relatering van de verschijnselen organisatie en markt uit sociologisch
gezichtspunt.

Sociale ongelijkheid

RALF DAHRENDORF, Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen
(Tübingen: Mohr, 1961). Een compact overzicht van de veranderende
formulering van het ongelijkheidsvraagstuk sedert de 18e eeuw, gevolgd door
een goede systematisch geordende bibliografie.
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J. VAN DEN DOEL en A. HOOGERWERF (red.), Gelijkheid en ongelijkheid in
Nederland: analyse en beleid (Alphen a.d. Rijn: Samsom, 1975). Een
representatieve bundel overzichtsartikelen, o.m. over economische en politieke
ongelijkheid, en over sectoren als onderwijs, justitie, gezondheidszorg,
inkomensbeleid en vrouwenemancipatie.

ANDRE BETEILLE (red.), Social inequality: Selected readings (Penguin Books,
1969). Deze bundel is vooral van belang door veel bijdragen over niet-Westerse
samenlevingen, zoals Indonesië, India, Latijns Amerika e.d.

FRANK PARKIN, Class inequality and political order: Social stratification in
capitalist and communist societies (Londen: Paladin, 1972). Zoals de ondertitel
laat zien, valt de nadruk op de vergelijking van sociale systemen in twee
concurrerende delen van de wereld der ontwikkelde maatschappijen. Een korte
en soepel geschreven introductie.

REINHARD BENDIX en SEYMOUR MARTIN LIPSET (red.), Class, status and power.
Social stratification in comparative perspective (New York: Free Press, 1966;
2e druk). Een goede verzamelbundel met bijdragen over stratificatie-theorie,
verslagen van historische en vergelijkende studies, analyses van de machts- en
de prestige-hiërarchie en artikelen met onderzoeksresultaten over het verband
tussen de maatschappelijke gelaagdheid, enerzijds, en zulke verschijnselen als
gezinsleven, religie, politieke opvattingen en gedragingen, anderzijds. Tenslotte
nog een apart deel over sociale mobiliteit en een deel gewijd aan speciale
problemen.

Eindnoten:

143. Roethlisberger en Dickson (1950) deel IV, vooral 500-510.
144. Een beknopt overzicht van deze materie bij Ellemers (1968) 9-20.
145. Homans (1951) 85; Merton (1957) 287.
146. Kruijt (1933) 10 e.v.
147. Staverman (1954) hoofdstuk I, 5 e.v.
148. Scholten (1969) 31-34.
149. Kruijt (1957) 36 e.v.
150. Merton (1957) 288 e.v.
151. Merton (1957), hfdst. VIII en IX; Lammers (1963) 19-30; Hyman (1968); Hyman en Singer

(1968).
152. Buiter (1968) hfdst. II.
153. Men denke aan de Zuid-Molukkers, de Surinamers alsook, in zekere zin, aan diverse categorieën

van gastarbeiders. Zie o.a. Bayer (1965), Verwey-Jonker (1971), Bagley (1973) en Van
Amersfoort (1974).

154. Expliciete aandacht aan het raciale pluralisme in koloniale samenlevingen geeft Rex (1970)
hfdst. 2 en 3.
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155. Lammers (1964) 38-41.
156. Merton (1957) 299-300.
157. We baseren ons op enkele algemene notities betreffende dit onderwerp. Een goed overzicht

van de discussie, compleet met uitvoerige literatuur, geeft Fischer (1975), zich met name
concentrerend op de aloude stelling aangaande ‘urbanism as a way of life’.

158. Zie het klassieke werk van Bücher (1893) over deze en andere onderscheidingen van het
verschijnsel arbeidsverdeling.

159. Zie Marx' beroemde 12e hoofdstuk van Das Kapital (1867) en Durkheims De la division du
travail social (1893), door ons geraadpleegd in de editie van 1932.

160. Durkheim (1932).
161. Durkheim (1932), vooral derde deel, hoofdstuk I: ‘La division du travail anomique’.
162. Van Doorn (1956) 38.
163. Barnard (1948) 112 e.v., 116.
164. Een omvattende analyse en kritiek geeft Ekeh (1974).
165. Blau (1955) 99 e.v.; zie ook Homans' commentaar hierop (1958) 604.
166. Almond (1956) 37.
167. Van Doorn (1966) 105-136.
168. Argyris (1957) o.a. 105; Lammers (1964) 27-33.
169. Over huwelijksbemiddeling als communicatieschakel: In 't Veld-Langeveld (1957) 21 e.v.
170. Elias, deel II (1939) 142 e.v.
171. Geiger (1947) 280 e.v.; Van Doorn (1966) 31 e.v.
172. Miller (1958) (1) vooral 13-15.
173. Verder uitgewerkt bij Van Doorn (1956) 29, 30,
174. Von Borch (1954) 53-118.
175. Weber (1947) 665.
176. Zie Croner (1954) 34 e.v.; vgl. Webers uitvoerig betoog over de rol van de bureaucratische

‘Verwaltungsstab’ (Weber 1947) 124 e.v.
177. Van Doorn (1956) 214.
178. Van Braam (1957) (1) 25.
179. CBS (1966) (2) staat 7.
180. Bendix (1956) 214; vgl. Van Braam (1957) (1) 25 e.v.
181. Gerth (1952) 105.
182. Van Heek (1948) 7.
183. Van Braam (1957) (1) 230-232.
184. Voor het volgende Otley (1968) 104; Kourvetaris en Dobratz (1973) 234 e.v.
185. Van Doorn (1956) 239 e,v.
186. Van Heek (1945); Kuiper (1954) (1); Van Hulten (1954).
187. Svalastoga (1964) 541-544; Hodge, e.a. (1966).
188. Kruijt (1947); Van Doorn (1963) 94-99; Berting (1968).
189. Haveman (1952); Van Doorn (1954). Vele voorbeelden van zeer subtiele statusverschillen geeft

Achterbergh (1960).
190. CBS (1959) (1) 30-32.
191. Van Doorn (1955) 89 e.v.; Hatt (1950).
192. Lenski (1954), (1956).
193. Berting (1967); Sampson (1969).
194. Zie bijv. Etzioni (1961); Blau en Scott (1962); Silverman (1970); Eldridge en Crombie (1974).
195. Mouzelis (1967); Blau en Meyer (1971).
196. Miller en Rice (1967); Thompson (1967).
197. Naast het oudere werk van Bottomore (1964; Ned. vert. 19692) is van belang het overzicht van

Parry (1969).
198. Een goed Nederlands overzicht, tevens een onderzoekverslag, biedt Jolles (1974).
199. Van Heek c.s. (1968); een handzame samenvatting met veel gerichte literatuurverwijzingen

geeft I Jzerman (1970).
200. De kwestie kreeg vooral interesse door een belangwekkende speciale aflevering van Ars Aequi

uit 1970, met als titel: ‘De balie: een leemte in de rechtshulp?’
201. Zie behalve Jolles (1974) ook Huyse (1969), een Belgische bijdrage tot het onderwerp.
202. Lammers e.a. (1965); Lammers (1970) (1); Lammers (1970) (2); Van Gorcum e.a. (1969). Zie

ook verschillende bijdragen in Van Zuthem (red.) (1971).
203. Van Amersfoort (1974); zie ook Bagley (1973).
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204. Zo heeft het Zuidslavische experiment in arbeiderszelfbestuur veel aandacht gekregen van de
zijde der Nederlandse sociologen. Een uitgebreid verslag van onderzoek is: Boonzajer Flaes
en Ramondt (1974). Voor beschouwingen van algemener aard: Lammers (1973) (2) en Ramondt
(1974).
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Hoofdstuk VII
Culturele systemen

1. De samenstelling van het cultuurpatroon

In hoofdstuk IV werd al terloops ingegaan op de combinatie van culturele elementen,
die wij het cultuurpatroon noemden. Hieronder werd verstaan de voor een groepering
kenmerkende configuratie van onderling samenhangende cultuurelementen. De
specifieke waarden, normen, doeleinden en verwachtingen die het Nederlandse volk
kenmerken, kunnen dus worden gevat onder de term: het Nederlands cultuurpatroon.
Gaan we nu een dergelijk patroon analyseren, dan blijkt alras, dat er geen sprake

is van een conglomeraat van allerlei niet nader onderling verbonden cultuurelementen,
maar dat deze elementen binnen het patroon in systemen voorkomen. Zo is, om bij
het gegeven voorbeeld te blijven, het Nederlandse cultuurpatroon opgebouwd uit
bepaalde waardensystemen of ideologieën - van politieke en religieuze aard onder
meer -, uit normensystemen zoals recht, traditie, conventie en allerlei codes, uit
systemen van verwachtingen, variërend van rationele vooruitberekeningen tot
godsdienstige hiernamaalsopvattingen, en tenslotte uit complexen van doeleinden
en middelen, eveneens ruim gedifferentieerd.
Bovendien blijkt dan dat dit cultuurpatroon door verschillende

bevolkingscategorieën in verschillende mate wordt aanvaard. Reeds betoogden wij
- in hoofdstuk V - dat het zelfs de vraag is of men nog kan spreken van ‘het’
Nederlandse cultuurpatroon dat Nederlanders gemeen zouden hebben en dat hen zou
onderscheiden van bijv. Duitsers of Engelsen. Waar het in dit verband echter om
gaat is dat - afgezien van verschillen in de mate van aanvaarding van bepaalde
culturele elementen en van een bepaald samenstel van waarden, normen, doeleinden
en verwachtingen - ook van volk tot volk en binnen één volk weer van volksdeel tot
volksdeel, de accenten en prioriteiten verschillend gelegd kunnen worden.Met andere
woorden, wij vragen hier uitdrukkelijk aandacht voor de wijze waarop de culturele
elementen geordend zijn, voor het systeem-karakter van de cul-
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tuur van een groepering.
De elementen van een cultuur zijn niet goed sociologisch grijpbaar en begrijpelijk

buiten een analyse van de systemen om. Het is veeleer zo, dat de sociale functies
van de samenstellende elementen eerst recht duidelijk worden indien zij bestudeerd
worden in de context van het desbetreffende systeem. Concreet: het ritueel en de
organisatie van de academische promotie zijn niet goed begrijpelijk zonder voldoende
kennis van de waarde die universiteiten en hogescholen aan de toekenning van de
doctorstitel hechten en van de tradities die binnen deze instellingen zijn gegroeid.
Wie zich hierin verdiept, zal oog krijgen voor de ‘inwijdings’-functie van het ritueel:
ongeacht de leeftijd van de promovendus spreekt men hem aan als ‘jonge doctor’,
daarmee te kennen gevend dat hij eerst pas tot de ‘intellectual community’ is
toegetreden. Niet toevallig ook is het toekennen van de doctorsgraad een van de zeer
weinige restanten die de gemeenschap van hoogleraren - de senaat - heeft weten te
redden bij de recente democratisering van het hoger onderwijs. Er wordt mee
onderstreept dat men op geen enkele wijze de verlening van de hoogste
wetenschappelijke kwalificatie onder de druk wil laten komen van voorkeuren van
bestuurders of studenten.
Eigenlijk is hiermee tegelijk aangeduid wat de specifieke ‘identiteit’ van het

wetenschappelijk onderwijs is. Het is nu juist de identiteit die in allerlei sociale
instituten, zoals politieke partijen, vakbonden en omroepverenigingen, in discussie
is gekomen.205. Wie deze discussies analyseert, komt tot de conclusie dat het daarbij
meestal gaat over de vraag welke waarden op welke wijze in concrete doelstellingen
en normen dienen te worden uitgewerkt en hoe bepaalde verwachtingen in dit
totaalbeeld verwevenmoetenworden. Kortom, identiteitsdiscussies hebben betrekking
niet op de gewenste aanvaarding van afzonderlijke cultuur-elementen, maar op het
gewenste cultuur-patroon als ordeningsmodel van het desbetreffende systeem.
De introductie van het begrip cultureel systeem heeft naast de functie van een

relativering van het cultureel element tevens die van een nadere structurering van
het cultuurpatroon als totaal. Zelfs bij een schijnbaar sterk geïntegreerd verschijnsel
als een godsdienst, blijkt het aanbeveling te verdienen binnen het totale complex
onderscheid te maken tus-
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sen bijv. de centrale godsdienstige waarden, de ethiek, de geloofsinhoud en de
aspiratievormen. Op deze wijze wordt het tevens mogelijk te constateren dat het
vroege christendom sterk eschatologisch was (nadruk op het systeem van
verwachtingen), sommige calvinistische stromingen opvallend ‘wettisch’ zijn (sterk
normatief) en het Amerikaanse katholicisme expansieve trekken vertoont (doeleinden
of aspiraties). Op deze wijze wordt het ongedeelde begrip ‘christelijke godsdienst’,
zonder het nog in factoren te ontbinden, systematisch gedifferentieerd.

In de volgende bladzijden zullen wij een poging wagen iets nader in te gaan op enkele
culturele systemen, aansluitend bij de eerder gemaakte vierdeling in waarden, normen,
verwachtingen en doeleinden. Naar een omvattende classificatie kan niet worden
gestreefd; het is bovendien niet de bedoeling, omdat ons centrale werkprincipe juist
bestaat in een ‘openhouden’ van de analyse voor elke mogelijke combinatie van
elementen. Het doel van de volgende beschouwingen is slechts te demonstreren, op
welke wijze het begrip ‘cultureel systeem’ tegelijk als integratie van elementen en
als differentiatie van het cultuurpatroon bruikbaarheid bezit.

2. Waardensystemen

In principe zijn er zoveel waardensystemen mogelijk als er waarden zijn. Politieke
doctrines, zoals socialisme, fascisme en communisme, vormen slechts één type van
waardensysteem. Ook artiestenkringen, universiteiten, ondernemingen, kerken en
medische beroepen hebben hun waarden, te weten een complex van beginselen, dat
in de eerste plaats richtinggevend is voor het oordeel van de betrokkenen over zichzelf
en anderen.
Nu is het heel goed denkbaar dat het waardensysteem van een groepering weinig

is gedifferentieerd. Bij de studie van primitieve culturen blijkt soms, dat voor ons
duidelijke onderscheidingen daar nauwelijks te maken zijn. De opvatting van
wetenschap als een activiteit, welke ‘waarheid’ en ‘objectiviteit’ - wat dit ook mag
zijn - in het middelpunt plaatst, is het produkt van een betrekkelijk recent verleden.
Het economisch denken als een afzonderlijke categorie is even-
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eens resultaat van moderne culturele ontwikkelingen.
Bovendien kan men opmerken, dat juist in de allerlaatste tijd in de Westerse

cultuurkring de wederzijdse doordringing van waardensystemen weer meer wordt
geaccentueerd. Een wereldvreemde wetenschap, een a-sociale economie, een
cultuur-indifferente staat, een politiek ongeïnteresseerde godsdienst is heden ten dage
waarschijnlijk uitzonderlijker dan een eeuw geleden. ‘Interdependentie’ is niet alleen
met betrekking tot de sociaal-structurele orde een kenmerkend proces gebleken.
Desondanks kan men in de moderne cultuurpatronen vrij duidelijk af te grenzen

culturele systemen onderscheiden, elk opgebouwd rond één of enkele centrale
waarden.Men denke aan algemeen-culturele categorieën als goed en kwaad (ethische
en godsdienstige systemen), schoonheid (kunst en literatuur), nut (economie), macht
(politiek), waarheid (wetenschap), gezondheid (medisch denken) en zo meer. Al deze
waarden bieden voor een bepaald aantal groeperingen het specifieke richtpunt van
hun handelwijzen en houdingen. Hun normen, verwachtingen en doeleinden worden
in hoge mate afgeleid uit deze waarden. De literator, die broodschrijver wordt
genoemd, heeft zijn artistieke waarden laten verdringen door economische
overwegingen en mag geen artiest meer heten; de geleerde die zijn wetenschappelijk
oordeel bovenal baseert op zijn politieke overtuiging, verloochent zijn eigen
waardensysteem; de fabrikant, die uit persoonlijke ijdelheid speculerend, zijn bedrijf
in de waagschaal stelt, is de naam van ondernemer niet waard.
In ruimer verband gezien betekent de gegeven onderscheiding een mogelijkheid

de dominante waardensystemen van een bepaalde groepering of maatschappij te
bepalen. Zo wordt algemeen aangenomen, dat in deWesterse samenleving nuttigheid
en macht dominante waarden zijn. De economische en politieke systemen verdienen
bij een bestudering van de moderne maatschappij dus in de eerste plaats de aandacht.
Gadourek206. heeft empirisch aangetoond, welke verschuivingen in het

waardenpatroon van Tsjecho-Slowakije plaats grepen, nadat in 1948 de communisten
het bewind in handen namen. Hij constateert een snel verlopend proces van
onderschikking en zelfs wegdringing van ethische en religieuze waarden ten bate
van politiek en economie. Dit be-
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tekent zoveel als een gedwongen omvorming van het nationale cultuurpatroon.
Gadourek wijst tevens op de penetratie van politiek-ideologische opvattingen in

elk waardensysteem van de Tsjechoslowaakse samenleving. Zelfs het universitair
onderwijs, vanouds een der bolwerken van waardenisolement - de ‘ivoren toren der
wetenschap’ - werd opengebroken en geannexeerd.
Van een overeenkomstig proces heeft Schöffer207. een uitvoerige detailstudie

gemaakt in zijn dissertatie over de nationaal-socialistische penetratie van de
Nederlandse geschiedwetenschap vóór en in de laatste wereldoorlog. Hij spreekt van
een nazi-geschiedbeeld, met benadrukking van de rol van het Germaanse ras, het
heldendom en het nationaal-socialistische Duitsland, als verplichte nummers op het
repertoire van de historicus.

Wat sociologen vooral interesseert, is het geheel van functies dat waardensystemen
hebben met betrekking tot sociale structuren. Deze verschillen uiteraard naar gelang
de specifieke inhoud van het waardensysteem in kwestie.
Zo staan er momenteel een tweetal waarden tegenover elkaar die directe invloed

uitoefenen op het verschijnsel van sociale dichtheid, namelijk participatie en ‘privacy’.
De beklemtoning van de eerstgenoemde waarde komt tot uiting in de strijd tegen
wat wordt genoemd vereenzaming en vervreemding van het individu.Was deze strijd
vroeger vooral gericht op de sociale situatie van bepaalde groeperingen -
handarbeiders, bejaarden, migranten, ‘ongrijpbare massajeugd’ - thans valt iedereen
er eigenlijk onder. Hoge waardering komt toe aan de ‘ontmoeting’, de ‘dialoog’, het
‘gesprek’, en daarmee aan allerlei, ten dele reeds vercommercialiseerde
groepstechnieken als ‘sensitivity training’ en nog verdergaande technieken van
lichamelijke en affectieve contactbevordering in groepen van deelnemers die zich
geremd achten in hun omgang met anderen. Opvang, begeleiding, vorming, en in
het algemeen ‘openheid’ en ‘eerlijkheid’ in het verkeer tussen mensen staan hoog
op de lijst van het wenselijke. Het komt tot uiting in de seksuele moraal zo goed als
in het snel opgekomen gebruik elkaar te tutoyeren. Hierbij hoort de grote uitbreiding
die wordt gegeven aan het aantal ontmoetingscentra, opvangcentra, jeugdhonken,
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buurthuizen en min of meer communale woonvormen.
Daartegenover is ook dewaarde van de privacy opnieuw ontdekt208., gedemonstreerd

in het verzet tegen informatievergaring en -opslag omtrent de staatsburger, in
pleidooien voor wettelijke bescherming tegen afluistertechnieken, in protesten tegen
lawaai en andere milieuhinder, in de eis tot erkenning van militaire dienstweigering
op ruime gronden, en meer in het algemeen in het zich terugtrekken op een eigen
territoir waar men niet lastig wordt gevallen door anderen.
Nog duidelijker is van sommige waardensystemen de integratieve functie, niet

alleen omdat overeenkomstige waarden als zodanig reeds een dergelijke functie
bezitten, maar ook omdat vele sociale en politieke denkvormen juist deze integratie
van de aanhangers sterk plegen te onderstrepen. ‘Solidariteit’ is dan het slagwoord,
ongeacht of het betrekking heeft op het volk, de klasse, het ras, het geloof, de
bevolking van de Derde Wereld of de ‘kansarmen’ in onze eigen samenleving.
In deze integratiefunctie ligt meteen de kans op polarisatie ten aanzien van de

‘anderen’ opgesloten. Nationale integratie heeft als tegenstuk de tendentie tot het
‘insmelten’ dan wel wegdrukken van etnische minderheden en regionale belangen;
klassesolidariteit is direct verbonden met klassenstrijd; geloofsgemeenschappen zijn
veelal onverdraagzaam ten aanzien van ‘andersdenkenden’, tot en met neigingen in
de richting van gewelddadige strijd, niet alleen in vroegere godsdienstoorlogen maar
ook in het huidige Ulster op te merken; rasbewustzijn leidt bijna automatisch tot
gevoelens van rassuperioriteit; en wie zich eensgezind verklaart met de arme landen
of de ‘gedepriveerden’ hier, zal meestal andere groepen verantwoordelijk stellen
voor het lot van degenen met wie hij begaan is.
De samenhang tussen waardensysteem en sociale hiërarchie tenslotte komt tot

uiting in de relatie tussen ‘elite’ en ‘massa’. Interessanter dan het releveren van het
voordehandliggend verschil tussen elitaire en egalitaire doctrines is het aanwijzen
van de werking van de verandering in waardensystemen die vaak leidt tot een sociale
politieke mobilisatie van de bevolking onder leiding van een charismatisch leider
en/of kleine elite en tot uitschakeling of overspringing van de tussengelegen sociale
niveau's: er komt een ‘kortsluiting’
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tot stand tussen de ‘massa’ enerzijds en degenen die de nieuwewaarden verkondigen
of opleggen: profeten, heiligen en leiders, kortom, met de term van Thomas Carlyle,
de held in de geschiedenis.209.

3. Normensystemen

De niet-socioloog is bij de aanduiding ‘normensysteem’ waarschijnlijk geneigd in
de eerste plaats te denken aan het vigerend systeem van positief recht. Dit is volledig
begrijpelijk. Hij leeft in een maatschappij met een zeer omvattend en gedetailleerd
stelsel van rechtsregels en het is wel uitgesloten, dat hij veel kan ondernemen zonder
onmiddellijk met de juridische consequenties van zijn handelen te worden
geconfronteerd. Reeds als kind valt hij binnen het domein van het recht:
geboorte-aangifte, inentingsplicht, leerplicht. Op later leeftijd zal hij als
dienstplichtige, belastingplichtige, verzekeringsplichtige opnieuw de hand van de
wetgever voelen; hij kan niet huwen, een gezin stichten, een baan nemen, een auto
kopen, een bedrijf opzetten, een vereniging in het leven roepen, of hij zal telkens de
juridische gevolgen van zijn stappen moeten kennen en eerbiedigen.
En toch is voor de socioloog het recht slechts één normensysteem uit vele. Zelfs

zal de socioloog stellen dat het recht een historisch verschijnsel is, onverbrekelijk
verbonden met het bestaan van een centraal machtsapparaat, meestal de staat. Van
recht valt pas te spreken, aldusMaxWeber, indien de geldigheid van de rechtsnormen
gegarandeerd is door een apparaat, dat over de middelen beschikt de handhaving van
deze normen in feite af te dwingen.210.

Het algemene begrip normensysteem is veel ruimer, en wel in vooral twee
opzichten. In de eerste plaats zijn er naast het door de staat gegarandeerde rechtsstelsel
tal van normensystemen, die door andere instanties in stand worden gehouden. Zo
is de wetenschappelijke onderzoeker gehouden aan de normen die in demethodologie
van zijn wetenschap zijn neergelegd. De gelovige ontmoet vaak een zeer gedetailleerd
samenstel van ethische en kerkelijke normen, bestaande naast het kerkelijk recht,
met welk laatste hij slechts weinig van doen heeft. De werknemer stuit op een systeem
van gedragsnormen, vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkom-
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sten, fabrieksreglementen en organisatieschema's. Zelfs de dichter wordt in sommige
perioden van de literatuurgeschiedenis sterk met normen geconfronteerd; metrum
en ritme, ja, de hele grammatica - 'staatspolitie van de dictatoriaal regerende Muze’
(Rodenko) - eisen hun tol, wil zijn werk als ‘dichtkunst’ geaccepteerd worden.
Normensystemen zijn echter in de tweede plaats ruimer doordat de ‘uiterlijke

garantie’ die bij het recht vereist wordt, bij allerlei andere normen niet of niet in die
mate bestaat. Dit geldt al voor het ‘gewoonterecht’, dat geleidelijk overgaat in een
zeker normbewustzijn en in traditie. Het geldt evenzeer voor de fatsoensnormen van
de zakenman, voor de kerkelijke tradities, de ‘informele organisatie’ in het bedrijf
en het leger, en voor het gevoel voor ritme en klankkleur bij de dichter.
De kloof tussen de normensystemen en de feitelijke gedragsregelmatigheden is

op al deze terreinen een gegevenheid. Deze kloof én de onderlinge samenhang, die
in het volgende hoofdstuk aan de orde komen, blijven hier echter buiten discussie.
Het gaat ons er thans om te wijzen op demin of meer functioneel autonoom geworden
normensystemen, die de cultuur van grote en kleine groeperingen rijk is. In dit opzicht
is er sociologisch geen verschil tussen het systeem van regels dat voor het invullen
van het belastingbiljet geldt, en de formele eisen waaraan een kwatrijn of een rondeel
moet voldoen.

Normen, zo hebben wij al eerder gezegd, zijn opvattingen omtrent een behoren. Zij
zijn de uitwerking van waarden in zoverre zij nader aangeven, op welke wijze de
waarden of beginselen van het handelen dienen te worden geconcretiseerd. Het voor
het kwatrijn vereiste rijmschema is evenmin als het militaire organisatieschema uit
de lucht gegrepen, maar dient onmiddellijk de intrinsieke waarden van de poëzie en
de militaire actie, te weten de schoonheid van de ritmiek en de gevechtskracht van
het leger.
De functie van normensystemen is, meer sociologisch, nader aan te duiden met

de term orde. Voorzover normen betrekking hebben op interactie en communicatie,
is hun primaire functie de ordening der tussenmenselijke contacten en daarmee van
het sociaal gedrag. Normering werkt in hoge mate structurerend: dank zij de
rechtsregel wordt de positie van
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de staatsburger bepaald, dank zij het delegatievoorschrift de betrekking tussen
meerdere en mindere, dank zij de artsencode de relatie tussen medicus en patiënt.
Daar we hier spreken van normen systemen, kan voorts worden gesteld dat wij

vooral op het oog hebben de systematische structurering van intermenselijk contact.
De behandelde normensystemen hebben déze trek gemeen, dat zij zo volledigmogelijk
willen zijn. Een rechtssysteem of een organisatie-blauwdruk moet ‘sluitend’ zijn,
een innerlijke logica en samenhang bezitten. Het gaat niet om een incidentele regeling,
een ad hoc oplossing, maar om een doordacht en algemeen toepasbaar normenstelsel.
Dit algemene kenmerk komt tot uiting in alle drie de door ons onderscheiden

structurele dimensies: afstand, integratie en hiërarchie. Wat de structurele dichtheid
betreft, de beroepscode van de arts schrijft de preventie van emotionele betrekkingen
met de patiënt voor en regelt de afscherming van vetrouwelijke kennis tegenover
buitenstaanders. Statuten en huishoudelijk reglement houden bepalingen in omtrent
de frequentie van interactie tussen de leden: verplicht is de jaarlijkse ledenvergadering,
verplicht is het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur, bindend omschreven
ook is het contact tussen algemeen en dagelijks bestuur. Zelfs de wijze en het tijdstip
van vergaderen kunnen zijn vastgelegd. Het systeem is bovendien sluitend: ‘in
onvoorziene gevallen’, zoals de formule luidt, beslist een met name genoemde
instantie.
Wie organisatie zegt, zegt integratie. Het organisatieverschijnsel, dat in een vorig

hoofdstuk werd gedefinieerd als een structuurvorm, keert hier terug in de betekenis
van het speciale normensysteem dat als centrale waarde doelmatigheid heeft. Het
heet niet ten onrechte een schema: zonder te voorzien in alle mogelijkheden,
omschrijft het de globale posities en relaties binnen de geïntegreerde en
samenwerkende groepering, vooral van de collectiviteit, welke door haar omvang
ontsnapt aan de greep van de leiding en uit zichzelf moeilijk tot geordende coöperatie
komt.
Voor de (kleine) groep voltrekt zich de integratie door bijv. een voorgeschreven

ruimtelijke spreiding van de leden, die het visuele overzicht en daarmee de beheersing
van de groep vergemakkelijkt. De schoolklas en militaire formatie zijn hier de
klassieke voorbeelden.
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We naderen de hiërarchering door middel van normen, dus de ordening in hoger-
en lagergeplaatsten, in machthebbers en ondergeschikten, in degenen die
verantwoordelijkheid dragen en degenen die deze hebben overgedragen.
Ook hier tal van speciale normensystemen: publiek recht, de kerkelijke organisatie,

het militair-hiërarchische patroon, de bedrijfsorganisatie. Maar ook in kleine
interactieprocessen zijn er hiërarchiserende normen, zoals de etiquette er zovele
bevat: wie ten aanzien van wie vóórgaat, het eerst groeten moet enz., alsmede een,
zij het snel in onbruik gerakende, ingewikkelde titulatuur.
Bijzonder belangwekkend is tenslotte de ver andering in waarden en normen in

onderling verband. Soms blijken bepaalde normen, ook rechtsnormen, niet meer ‘aan
te slaan’: in de sfeer van pornografie, nudisme, abortus en euthanasie hebben zich
in de afgelopen tijd nieuwe normen gevormd, waartegen de wetgever machteloos
lijkt te staan. De aanvankelijk incidentele, later soms massale overtredingen zijn
uiting van een verschuiving in het vlak van sociale waarden, zoals bij de beleving
van de seksualiteit en de waardering van het leven.
Omgekeerd kan een ingrijpende omwenteling terzake van centrale waarden het

vigerende normensysteem op losse schroeven zetten. De discussie vindt nu plaats
op het niveau van ‘principes’ en ‘politiek’, niet op dat van ‘regels’ en ‘organisaties’.
In plaats van de normale middeloriëntatie vindt oriëntatie op algemene maatstaven
en doeleinden plaats. ‘Lagere’ criteria ter beoordeling en behandeling van problemen
worden verworpen als ‘technocratie’ en ‘economisme’.211. Concreet beleven we deze
omslag waar radicale vakbondsbestuurders niet meer in de eerste plaats willen
discussiëren over de rechten van de individuele werknemer of zelfs over de verhouding
tussen werkgevers en werknemers, maar over het verwerkelijken van een totaal
andere sociaaleconomische orde, of waar radicale studenten de problemen van
onderzoek niet in termen van methoden en technieken willen benaderen, maar op
basis van vragen naar de ‘zin’ van wetenschappelijke arbeid in het algemeen.
Zet een dergelijke discussie over de waarden áchter de normen zich om in een

‘culturele revolutie’, dan blijkt dat op basis van het nieuw-gekozen waardensysteem
de verschillende soorten van normen opnieuw - als afgeleiden van de
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waarden - moeten worden vastgesteld en geijkt: arbeidsvoorschriften, exameneisen,
rechtsregels, efficiency-maatstaven, kostencriteria en omgangsvormen. Eerst dan is
de samenhang binnen het cultuurpatroon weer hersteld.

4. Verwachtingssystemen

In tegenstelling tot de waarden en normen, die al bijna traditioneel tot de cultuur
worden gerekend, krijgen de systemen van verwachtingen in de sociologie weinig
aandacht. Toch gaat het hier om culturele systemen, die vooral voor de verklaring
van de sociale dynamiek van uitzonderlijk belang zijn. Het geloof in de vooruitgang
heeft sedert de Verlichting de burgerij van het Westen in beweging gebracht, het
geloof in de klassenloze samenleving is de collectieve verwachtingshorizon van het
proletariaat geweest, het Duizendjarig Rijk heeft in het recente Duitsland - evenals
vroeger in andere vorm elders - een heel volk als toekomstmythe moeten dienen.
In al deze en andere gevallen is er sprake van gesystematiseerde collectieve

houdingen met betrekking tot de toekomst van een groepering en wellicht van een
hele maatschappij. Wat voor het individu zijn particuliere toekomstperspectief is, is
het verwachtingssysteem voor de groepering: een complex van opvattingen, dat de
toekomstverwachtingen van een groot aantal personen vorm en inhoud geeft.
De onmogelijkheid over de toekomst veel definitiefs en concreets te zeggen - zeker

in het sociale vlak - heeft ertoe geleid, dat de meeste verwachtingssystemen in hoge
mate speculatief van aard zijn, een ‘geloof’. Niettemin heeft het vooral in de laatste
eeuwen niet aan pogingen ontbroken om van ‘voorspelling’ naar ‘vooruitberekening’
te komen, steunend op kennis omtrent de wetmatigheden en regelmatigheden in de
huidige realiteit. Het is dit onderscheid - overigens van graduele aard - dat het
criterium van onze tweedeling der verwachtingssystemen vormt.
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a. Utopische verwachtingssystemen

Deze stelsels kenmerken zich in het algemeen door een hoge graad van speculatie:
de verwachtingen zijn zelfs irreëel indienmen uitgaat van hetgeen ‘volgensmenselijke
berekening’ verwezenlijkbaar is.
In deWesterse cultuurkring kunnen als de voornaamste historische utopieën gelden

het geloof van de eerste christenen in de komst van het Koninkrijk der Hemelen op
aarde, en het vroeg-socialistisch geloof in de komst van de klassenloze samenleving.
Met recht is vaak gewezen op de onderlinge overeenkomsten, wel aangeduid met
het gelijkelijk bestaan van een eschatologie.212.

Dergelijke utopische verwachtingen zijn echter veel ruimer verbreid dan in deze
enkele, ver uitgewerkte en eeuwen omspannende vormen. Zij worden aangetroffen
in vele maatschappijen waar door een penetratie van, of een botsing met een sterkere
cultuur de oude patronen in ontbinding zijn geraakt. Soms spreekt men van
‘millenarianisme’, d.w.z. de verwachting van het Duizendjarig Rijk waar alle
problemen zijn opgelost, soms ook van ‘messianisme’, ter aanduiding van de
verlossersfiguur die het komend heil aankondigt.
Het ligt voor de hand dat met name de verbreiding van de Westerse cultuur en

techniek over de wereld geleid heeft tot een aantal ‘cultuurschokken’ die in vele,
vooral minder ontwikkelde, stamgebonden culturen tot het ontstaan van dergelijke
verwachtingssystemen heeft geleid. In zoverre zijn het begeleidingsverschijnselen
van een wereldwijd acculturatieproces.213.

Uiteraard is er ook een verband met economische deprivatie, al dient men dit niet
te statisch te zien. Naar blijkt is het immers niet zozeer de toestand van economische
achterstand die tot dergelijke verwachtingen leidt, als wel een begonnen proces van
lotsverbetering dat hetzij stagneert, hetzij geen gelijke pas houdt met de gewekte
verwachtingen omtrent verdere vooruitgang. Men spreekt in dit verband van ‘the
revolution of rising expectations’ - overigens een waarheid die al in 1856 door De
Tocqueville werd geformuleerd toen hij het uitbreken van de Franse revolutie verhaast
achtte door de stijgende welvaart in de voorafgaande periode, dus niet - zoals men
zou verwachten - door toenemende verslechtering.214.
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Men kan veilig stellen, dat de meeste verwachtingssystemen optimistisch zijn: het
zijn heilsverwachtingen. Dit geldt zowel voor de bovengenoemde, sterk
emotioneel-geladen opvattingen als voor de meer gematigde en ‘solide’
verwachtingen, zoals het burgerlijk geloof in de vooruitgang en de tot in de jaren
zestig algemeen aanvaarde verwachting, dat de mensheid technisch en economisch
steeds hoger toppen zal kunnen bestijgen.
Toch zijn pessimistische toekomstvisies evenmin zeldzaam. Sedert Spenglers

Untergang des Abendlandes en de voortdurende stroom van cultuurcrisis-geschriften
behoort een zeker pessimisme zelfs tot de bagage van de gemiddelde Europese
intellectueel.
De relatie tussen optimistische of pessimistische inhoud en de houding van de

betrokkenen is niet zonder meer duidelijk. Zeker is het niet zo, dat optimistische
verwachtingen altijd activerend werken. Een politieke partij, die al te zeker van de
overwinning is, kan de verkiezingen gemakkelijk verliezen. Omgekeerd heeft met
name Lewin215. bij zijn studie van de houding der zionistische Joden in Hitler-Duitsland
gewezen op de grote moreel-versterkende functie van een realistisch - en zeker geen
optimistisch - toekomstperspectief. En tenslotte zijn volgensWebers beroemde theorie
juist de sombere predestinatie-vooruitzichten van de 17e-eeuwse calvinist
aansprakelijk voor diens onvermoeide en rigoureuze plichtsbetrachting.216.

Een van de zeldzame concrete studies van de werking van een pessimistisch
toekomstperspectief is de uiterst nauwgezette analyse van een minuscuul
verwachtingssysteem dat zich bij enkele tientallen Amerikaanse burgers had vastgezet
en dat gecentreerd was rond de opvatting, dat op 21 december 1954 het grootste deel
van Amerika door een vloedgolf verzwolgen zou worden.217. De aanhangers van de
ad hoc gevormde sekte geloofden in hun ‘uitredding’: kort voor de catastrofe zouden
zij met vliegende schotels naar een andere planeet worden overgebracht.
Deze groep bestond uit gewone burgers; er waren ook enkele academici onder.

Toch was de verwachting zo sterk, dat zij zich bij het naderen van de fatale datum
van hun aardse bezittingen ontdeden en uit hun betrekkingen ontslag namen. Men
kan spreken van een eschatologisch be-
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wustzijn in miniatuur, dat overigens in tal van soortgelijke sekten kan worden
geconstateerd.
Het interessantste resultaat van de studie is wel, dat juist het falen van de

voorspelling een kern van leden ertoe bracht hun opvattingen bij anderen te gaan
colporteren, iets dat vóór het debâcle niet plaatsvond. De onderzoekers zijn van
mening, dat juist de teleurstelling leidde tot deze reactie: met behulp van een groter
getal gelovigen trachtte men als het ware de eigen twijfels te boven te komen: hoe
meer zielen, hoe meer zekerheid.
Vermelding verdient tenslotte dat ook een deel van de oudere sociologie sterk

vanuit maatschappelijke verwachtingen werd geconcipieerd. Optimistisch, zoals die
van Comte, of pessimistisch, zoals de ontwikkeling van ‘Gemeinschaft’ naar
‘Gesellschaft’ (Tönnies) suggereert, maar in beide gevallen werkend vanuit een
opvatting omtrent de toekomstmaatschappij. We komen hiermee in de buurt van een
tweede soort verwachtingen.

b. Prognostische verwachtingssystemen

Kenmerkend voor dit type is het rigoureus pogen toekomstige gebeurtenissen te
‘voorspellen’ op grond van empirische kennis omtrent verleden en heden.
Vanzelfsprekend staat de wetenschap bij dit pogen in het eerste gelid, al is het verschil
tussen wetenschappelijke vooruitberekeningen enerzijds en prognoses op basis van
bij ‘leken’ voorradige ervaringskennis anderzijds soms zeer betrekkelijk. Zoals de
weersvoorspellingen van De Bilt en van de boer elkaar soms niet veel ontlopen -
slechts de gevolgde methode is een andere -, zo ook is het inzicht van de ervaren
politicus somtijds niet ver bezijden de door moeizame studie verworven prognose
van de wetenschapsman.
Voor de socioloog is de collectieve prognose uiteraard in de eerste plaats van

belang. Niet de persoonlijke verwachtingen van de functionaris omtrent zijn
promotiekansen, maar de collectieve stijgingsverwachtingen en -berekeningen van
bepaalde niveaus van functionarissen hebben zijn aandacht. Zo is in de studie over
The American Soldier218. aangetoond, dat sterk optimistische verwachtingen ten
aanzien van bevordering, zoals die bij de luchtmacht bestonden, bij niet-
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verwezenlijking ontevredenheid teweegbrachten, terwijl de veel ‘realistischer’
verwachtingen bij de leden van het corps militaire politie het tegengestelde effect
hadden.
In dit kader passen voorts de vaak expliciet geformuleerde verwachtingen van

emancipatiebewegingen. Van Heek heeft ten aanzien van de Nederlandse katholieken
in de jaren vijftig gewezen op de moreel-stimulerende functie van de collectieve
verwachting dat zij naar een meerderheidspositie leken toe te groeien.219.

In dit laatste geval hangt veel af van demografische berekeningen: hoe snel zal de
groepering absoluut en relatief blijven groeien? De demografische prognose is
trouwens in het algemeen een zeer belangrijke vorm van vooruitberekening op sociaal
terrein. Ook de steeds meer gemaakte ‘manpower studies’, die de verhouding tussen
behoefte en aanbod op de arbeidsmarkt peilen, behoren ertoe. Zij zijn van directe
betekenis voor de berekening van de capaciteit van opleidingsinstituten en van de
expansiemogelijkheid in het economische vlak. In het algemeen is de economische
prognose het verst voortgeschreden, indien we de prestaties van de
natuurwetenschappen tenminste buiten beschouwing laten.
Deze laatste hebben het belangrijk gemakkelijker dan de menswetenschappen.

Niet alleen is hun object relatief minder gecompliceerd, maar het is bovendien niet
actief betrokken bij de toekomst waarover de voorzeggingen worden gedaan.
Merton heeft, bij dit laatste gegeven aanknopend, interessante dingen opgemerkt

over wat hij noemt de ‘self-fulfilling prophecy’.220. Hij gaat daarbij uit van het
algemeen bekende feit, dat de solvabiliteit van een bankinstelling berust op het
vertrouwen bij het publiek dat de bank ... solvabel is. In onze termen: banken kunnen
uitbetalen zolang iedereen de verwachting heeft dat zij het kunnen. Tijdens de
depressie in de jaren dertig gingen banken dan ook over de kop als gevolg van het
verdwijnen van die verwachting, waardoor een ‘run’ van de inleggers ontstond, die
de instellingen dwong haar loketten te sluiten.
Merton formuleert deze tendentie in algemene bewoordingen door te stellen dat

de aanvankelijk foutieve definitie van de situatie - in dit geval: de verwachting dat
de bank niet solvabel zou zijn - een gedrag doet ontstaan waardoor de definitie juist
wordt (de bank wordt insolvabel).
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De werking van dit mechanisme is zowel in het klein als in het groot op te merken.
In het klein komt het voor indien mensen zich gaan gedragen overeenkomstig de -
overigens op foutieve schattingen berustende - verwachtingen van hun omgeving;
zij leggen zich als het ware neer bij de kennelijk toch niet veranderbare misvattingen
die omstaanders omtrent hun gedrag koesteren.
In het groot komt dit tot uiting bij bijv. het gedrag van sociale minderheden die

zich gedragen zoals de leden van de meerderheid menen dat zij zullen doen. De
verwachting dat een kleurling zich in een raciaal-plurale maatschappij zal laten
behandelen als ‘tweederangs’, brengt deze ertoe dit te aanvaarden waardoor de
verwachting wordt bevestigd en gehandhaafd.
Iets soortgelijks speelt een rol bij escalatieprocessen in allerlei conflicten: de

wederzijdse verwachting dat de andere partij zal trachten steeds een voorsprong te
behouden, leidt ertoe dat beide partijen om beurten of gelijktijdig hun
middelenarsenaal blijven uitbreiden, en daarmee de ander stijven in de verwachting
dat hij gelijk heeft met hetzelfde te doen. De tegenhanger van de ‘self-fulfilling
prophecy’ of zichzelf waar makende voorspelling is de zichzelf logenstraffende
verwachting. De uitgangssituatie wordt nu juist wél correct beoordeeld en
gedefinieerd, maar de gevolgtrekkingen van belanghebbenden doen door hun reactie
deze prognose te niet.
Zo komt het voor dat statistische prognoses omtrent te verwachten overschotten

of tekorten van bepaalde soorten academici (leraren, artsen, ingenieurs e.d.) ertoe
leiden dat zich in de daaropvolgende jaren aanzienlijk minder resp. meer studenten
voor de desbetreffende studierichtingen laten inschrijven. Gevolg: de prognose wordt
onjuist door haar bekendmaking!
Een minder ‘sluitend’ maar veel indrukwekkender voorbeeld van een dergelijke

zelfvernietigende voorspelling betreft de these van Marx, dat de kapitalisten als
gevolg van het oproepen van tegenkrachten - een steeds armer en verbitterder
proletariaat - hun eigen graf zouden graven. Dat het kapitalisme zich in grote delen
van de wereld heeft weten te handhaven, kan onder meer worden verklaard uit de
lessen die men uit deze voorspelling trok: door de arbeiders in de groeiende welvaart
te laten delen, werd de voorzegde
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Verelendung gelogenstraft en de weerstand tegen het systeem gemitigeerd.

Tot slot nog een enkele opmerking over de sociale functies van verwachtingssystemen.
Hoewel veel afhangt van de specifieke inhoud van zodanige systemen, kan toch wel
worden gesteld dat het aanbieden van een toekomstbeeld of toekomstperspectief de
collectieve houdingen van de betrokkenen in een bepaalde richting zal sturen.
In het geval van positieve of optimistische verwachtingen is een integratieve

werking te verwachten. Door de toekomstige kansen van de betrokkenen breed uit
te meten, worden het moreel en de solidariteit versterkt. Dit geldt eens te meer waar
het tijdsperspectief de bereikbaarheid van het einddoel suggereert.221.

Bij sterk voluntaristische - d.w.z. op collectieve wilsinspanning berustende -
systemen zal men deze suggestie versterken door voortdurend grote campagnes te
organiseren, via welke de betrokkenenworden herinnerd aan het lokkend perspectief
en hun inspanning gericht wordt op concrete en haalbare doeleinden. Bij bewegingen
zoals in mobilisatieregimes uitgelokt - de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele
Revolutie in China - wordt het ‘normale’ tijdsperspectief als het ware verkort. Men
brengt op geforceerde wijze ‘de toekomst naderbij’.222.

Overigens doet men er goed aan te beseffen dat dergelijke mobilisatiecampagnes
lang niet de totale maatschappelijke energie gebruiken. De grote massa blijft
afwachtend of bewijst lippendienst. Zo heeft Etzioni berekend dat op het hoogtepunt
van de indrukwekkende beweging voor burgerrechten in het noorden van Amerika
(1960-65) niet meer dan 5000 studenten actief waren op een totaal van meer dan 5
miljoen, d.w.z. minder dan één op de duizend. Het aantal studenten, in diezelfde
periode betrokken bij de invloedrijke New Left-beweging, werd geschat op 4%, en
dat vond men hoog.223.

Met deze constatering is meteen iets gezegd over het vaak ‘elitaire’ van
verwachtingssystemen en daarop gebaseerde mobilisatiebewegingen. Daarmee is de
invloed op de sociale hiërarchie aan de orde. Aan de ene kant is er bij dergelijke
systemen vaak een egalitaire tendentie te onderkennen: men doet een beroep op de
massa om de ‘bevoorrechten’ uit te
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schakelen. Aan de andere kant is er een elitaire trek te bespeuren in zoverre
leidersfiguren die de massa aanspreken, vaak zullen bijdragen tot de realisering van
de geponeerde verwachtingen. Het samengaan van een en ander heet wel ‘populisme’.
Negatieve of pessimistische verwachtingen werken heel anders uit. In klein bestek

leiden zij tot ontwrichting van de groepering, demoralisatie en soms zelfs paniek.224.

In het sociaal bestel kunnen zij een zekere mate van apathie of hedonisme ten gevolge
hebben.Met betrekking tot de huidigeWesterse wereld kanmen zich dan ook afvragen
of er niet een verband bestaat tussen enerzijds een aantal verschijnselen van
sociaal-pathologische aard - psychische kwalen, druggebruik, en andere symptomen
van ‘vlucht uit de werkelijkheid’ - en het nagenoeg ontbreken van een duidelijk, de
grote massa van de bevolking aansprekend, ‘wenkend perspectief’.

5. Beleidssystemen

Indien de term beleidssystemen volledig het pendant zou moeten weergeven van de
doeleinden, die wij als vierde element van cultuur aanwezen, dan zou zij zeker te
beperkt zijn. ‘Beleid’, waaronder we verstaan een plan van actie, een samenstel van
middelen en doeleinden225. is immers slechts één type van doeleindensysteem. Het
kan echter opgevat worden als de waarschijnlijk beste omschrijving van een systeem
van streefhoudingen en wordt daarom in het volgende aangehouden. Wél dient bij
voorbaat te worden onderstreept, dat beleid in genen dele alleen overheidsbeleid of
zelfs beleid van een groepering behoeft aan te duiden. Ook de plannen die het individu
met betrekking tot zijn persoonlijke toekomstverwachtingen maakt, behoren ertoe.
Uiteraard zal in deze sociologische verhandeling de nadruk vallen op collectief beleid.
Beleid en prognose zijn scherp te onderscheiden.226. In het eerste geval wordt

gedoeld op een systeem van strevingen met betrekking tot de werkelijkheid, terwijl
in het tweede geval slechts kennis - een cognitief houdingselement - in het geding
is. Dat in het algemeen verwachtingen en beleid gescheiden moeten worden
behandeld, blijkt eveneens uit het
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feit, dat bepaalde verwachtingen zowel tot beleid als tot een onthouding van beleid
(fatalisme) aanleiding kunnen geven. Omgekeerd is menig beleid gebaseerd op zeer
gebrekkige kennis omtrent wat men kan verwachten: een beleidsbeslissing kan in
veel gevallen niet worden uitgesteld tot alle gegevens ter tafel zijn gekomen.
Fundamenteler dan voldoende kennis is voor het beleid de opvatting, dat men

vanuit het heden aan de toekomst ‘vorm’ kan geven. Het is deze actieve houding ten
aanzien van komende gebeurtenissen, deze poging om de toekomstige ontwikkeling
te structureren, die de kern van alle beleid is. In zoverre - dit ter zijde - is beleid de
directe vijand van elke verwijzing naar onvermijdelijkheden en naar de noodzaak
tot berusting alsook van de daarmee samenhangende hiernamaalscompensatie. Met
een bekend woord van Heine: ‘Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich
errichten’.

Nu wordt vaak gezegd dat beleid in de zin van een doordacht pogen een greep op de
toekomst te krijgen een modern verschijnsel is. Beleid heeft echter nooit ontbroken.
Wél kan worden gesteld dat de actieradius die moderne beleidssystemen incalculeren,
groter is dan ooit te voren. Vooral Mannheim heeft aan deze kwestie zijn beste werk
gewijd. Mannheim227. gaat uit van een drietal beleidssystemen, die elkaar in de
geschiedenis der mensheid chronologisch opvolgen: het benutten van kansen, het
organiseren van energie en het plannen van actie (Finden, Erfinden, Planen). De
tweede ‘trap’ is reeds in zoverre een sprong vooruit, dat men mensen en middelen
bewust en rationeel coördineert met betrekking tot de doeleinden die men heeft
gekozen. Planning gaat echter een stap verder. Men volstaat niet met de consequenties
te overwegen die uit de beperkte doelstrevingen voortvloeien, maar men tracht zoveel
mogelijk effecten over een zo lang mogelijke periode te berekenen en vanuit
sleutelposities te beheersen.
Déze vorm van beleid is inderdaad van jonge datum, praktisch gesproken van na

de Eerste Wereldoorlog. De Sowjet-Unie heeft met haar vijfjarenplannen de eerste
grootscheepse demonstratie van dit beleidssysteem gegeven, de democratische landen
- o.a. gestimuleerd door het Plan-socialisme en het theoretisch-economisch denken,
- zijn later op minder spectaculaire wijze gevolgd. Tot een alomvattende na-
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tionale planning is het nergens in de democratischewereld gekomen: hun economische
beleidssystemen zijn combinaties van een centraal geleide en ene vrije economie.

Het meest opmerkelijke van de ontwikkeling in de jaren zestig en zeventig is echter
de uitbreiding van de planningformule tot niet-economische sectoren. Hoewel bijv.
geboorteplanning en in het algemeen beheersing van de bevolkingsgroei al decennia
lang geboden was, is de bereidheid van bewust beleid op dit terrein pas betrekkelijk
recentelijk geaccepteerd. Ruimtelijke ordening, begonnen als een voorzichtig
beheersen van de expansie van het grondgebruik, leidt steeds meer tot systematisch
ingrijpen. Sinds het begin van de jaren zeventig - met de rapporten van de Club van
Rome als hét signaal - is onderkend dat ook de energiebronnen en zelfs het hele
natuurlijk milieu een schaars goed beginnen te worden, zodat ook hier planning, zo
mogelijk op wereldschaal, noodzakelijk zal worden.
Opmerkelijk is voorts dat voorheen onaantastbaar geachte activiteiten zoals

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs meer en meer in de sfeer van bewuste
planning zijn getrokken. Als elders, zo is ook hier een schaarste van middelen het
begin geweest, gevolgd door het streven dezemiddelen vervolgens zo goedmogelijk
over de gegadigden te spreiden. Wat in 1970 nog onvoorstelbaar leek, was vijf jaren
later een feit: een bewuste afremming van de groei van het wetenschappelijk onderwijs
en een steeds duidelijker afstemming van de onderwijsvormen en -specialisaties op
de behoeften van de arbeidsmarkt.

De sociale gevolgen van dit alles zijn vooral tweeërlei: de opkomst van nieuwe elites,
zoals de ‘managers’ en ‘technocraten’ die de overheidsbureaucratieën en planbureaus
bezetten; het tegelijk ontstaan van een groeiend onbehagen ten aanzien van deze
elites, vooral tot uiting komend in allerlei vormen van activisme en protest,
noodzakelijkerwijs ‘irrationeel’ in het gezicht van de bestaande problemen, maar
tevens begrijpelijk en noodzakelijk in het licht van de nieuwontstane
machtsconcentraties.
Het merkwaardige is daarbij dat veel actiegroepen hun oorsprong vonden in verzet

tegen bepaalde sociale misstanden en onvoldoende opgemerkte lacunes in het centrale
beleid
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- lucht- en watervervuiling, geluidshinder e.d. - maar dat juist door hun optreden
nieuwe ‘technocratieën’ uit de grond rijzen, die op zo ingewikkelde manier met
criteria, meetpunten, observatieposten, technische termen en vakmatige interpretaties
aan de slag gaan, dat een nieuw gevoel van gemanipuleerd-worden in de plaats treedt
van het vroegere onbehagen.

6. Ideologieën

Met opzet is in dit hoofdstuk nog geen melding gemaakt van ideologieën, ofschoon
deze culturele systemen sociologisch van groot belang zijn en in de moderne
sociologie - vooral de marxistisch beïnvloede vleugel - steeds onderwerp van studie
zijn geweest.228. Omdat de ideologie echter in geen van de vier boven genoemde
categorieën zonder meer is in te passen, hebben we voor de behandeling ervan deze
afzonderlijke paragraaf gereserveerd.
Onder een ideologie wordt in het algemeen verstaan een systeem van opvattingen,

dat een uitdrukkelijke rechtvaardiging van positie en belang van de desbetreffende
groepering inhoudt.229. Het omvat in de eerste plaats een verwijzing naar de centrale
groepswaarden, en leidt daaruit normen, doeleinden en verwachtingen af. De ideologie
staat boven discussie in zoverre ze de bestaande sociale orde rechtvaardigt, maar is
om dezelfde reden sterk aangevochten door degenen die deze orde verwerpen.
Nu kan men met reden stellen, dat in de collectieve houdingen - in de mentaliteit,

zoals bijv. Geiger het noemt230. - reeds voldoende de rechtvaardiging van de
groepering, haar voortbestaan en functioneren, worden uitgedrukt. De ideologie
onderscheidt zich van de mentaliteit inderdaad slechts gradueel: zij is een bewust
gemaakte, gesystematiseerde en geïntegreerde rechtvaardigingwaardoor uitdrukkelijk
wordt geformuleerd wat in de hoofden en harten der groepsleden vaag en
onsamenhangend aanwezig is.
Het is gewoonte geworden onder ideologie vooral te verstaan de politieke doctrine.

In feite echter hebben ook talloze andere groeperingen dan de politieke een bepaalde
ideologie, zij het meestal niet zo omvangrijk en gedetailleerd. Ook beroepsgroepen,
kerken, wetenschappelijke en artis-

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



244

tieke stromingen beschikken vaak over een eigen rechtvaardigingssysteem.

De ideologie-studie is vooral om twee redenen sociologisch belangwekkend. In de
eerste plaats kan men veronderstellen, dat de rechtvaardiging van de sociale orde,
die tevens haar bevestiging is, vooral bij de belanghebbende groeperingen steun en
aanhang vindt. In het Communistisch Manifest wordt dit vermoeden in de vorm van
een lapidair zinnetje als stelling geponeerd: ‘De heersende ideeën van een tijd waren
altijd slechts de ideeën van de heersende klasse’.231.

Daaraan moet onmiddellijk worden toegevoegd dat met ideologie niet bewuste
misleiding wordt bedoeld. Dat de ‘heersende klasse’ ideologisch denkt, is vooral toe
te schrijven aan haar belanghebbende sociale positie. Op deze wijze opgevat betekent
het begrip ideologie een verrijking van het kennis-sociologisch denkapparaat:
ideologie drukt uit een relatie tussen wijze en inhoud van denken enerzijds en sociale
structuur anderzijds.
Een tweede winstpunt voor de sociologie is het inzicht, dat het bestaan en de

verkondiging van ideeën in een groepering nog niet betekent, dat alle of zelfs de
meeste leden van die groepering deze ideeën kennen, laat staan integraal accepteren.
Wat ‘de massa’ van politieke doctrines weet, komt in veel gevallen neer op enkele
leuzen, al drukken die leuzen dan ook vrij precies uit wat bij hen onuitgesproken aan
meningen leeft. Zelfs valt het te betwijfelen, of ideologieën wel altijd gemeengoed
zijn van de ‘heersende klasse’, die er waar nodig gebruik van maakt.
De ideologie als gesystematiseerd en geïntegreerd, min of meer logisch doordacht

geheel van opvattingen is het produkt en vaak ook het bezit van een kleineminderheid.
In de totale maatschappij is dat de intelligentsia, in de partij zijn het de
partij-theoretici, in veel groeperingen zijn er zelfs geen afzonderlijke ‘ideologen’,
maar is er een zeker rechtvaardigingssysteem beschikbaar, dat waar nodig te
voorschijn wordt gehaald.
Dit laatste - het gereed liggen van de ideologie - is een algemeen kenmerk. De

nationale ideologie wordt meestal eerst ‘in werking’ gesteld, indien de
vanzelfsprekende loop der gebeurtenissen wordt verstoord: bij conflicten (oorlog!),
bij spanningen (oproep tot eendracht op basis van de ideologie)
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en ook wel bij herdenkingen en hoogtepunten in het bestaan van de groepering (de
speeches bij kransleggingen en dergelijke gebeurtenissen zijn meestal vol van
‘ideologie’).
De sociologie zal zich niet interesseren voor de ideologie als zodanig, op de wijze

als de ‘Ideengeschichte’ dat doet. Zij gaat uit van de sociale functies van de ideologie
en onderzoekt dus vooral de spreiding van ideologische elementen in de opvattingen
der diverse groeperingen en onderdelen daarvan. De sociologie heeft voorts
belangstelling voor de sociale controlefunctie van de ideologie en voor de inhoud,
in zoverre deze verband houdt met de sociale structuur van de desbetreffende sociale
eenheid. Zo ligt het voor de hand dat een ideologie als het fascisme, die sterke nadruk
legt op de betekenis van een hiërarchisch maatschappijbeeld, ook invloed zal hebben
op de hiërarchisering van de sociale structuur. Omgekeerd zullen vooral hiërarchisch
gelede groeperingen (raciaal gesegmenteerde koloniale maatschappijen, sommige
standenmaatschappijen, militaire groeperingen) voor een dergelijke ideologie relatief
grote gevoeligheid bezitten.

7. Slotopmerking

Aan het einde van hoofdstuk VI werd opgemerkt, dat de culturele systemen in hun
maatschappelijke functies voornamelijk het onderwerp zijn van bepaalde takken der
sociologie. Inderdaad zal bijv. de godsdienstsocioloog vooral geinteresseerd zijn in
godsdienstige waarden- en verwachtingssystemen, de politiek socioloog in
ideologieën, de rechtssocioloog in de normensystemen in de brede zin. Tezamen zijn
de culturele systemen object van een speciale cultuursociologie.
Toch kan deze momenteel nog nuttige werkverdeling gemakkelijk misverstanden

teweegbrengen. Het is immers zo, dat de beperkte belangstelling van de huidige
rechtssociologie het gevolg is van een onvoldoende uitdieping van de
sociaal-structurele elementen in de diverse rechtssystemen. Zo ook blijft de sociologie
van de politieke doctrines nog veelal hangen in een analyse van ideeën, waar een
onderzoek van de sociale voorwaarden en consequenties van deze ideeen nodig zou
zijn. Kortom: de scheiding in de analyse-
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niveaus cultuur en structuur mag niet aanleiding zijn of blijven tot de uitbouw van
speciale sociologieën, die zich eenzijdig tot één van beide aspecten beperken.
Dit kan slechts worden voorkomen door duidelijk te stellen, welke de relaties zijn

tussen de structurele en de culturele systemen. Te gaan spreken over sociale systemen
als eenheden van sociologische studie is hiertoe noodzakelijk.

Aanvullend commentaar

Het voorgaande hoofdstuk is in sterke mate geschreven vanuit de gezichtspunten
van duurzaamheid en differentiatie. Enerzijds staat het cultuurpatroon in het centrum,
als een min of meer vaste configuratie van waarden, normen en verwachtingen,
anderzijds wordt beklemtoond dat dergelijke patronen opmerkelijk samengesteld en
geleed zijn.
Indien de uitdrukking ‘culturele revolutie’, waarvan sedert de jaren zestig sprake

is, enige betekenis heeft, dan moet die gevonden worden in de bestrijding en
ontkenning van juist deze kenmerken. Juist in hun vastheid en gevestigd zijn worden
culturele systemenmomenteel gekritiseerd, en juist door middel van ‘de-differentiatie’
zoekt men uit de impasse te komen. Heroriëntatie, herformulering en herdefinitie
van waarden en toekomstperspectieven houden velen bezig; minstens is er twijfel
aan wat bestaat en is overgeleverd.
Binnen het kader van onze classificatie van culturele systemen betekent dit dat de

typische verwachtingssystemen, zowel van utopische als prognostische aard, veel
meer in de belangstelling zijn gekomen, dat ideologisering een nieuwe impuls ontvangt
en dat daarentegen gevestigde normensystemen onder een spervuur van kritiek zijn
komen te liggen.
Vier ontwikkelingslijnen zijn belangrijk genoeg om hier kort te bespreken. Hoewel

niet ontbloot van modieuze tendenties, hebben zij een diepgaande invloed gehad op
het sociaal-wetenschappelijk denken en onderzoeken, en dienen om die reden hier
ter sprake te komen.
De eerste lijn betreft de renaissance van het sociaal-utopisch model. Het ontstaan

van een futurologie, combinatie van onderzoek en speculatie over de toekomst, is
een van de
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uitingen, in Nederland ook institutioneel vastgelegd in deWerkgroep 2000. Het
spreken van ‘alternatieve’ cultuur-en maatschappijvormen is een andere aanwijzing,
te meer waar men weigert voort te bouwen op historische verworvenheden en een
beroep doet op creativiteit en openheid naar de toekomst toe.
Enkele consequenties worden daardoor begrijpelijk. In de eerste plaats leven

dergelijke ideeën vooral in de sfeer van de sociale wetenschappen en onder degenen
die door hun functie bij universiteiten en hogere beroepsopleidingen dan wel als
deelnemers aan nieuwe politieke, sociale en artistieke bewegingen vrij sterk
gedistantieerd staan van de ‘harde kern’ van het maatschappelijk bestel en evenmin
behoren tot het ‘establishment’. In zoverre is dit utopisme een beweging van
‘vrijgestelden’, en het is niet toevallig dat rond 1970 studenten koplopers waren in
dit gebied. Zij pasten hun denkbeelden mede op het eigen milieu toe, zoals blijkt uit
hun uitwerking van nieuwe vormen van zelfbestuur en directe democratie bij
instellingen van wetenschappelijk onderwijs.232.

In de tweede plaats valt het op dat de verwerping van het verleden en het ontbreken
van pasklare ‘modellen’ in het heden de aandacht leidt naar landen die pretenderen
inderdaad doende te zijn met het ‘scheppen van een nieuwe mens’. In deze jaren
trekken vooral China en Cuba zeer de aandacht; zij zijn aantrekkelijk in zoverre de
collectieve verwachtingssystemen aldaar een forse steun genieten van nieuwe elites.
Zij treden in de plaats van het Sowjet-experiment waar de oorspronkelijke utopie
geacht wordt een definitieve nederlaag te hebben geleden.
Tenslotte blijken, gegeven dit uitgangspunt, normatieve en creatieve utopische

systemen sterk de voorkeur te krijgen boven wat men noemt ‘technocratische’ en op
extrapolatie berustende planningformules. Binnen de ‘futurologie’ wordt dan ook
een strijd tussen juist deze twee opvattingen vaak afgeschilderd als die tussen een
progressieve en een conservatieve stroming.
Wat daarvan ook zij, het is duidelijk dat er tevens een grote interesse is ontstaan

voor allerlei vormen van planning op ‘wetenschappelijke’, zo mogelijk kwantitatieve
grondslag. ‘Planning for change’ heeft een vloed van sociaal-wetenschappelijke
publikaties opgeleverd233., en mede door de
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activiteit van de Nederlandse Sociologische Vereniging234. zijn instellingen als het
Sociaal-Cultureel Planbureau van de grond gekomen.235.

Toch blijft de bijdrage van de empirische sociologie aan dit alles vooralsnog gering.
In zekere zin herhaalt zich de ontwikkeling van het organisatiedenken: ook bij
planning ligt alle accent op normatieve constructies, terwijl onderzoek en evaluatie
weinig worden verricht. Zoals voorheen bedrijfsingenieurs de grondslag legden van
de organisatiekunde, zo domineren nu niet zelden informatietechnologen in de
vormgeving van sociale planning.
Zowel de meer utopische als de meer technocratische verwachtingssystemen lijden

overigens onder het ontbreken van een duidelijke kijk op de toekomst. Kenmerkend
is de term ‘post’- die bij vele auteurs de verlegenheid moet bedekken over hun
ovnermogen het komend tijdperk adequaat te typeren: zo spreekt Dahrendorf van
‘post-kapitalistisch’, Etzioni van ‘post-modern’, Boulding van ‘post-civilisatorisch’,
Beers van ‘post-collectivistisch’ en kiest Daniel Bell, die deze reeks opsomt, zelf
voor ‘post-industrieel’, een term die overigens ook al door Alain Touraine werd
gehanteerd.236.

Zoals gezegd staan de vigerende normensystemen aan kritiek bloot. Daarmee is
de doorbraak naar een empirische rechtssociologie niet in strijd, integendeel. Die
doorbraak is immers mede het gevolg van de groeiende onzekerheid in
rechtswetenschap en -praktijk, op haar beurt uitgelokt door publiek onbehangen.
Kernproblemen als de legitimiteit van de rechtsorde en de relatie tussen recht en
politiek staan in het middelpunt van de belangstelling en leiden tot het invoegen van
de rechtssociologie in de juridische opleiding. Een goed voorbeeld van de beginnende
fusering van rechtsproblematiek en sociologische analyse biedt een werk als dat van
Schuyt over de mogelijkheden en grenzen van burgerlijke ongehoorzaamheid.237.

Juist in verbandmet het door ons gemaakte onderscheid tussen waarden en normen
is de thans gedemonstreerde sprong naar het vlak van de waarden belangwekkend.238.

Deze ontwikkeling, die mede met termen als ideologisering en politisering wordt
aangeduid, lijkt een einde te maken aan een periode die door bijv. Daniel Bell werd
getypeerd als ‘the end of ideology’ en ‘the exhaustion of political ideas’, vol-
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gens hem gesitueerd in de jaren vijftig.239.Momenteel immers lijken politieke ideologie
en maatschappelijk geloof een nieuwe bloeitijd door te maken.
Het is de vraag of dit geheel juist is. Veel wat voor maatschappelijke ideeën

doorgaat, is weinig anders dan een heropleving in beperkte kring van oude
ideologische opvattingen. Het is een taak van de sociologie van culturele systemen
om hun oorsprongen en voorwaarden, inhouden en sociale functies nader te
onderzoeken.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk VII

Ideologie en utopie
KARL MANNHEIM, Ideology and utopia: An introduction to the sociology of
knowledge (New York: Harcourt, Brace and World, 1955), in 1929 in het Duits
verschenen, is nog steeds het klassieke werk waarin beide begrippen in
onderlinge samenhang worden behandeld. Vooral de delen II (Ideology and
utopia) en IV (The utopian mentality) kunnen worden aanbevolen.

JOHN PLAMENATZ, Ideology (Londen en Basingstoke: Macmillan, 1971) is een
goede beknopte behandeling van het begrip in zijn historische wortels en
voorkomende varianten.

EDWARD SHILS, The concept and function of ideology: HARRY M. JOHNSON,
Ideology and the social system; twee bijdragen aan de International Encyclopedia
of the Social Sciences, Vol. 7 (1968), geven een summier en gedegen overzicht
van het verschijnsel, gevolgd door een bibliografie.

FRED. L. POLAK,De toekomst is verleden tijd: Cultuurfuturistische verkenningen
(2 dln., Utrecht: De Haan, 1955) is een erudiet en zeer omvangrijk werk over
de rol van utopieën in de voortgang van de geschiedenis.

ROSABETHMOSS KANTER,Commitment and community: Communes and utopias
in sociological perspective (Cambridge, Mass.: Harvard U.P., 1972) vormt de
beste empirische studie van de communebeweging, helaas beperkt tot Amerika.
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Normensystemen
EMILE DURKHEIM,De la division du travail social: Etude sur l'organisation des
sociétés supérieures (Parijs: Félix Alcan, 1893; 2e editie 1902, met nieuw
voorwoord) is nog altijd een uiterst belangwekkende en fundamentele analyse
van verschillende typen van normensystemen en van hun invloed op het
maatschappelijk verkeer.

WILLIAM M. EVAN, ‘Public and private legal systems’, in:W.M. EVAN (ed.), Law
and sociology: Exploratory essays (New York: Free Press of Glencoe, 1962),
165-185, is een uitstekend voorbeeld van een vergelijkende studie terzake van
bindende normensystemen in de samenleving en in organisaties.

A.J. HOEKEMA, Rechtsnormen en sociale feiten: Een sociologisch onderzoek
naar repressieve reacties op kleine havendiefstallen (Universitaire Pers
Rotterdam, 1972). Een minutieus detailonderzoek naar de plurifome - formele
en informele - normatiek betreffende bedrijfscriminaliteit.

NORBERT ELIAS, Die höfische Gesellschaft (Neuwied/Berlijn: Luchterhand,
1969), behandelt onder meer het systeem van etiquette en ceremonieel aan het
hof van absolute vorsten en de sociale functies van dit ver uitgewerkte
normenstelsel.

Verwachtingssystemen
WENDELL BELL en JAMES A.MAU (reds.), The sociology of the future (NewYork:
Russell Sage, 1971). Een verzamelbundel met delen over ‘beelden van de
toekomst’, ‘tijdsperspectieven’, ‘specifieke case-studies’, een epiloog en een
beredeneerde bibliografie.

Beleidssystemen
ROBERT A. DAHL en CHARLES E. LINDBLOM, Politics, economics and welfare:
Planning and politico-economic systems resolved into basic social processes
(New York: Harper & Row, 1953; her-
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druk als Harper Torch Book, 1963). Een inmiddels klassiek geworden studie
over de hoofdvormen van politieke en economische beheersing in onderlinge
vergelijking en samenhang, met het accent op rationele planningsmogelijkheden.

YEHEZKEL DROR, Design for policy sciences (New York: American Elsevier,
1971). Een beknopt samenvattend werk met een uitvoerige bibliografie, van de
hand van een van de belangrijkste deskundigen op het terrein van de
beleidswetenschap.

A. HOOGERWERF (red.),Beleid belicht: Sociaal-wetenschappelijke beleidsanalyse
(2 delen; Alphen aan den Rijn: Samson, 1972). Een collectie opstellen over
allerlei aspecten van het Nederlands beleid, verdeeld naar thematische
onderwerpen (onderzoek, evaluatie, analyse, totstandkoming etc. van beleid,
inclusief een stuk over futurologie) en inhoudelijke onderwerpen
(volkshuisvesting, loonbeleid, landbouwbeleid, etc.)

Eindnoten:

205. Een goede systematische verhandeling over het identiteitsbegrip vanuit sociologisch perspectief
biedt Layendecker (1974). Hij bespreekt de mogelijkheid het begrip te koppelen aan bepaalde
cultuurelementen (geloofsovertuigingen, waarden, doelstellingen), maar niet de gedachte om
hieronder te verstaan hetzij de visie van de leden van een groepering, hetzij de visie van de
onderzoeker op de configuratie van cultuurelementen welke kenmerkend is - of zou moeten
zijn - voor de betrokken groepering.

206. Gadourek (1953) 196 e.v.
207. Schöffer (1956) o.a. 48.
208. Van Braam (1966).
209. Thomas Carlyle, On heroes, hero-worship and the heroic in history (1841); Van Doorn (1973)

44-51.
210. Weber (1947) 17 e.v.; Geiger (1947) 9, 277.
211. Van Doorn (1973) 37-44.
212. De Man (1929) 89-95; Mannheim (1946) (2) 173 e.v.
213. Köbben (1959); een goed voorbeeld zijn de cargo-cults in Melanesië, waarover o.a. Worsley

(1970).
214. De Tocqueville (editie 1966) 189 e.v.
215. Lewin (1948) 104 e.v.
216. Weber (1965); zie ook Walzer (1968).
217. Festinger e.a. (1956); een modelstudie gebaseerd op directe waarneming.
218. Stouffer e.a. (deel I, 1949) 250 e.v.
219. Van Heek (1954) 147 e.v.
220. Merton (1957) 421-436.
221. Lewin (1948), hfdst. 7.
222. Van Doorn (1973) 51-53.
223. Etzioni (1974) 64.
224. Smelser (1962) hoofdstukken III, IV en VI.
225. Lasswell en Kaplan (1952) 71.
226. Zie ook Mannheim (1946) (1) 149.
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227. Mannheim (1946) (1) delen V en VI.
228. Een handzame samenvatting van de geschiedenis van het ideologiebegrip geeft Plamenatz

(1971).
229. Overigens lopen de definities sterk uiteen. Zie ook Lasswell en Kaplan (1952) 123, en Parsons

(1952) 351.
230. Over de relatie tussen mentaliteit en ideologie is nog altijd boeiend Geiger (1932) 77 e.v.
231. Marx en Engels, Communistisch Manifest, deel II.
232. Van Strien (1970); Lammers (1970) (2). Uit de omvangrijke literatuur over het radicalisme

onder jongeren een enkele titel, met veel literatuur: Keniston (1968).
233. Een bekende bundel: Bennis, Benne en Chin (1969).
234. Wentholt e.a. (1971).
235. Voorts is te noemen de (Voorlopige) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die

geacht wordt lange-termijnadviezen uit te brengen; zie ook het in 1973 gestarte maandblad
Beleid en Maatschappij.

236. Bell (1974) 61-64; Touraine (1971).
237. Schuyt (1972).
238. Uitvoeriger hierover Van Doorn (1973) 37-44.
239. Bell (herz. druk 1962).
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Hoofdstuk VIII
Sociale systemen

1. Het sociaal systeem als eenheid

Getrouw aan de opbouw van dit boek hebben wij in dit derde deel allereerst
afzonderlijk de sociale structuren en culturele systemen behandeld. Deze werkwijze
mag echter niet de indruk wekken dat de socioloog zijn primaire taak vindt in het
gescheiden analyseren van deze twee; het zijn immers in feite twee aspecten van
eenzelfde systeem, het sociaal-culturele, kortweg: het sociaal systeem. Er is immers
geen sociale structuur (= netwerk van sociale betrekkingen en verhoudingen)
bestaanbaar zonder een bijpassende cultuur (= samenstel van waarden, normen,
doeleinden en verwachtingen) - en vice versa.
Eigenlijk zijn in het bovenstaande dus een tweetal soorten van deelsystemen

besproken. Beide zijn sociologisch belangwekkend als delen van één sociaal systeem:
een ideologie wordt sociologisch interessant als produkt van een bepaalde groepering,
zoals een bureaucratie sociologisch bestudeerd kan worden als onderworpen aan
bepaalde formele arbeids-, samenwerkings- en ranghandhavingsnormen.
Van het cultureel (deel)systeem geldt zelfs dat dit als zodanig geen object van de

sociologie is. De bestudering ervan valt toe aan de diverse cultuurwetenschappen,
al zijn die op hun beurt uiteraard niet ongevoelig voor suggesties die uit de
sociologische analyse van culturele verschijnselen voortvloeien.
Om een concreet voorbeeld te nemen: de dagelijkse spreektaal is een vehikel voor

de overdracht van gedachten en gevoelens, d.w.z. een communicatiemiddel. Nu zal
de socioloog zich weinig of niet interesseren voor de wetmatigheden van het
taalsysteem als zodanig, dus voor de vele onmiskenbare grammaticale en syntactische
regelmatigheden; die blijven een zaak voor de linguïst. Evenmin verdiept hij zich in
de algemene ontwikkeling van het taalvermogen bij het opgroeiend kind, een zaak
van psychologen en - met name in het toepassingsvlak - van pedagogen. Wél zal zijn
interesse ontwaken indien blijkt dat het ‘verbale repertoire’ van

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



253

leden van de volksklasse armer en informeler is dan dat van leden van de
middengroepen, of indien de taal in het soldatenmilieu aanzienlijk verschilt van het
taalgebruik der burgers. Het vermoeden is dan immers gewettigd, dat er sprake is
van sociaal bepaalde verschillen en dat zelfs van ‘groepstalen’ valt te spreken.
Dergelijke verschillen in verbale cultuur brengen de socioloog op het spoor van

sociaal-structurele verschillen. Hij zal bijv. trachten de soldatentaal met haar
accentuering van seksuele uitdrukkingen te verklaren uit het feit dat het hier een
gemeenschap betreft van jonge mannen; hij zal de grofheid van het taalgebruik in
verband brengen met de functie van het leger - agressie, vernietiging - en het bestaan
van een militaire groepstaal in het algemeen toeschrijven aan het isolement van
kazerne en front. Zijn belangstelling beweegt zich, kort gezegd, in het grensgebied
tussen taal en milieu. De weg is ook in tegengestelde richting af te leggen: waar de
socioloog stuit op sterk gesloten sociale milieus en groeperingen, zal hij nagaan of
daar ook in het taalgebruik een afwijkend patroon is te onderkennen. Zelfs kan de
mate van dergelijke verschillen dienst doen als indicatie van de mate van sociaal
isolement. De ‘verburgerlijking’ van de arbeidsklasse en de ‘vermaatschappelijking’
van het leger dragen ongetwijfeld bij tot het afzwakken van culturele eigenheid, dus
ook van speciale verbale expressiewijzen.
Om nog even in deze sfeer te blijven: literatuur in de zin van ‘schone letteren’ is

als zodanig geen zaak van de socioloog. Maar er bestaat een sociologie van de
literatuur, die bijv. aandacht besteedt aan belletrie als weerspiegeling van sociale
vervreemding of politiek protest, of aan de literator als voorheen amateuristische,
later professionele figuur.240.

Hoezeer deze voorbeelden ook aan de periferie van de sociologischewerkzaamheid
liggen, zij kunnen de eenheid van het sociaal systeem verduidelijken. De volksklasse
is tegelijk een sociale klasse, met bepaalde beroepen, een bepaalde sociale status en
bepaalde vormen van interactie, én een cultureel eigenmilieu; de kazerne representeert
tegelijk een strakke, hiërarchische organisatie én een milieu met een bepaalde wijze
van expressie; literatoren kunnen én getypeerd worden in hun bijzondere culturele
functie, én in hun afhankelijkheid van beschermheren en marktkansen, stipendia en
subsidies.
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Men zal uit het bovenstaande terecht opmaken dat het sociaal systeem in het kader
van dit boek verwantschap vertoont met het verschijnsel institutionalisering, dat in
hoofdstuk V werd behandeld. Bij institutionalisering is er sprake van een proces van
verduurzaming, bij een sociaal systeem van een verduurzaamde configuratie. In
beide gevallen zijn cultuur en structuur in het geding: bij institutionalisering is er
een wisselwerking tussen culturele en structurele elementen; een sociaal systeem
bestaat in het op elkaar betrokken zijn van een cultureel en een structureel systeem.
Nu bestaat het niet denkbeeldige gevaar dat men dergelijke sociale systemen te

statisch en te afgerond gaat zien. In feite hebben we te maken met een constructie
van vrij abstracte aard, die in werkelijkheid een dynamisch karakter draagt, met name
in het proces van wisselwerking tussen cultureel en structureel (sub)systeem en in
relatie tot de omgeving.Met deze beide aspecten zullen wij ons in dit laatste hoofdstuk
van het derde deel nog in het kort moeten bezighouden.

2. De interne samenhang

Cultuur is een ietwat paradoxaal verschijnsel. Ze is altijd het produkt van sociale
betrekkingen en verhoudingen, maar eenmaal geproduceerd, krijgt de cultuur een
‘greep’ op deze structuur. Nu is er soms een sterke samenhang van cultuur en
structuur, maar in andere gevallen groeien beide uit elkaar en krijgen ieder een zekere
autonomie binnen het sociaal systeem.
Dit uiteengroeien is het gevolg van een hoge graad van objectivering en

formalisering van de cultuur in kwestie. Zolang sociale interrelaties worden
genormeerd door gebruiken en zeden, zijn deze normen niet of nauwelijks bewust
en vallen zelfs samen met het feitelijk gedrag.241.

Indien echter een speciale instantie deze traditionele normen gaat codificeren en
systematiseren tot ‘recht’ en zich garant stelt voor de handhaving van dit recht,
ontstaat de mogelijkheid, dat de ‘ongeschreven wet’ gaat afwijken van of
genuanceerder blijkt dan het geschreven recht.
De overgang tussen traditioneel gedrag en juridisch genormeerd gedrag is

geleidelijk. Zoals Weber zegt: ‘Überall ist das tatsächlich Hergebrachte der Vater
des Geltenden ge-
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wesen’.242. Maar bij de studie van het sociaal systeem is het wel van belang te weten,
in hoeverre ‘het geldende’ in expliciete zin ook (nog) inderdaad gedragsregulerende
functies heeft.
Dit komt ook aan het licht bij een vergelijking van machtsstructuur en rechtsorde.

In het eerste geval is het best mogelijk, dat de machtsbetrekkingen, zoals ze ‘in de
praktijk’ zijn gegroeid, algemeen worden geaccepteerd, hoewel het karakter van
rechtsbevestiging eraan ontbreekt. Daarentegen kan de rechtsorde een kloof vertonen
tussen de feitelijke machtsverhoudingen en de juridisch vastgelegde relaties. In het
uiterste geval spreekt men zelfs van de ‘dode letter’ van het recht.

Dit verschil in graad van samenhang van cultureel en structureel systeem heeft in de
sociologie een neerslag gevonden in enkele polaire begrippen, waaronder ‘formele’
en ‘informele’ organisatie het meest bekend zijn.243.

Men bedoelt met informele organisatie aan te duiden het verschijnsel, waarbij een
aantal interacterende personen, opgenomen in het kader van een georganiseerde
groepering, een van de ‘formele’ organisatie afwijkend sociaal systeem of deelsysteem
schept.
Indien een groep arbeiders die in een bepaalde ruimte tezamen werken, tot een

vorm van coöperatie komen en tot een arbeidstempo, afwijkend van wat ‘de top’
heeft bedoeld, dan kan dit gedrag voortkomen uit een spontaan proces van interactie
en communicatie tussen de leden van die groep. Het kan echter gebeuren dat dit
arbeidstempo wordt van ‘gewoontegedrag’ tot ‘genormeerd gedrag’ waarvan de
norm tenslotte expliciet wordt gemaakt. Met andere woorden: de groepering krijgt
een eigen cultuurpatroon, o.m. bestaande uit een normensysteem terzake van het
arbeidstempo, een voor de groep fundamenteel belangrijke zaak.
De socioloogHorringa, die een tijdlang als participerendwaarnemer in een Zweedse

rijwielfabriek werkte, ervoer deze norm als volgt.244. Direct na zijn aankomst in de
afdeling - waar op individueel gemeten tarief werd gewerkt - werd hem door een van
de arbeiders meegedeeld wat het afgesproken informele ‘tariefplafond’ in die afdeling
was. Bij de uitkering van zijn eerste loonzakje werd hem dit uit handen gerukt om
te controleren of hij zich aan deze af-
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spraak had gehouden. Bij tijdstudies bleken de arbeiders tevoren gewaarschuwd en
waren zij geïnstrueerd het werktempo ongemerkt te vertragen onder vertoon van
grote inspanning. Overtreding van deze normen werd door het uiten van bedreigingen
tegengegaan.
Men ziet, dat er geen sprake is van een tegenstelling tussen een ‘rationele’ formele

en een ‘irrationele’ informele organisatie. Horringa wijst er terecht op, dat in het
door hem beschreven geval alle elementen van een rationele organisatie zijn terug
te vinden: vaststelling van een doel, informatie hieromtrent, initiatie en instructie
van nieuwelingen, controle en sanctie bij overtreding, dit alles verbonden met een
zekere mate van leiderschap. En hij citeert dan ook met instemming Riesman:
‘Restriction of outpit is a high-skilled operation even on so-called low-skilled jobs’.245.

In beide gevallen is er dus een sociale structuur en een bijbehorend cultuurpatroon.
Het verschil is echter - in het kader van dit hoofdstuk belangrijk! -, dat de vervlechting
van sociale structuur en cultuurpatroon van de ‘informeel georganiseerde’ groep
arbeiders veel groter is dan van deze groepering en de officiële ‘bedrijfscultuur’,
welke is gebaseerd op andere waarden en doeleinden (produktiviteit, efficiency) en
daaruit voortvloeiende normen impliceert.
Het voorbeeld is zo verhelderend, omdat de bedrijfsorganisatorische doeleinden

en normen formeel en uitdrukkelijk zijn gesteld en vastgelegd, maar niettemin in
zekere mate ‘een dode letter’ blijven, tenminste voor de leden van de informele
werkgroepen; omgekeerd bezitten deze groepen een ongeschreven en zelfs ten dele
‘illegaal’ patroon van normen, waarden en doeleinden, dat direct functies heeft voor
het gedrag van de leden.

Nu valt het op dat bepaalde soorten sociale systemen overwegend als sociale structuren
worden beschreven, terwijl bij andere het culturele aspect sterk op de voorgrond
pleegt te staan. Er werd al tientallen jaren over organisaties nagedacht alvorens het
begrip organisationele cultuur geïntroduceerd werd, en het is eerst betrekkelijk
recentelijk dat er een ruime plaats in organisatie-sociologische inleidingen aan wordt
ingeruimd.246. Iets dergelijks geldt voor de politieke sociologie. Hoewel de
afzonderlijke studie van politieke doctrines al zeer oud is, is de sociologische
interpretatie van de
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politiek pas relatief laat met het begrip political culture uitgebreid.247.

Omgekeerd heeft het lang geduurd alvorens sociale verschijnselen als godsdienst
en wetenschap in hun sociaal-structureel aspect diepgaand werden onderzocht. In
het bewustzijn van de toeschouwer - én van de participant - ligt er blijkbaar een zo
overwegend accent op het patroon van waarden en normen, dat de sociaal-structurele
component moeilijk werd ontdekt. En wat de bovenstaande voorbeelden betreft:
organisaties en politieke machtsstructuren doen zich blijkbaar als typisch sociale
verschijnselen voor, waarbij het woord ‘cultuur’ niet goed past.
Het is niet onwaarschijnlijk dat deze vertragingseffecten in het proces van

completering van deelsystemen tot een tweevoudig ‘sociaal systeem’ ook iets te
maken hebben met de oorspronkelijke wetenschappelijke arbeidsverdeling. Zo was
de studie van ‘politieke cultuur’ - hoewel niet onder die benaming - al vele eeuwen
onderwerp van staatsfilosofie en staatsrecht, toen de politieke sociologie zijn intrede
deed. In het geval van godsdienst en wetenschap was deze klemtoon op het culturele
zo dominerend, dat zelfs de socioloog zich maar met moeite kon onttrekken aan de
suggestie dat een analyse in termen van macht, markt en beroep hier nauwelijks
tolerabel was.
Wat hiervan zij, het is óók juist dat sociale systemen zich inderdaad laten

onderscheiden naar hetzij een zwaartepunt in het culturele, hetzij een zwaartepunt
in het structurele deelsysteem. De ideologie is een goed voorbeeld van een
cultuurpatroon dat ontstaat en floreert op basis van een bepaalde sociale structuur.
Zo heeft de markteconomie zich niet ontwikkeld vanuit de collectieve beleving van
bepaalde sociale waarden en normen; de causaliteit ligt omgekeerd: toen
markteconomische systemen eenmaal waren ontstaan, paste daarbij een sociale
rechtvaardiging.
Iets dergelijks kan zich voordoen in de politiek. Van het Sowjet-communisme kan

worden gezegd dat het door Lenin en de zijnen al vele jaren was ‘uitgedacht’ alvorens
het na 1917 in Rusland in praktijk werd gebracht. In die zin heeft het oorspronkelijke
Sowjet-stelsel - opgevat als sociaal systeem - inderdaad een zowel cultureel als
sociaal-structureel subsysteem van gelijke betekenis. Vergelijkt men daarmee de
fascisten die enkele jaren later in Italië aan de macht
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kwamen, dan moet men vaststellen dat zij een politieke doctrine vrijwel geheel
ontbeerden; deze werd uitgewerkt nadat de naakte machtsverhoudingen in de staat
waren gewijzigd. Meer in het algemeen gesproken kan men dan ook onderscheid
maken tussen politieke partijen die op een bepaald politiek beginsel of zelfs op een
bepaalde levensbeschouwing zijn gebaseerd - en hun operaties dus sterk laten bepalen
door een vast en samenhangend programma - en die welke een collectief belang of
zelfs puur opportunisme laten domineren, bijv. de kans om verkiezingen te winnen;
bij deze laatste is het programma - het gehalte aan ‘political culture’ - ondergeschikt
aan de macht die men poogt te verwerven.
Nog algemener is het onderscheid dat in dit verband temaken is tussen ‘normatieve’

en ‘belangen’-groeperingen. Dit onderscheid vloeit voort uit het in hoofdstuk III
besproken verschil tussen gelijkgezindheid en gemeenschappelijke belangen als
bases voor vormen van samenwerking. Zoals daar al is gezegd, is er in de praktijk
doorgaans sprake van een wisselwerking tussen het bestaan van gelijkgezindheid en
parallelle belangen, zodat het onderscheid allerminst waterdicht is. Tot eenzelfde
conclusie kan men komen op grond van de in hoofdstuk V besproken invloed op het
institutionaliseringsproces van de confrontatie met urgente problemen enerzijds, en
de aanwezigheid van een ‘fond’ aan gemeenschappelijke cultuur anderzijds. Ook
daar werd gesteld dat beide factoren - tezamen met andere daar genoemde
voorwaarden - doorgaans mede-verantwoordelijk zijn voor het
institutionaliseringsproces.
Toch kan het nuttig zijn bij een sociologische analyse verschil te maken tussen

sociale systemen die primair hun eenheid en samenhang vinden in de oriëntatie van
de leden op gemeenschappelijke waarden, normen, doeleinden en verwachtingen,
en die systemen welke hun samenhang vooral ontlenen aan gemeenschappelijke
belangen, aan het samenwonen op een bepaald territoir of aan het frequent met elkaar
verkeren.
Utopische, sterk ideologische en religieuze sociale bewegingen en sekten behoren

tot het eerste type; de beleving van de eenheid in naam van één ideaal of overtuiging
staat voorop. De intolerantie met betrekking tot degenen die een andere mening zijn
toegedaan, is groot: zij heten ketters, af-
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valligen, verraders, renegaten, overlopers, saboteurs. Aan het andere uiterste van de
schaal staat de coalitie, d.i. een sociaal systeem dat zijn samenhang en continuïteit
vindt in de ordening van bepaalde preferenties bij afspraak tussen de betrokken
participanten. Zij accepteren de coalitie tegen een bepaalde ‘prijs’, welke echter van
tijd tot tijd opnieuw in discussie kan komen omdat de verdeling van ‘kosten’ en
‘baten’ niet meer in overeenstemming is met de gewijzigde verhoudingen. Iets
dergelijks doet zich voor in de politieke samenwerking tussen politieke partijen die
tot een stembusakkoord of tussen marktpartners die tot prijsafspraken komen.248.

Een ander voorbeeld van een sociaal systeemwaarbij eventuele culturele elementen
vaak voortkomen uit het sociaal verkeer van de leden is de plaatselijke gemeenschap
of ‘community’. Het zijn de ‘problems arising from the sharing of an area’249. die
centraal staan voor de groepsleden, niet een zich verbonden hebben tot het realiseren
van bepaalde doelstellingen, zulks in tegenstelling tot ‘utopian communities’ die hun
samenleven bewust en planmatig gestalte wensen te geven overeenkomstig een
cultureel ontwerp. Vandaar hun verwantschap met sekten en sociale bewegingen:
‘Like the sect, the utopian organization embodies transcendental goals - ends in
themselves - acceptance of which is required of all members and sets them apart
from the rest of society’.250.

3. Systeem en omgeving

Zoals alle systemen, zo zijn ook sociale systemen af te grenzen. Zij bestaan als
eenheid in zoverre deze afgrenzing ten aanzien van de omgeving, waarin zij zijn
gelokaliseerd, inderdaad mogelijk is.
Op eenvoudige wijze opgevat is de begrenzing van sociale eenheden niet moeilijk

waar te nemen. De douaneslagbomen omringen de staat zoals de poort - of ook wel
de slagboom: voor het rijdend verkeer - de onderneming, de kazerne of het
haventerrein. Schildwachten, portiers, conciërges, ‘uitsmijters’, receptionisten etc.
zijn speciale functionarissen die de grens van de sociale eenheid markeren en
bewaken.
Ook juridisch of quasi-juridisch is de begrenzing vrij gemakkelijk voorstelbaar

en aanwijsbaar: het paspoort, de lid-
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maatschapskaart, het toegangsbewijs, de inschrijvingskaart en andere soortgelijke
‘bewijsstukken’ grenzen de leden van de organisatie af van de ‘outsiders’.
Sociologisch ligt het probleem echter minder scherp en duidelijk. Een ruimtelijke

afperking of een schriftelijke verklaring zijn onvoldoende. Letten we op organisaties
- die verhoudingsgewijs tot de meest formele sociale systemen behoren - dan nog is
het grensprobleem niet opgelost. Zijn de leerlingen van een school of de patiënten
in een ziekenhuis een deel van de organisatie, of is die beperkt tot het onderwijzend
personeel resp. demedische en verplegende staf, omdat alleen zij de diensten verlenen,
terwijl de anderen slechts ‘op doortocht zijn’? Maar hoe, indien deze leerlingen of
patiënten een ‘actieve’ bijdrage geven aan de realisering van de doeleinden van het
systeem, zoals dat in moderne organisaties ook wordt verwacht?
Men kan stellen dat het hier om een kwestie van definities gaat, maar het gaat

zeker niet om louter theoretische kwesties. Ten tijde van de studentenrevolte, einde
van de jaren zestig, wensten vele studenten zich volledig te rekenen tot de universitaire
gemeenschap; er waren zelfs stemmen hoorbaar welke hen als de ‘eigenlijke’
academische gemeenschap zagen, met de docenten als ‘leveranciers’ van kennis, op
afroep beschikbaar. Toen enkele jaren later de collegegelden - dus de financiële
verplichtingen van het universitaire ‘lidmaatschap’ - tot f 1000, - per jaar werden
verhoogd, werd in dezelfde studentenkringen betoogd dat er nauwelijks een vaste
relatie tot de universiteit bestond en dat studeren niet eens formele inschrijving
rechtvaardigde.
Een andere complicatie biedt het begrip ‘latent identities’, door Gouldner

gelanceerd251., dat zou kunnen worden uitgebreid tot de notie dat ieder sociaal systeem,
als gevolg van de meervoudige posities en rollen die de leden bekleden, overlapt
wordt door een aantal andere systemen. Concreet: de arbeiders in een bedrijf reageren
op hun werksituatie niet alleen als personeelsleden, maar ook als vakbondsleden, als
huisvaders - dus gezinsleden - en als inwoners van een bepaalde plaats. De sociale
systemen van vakbond - en klasse! -, gezin en lokale gemeenschap liggen dwars over
het systeem ‘onderneming’ heen, en doen zich daar bij tijd en wijlen duchtig gevoelen.

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



261

Van een werkelijke ‘autonomie’ van sociale systemen kan derhalve nooit worden
gesproken. In de eerste plaats niet omdat zij zich op uiteenlopende wijzen laten
begrenzen, voorts niet omdat de andere sociale posities en rollen die de participanten
buiten hun lidmaatschapsrol van het desbetreffende systeem innemen, doorwerken
in structuur en functioneren van dat systeem.
Wat men overigens wél kan doen, is de mate van autonomie ten aanzien van de

omgeving trachten vast te stellen. Er zijn zeker grote verschillen: een ook in materiële
zin onafhankelijke en grote staat is méér autonoom dan een kleine afhankelijke staat,
die hoewel de jure souverein, terecht een ‘satelliet’ genoemd wordt. Zo ook is een
kleine randgemeente van een grote stad minder vrij dan die stad zelf; een klein bedrijf
is onafhankelijker dan menige grote ‘dochter’ van een concern; een inwonend gezin
is meer afhankelijk van de woon-ruimte-verlenende ouders dan een gezin dat over
een eigen woning beschikt.
Het is niet moeilijk hierop de eerder gereleveerde structurele dimensies van sociale

afstand, sociale integratie en sociale rang toe te passen. Dat wij dit hier zullen nalaten
vloeit voort uit de overtuiging dat men na lezing van het voorgaande zelf in staat zal
zijn deze structurele variaties in de werkelijkheid terug te zoeken, indien men in de
kwestie van afhankelijkheid en onafhankelijkheid van sociale systemen is
geïnteresseerd.

Veel belangrijker is het tot slot van deze paragraaf nog enkele opmerkingen te maken
over de relatie systeem-omgeving uit de systeemtheorie, daar deze onderscheiding
onmiddellijk met de kwestie van mate van autonomie samenhangt en in de literatuur
over systemen ver is uitgewerkt.
Volgens deze notie staan systemen in een dynamische relatie tot hun omgeving.

Zij zijn van die omgeving afhankelijk maar niet volledig; omgekeerd betekent hun
bestaan-als-systeem het handhaven van een eigen orde, die niet rechtstreeks uit de
omgevingssituatie voortvloeit.
Het menselijk organisme biedt een goed voorbeeld: het is volstrekt afhankelijk

van de omgeving - lucht, voedsel, signalen -, maar het is anderzijds ‘autonoom’ in
staat deze omgevingsinvloeden op eigen wijze te verwerken, te kanaliseren en ook:
te selecteren. Geen mens sluit zich geheel af van
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zijn omgeving, maar geen mens ook laat de invloeden uit de omgeving ongelimiteerd
op zich inwerken. Zijn organisch systeem handhaaft bepaalde evenwichtstoestanden
- lichaamstemperatuur, bloeddruk, zuurstofverwerking - die ten aanzien van de
omgeving zekere aanpassingen mogelijk maken, maar slechts binnen door in het
organisme gestelde limieten.
De selectiviteit waarmee de mens zich in zijn omgeving beweegt, vloeit vaak voort

uit de specificiteit van die omgeving. Indien hij een drukke straat oversteekt, sluit
hij zich ‘intuïtief’ af voor wat zich in de lucht of aan de overzijde op het trottoir
afspeelt; zijn actieve waarnemingen selecteren die signalen welke voor hem het
belangrijkst zijn: zichtbare en hoorbare vehikels die hem tijdens het oversteken
naderen. Opmerkelijk is ook dat het menselijk organisme - als een hoger-ontwikkeld
levend organisme - een vérgaande functionele arbeidsverdeling kent. Zijn
verschillende zintuigen nemen ieder afzonderlijk een bepaald deel van de
omgevingsprikkels voor hun rekening: horen, zien, voelen en ruiken zijn activiteiten
die door ‘specialistische’ deelsystemen worden uitgevoerd.
Hoewel analogieën tussen de organische en de sociale werkelijkheid de nodige

risico's met zich brengen, is een sociaal systeem ongeveer als een organisch systeem
te beschouwen. Zo is een gecompliceerde organisatie - goed voorbeeld van een hoog
ontwikkeld sociaal systeem - sterk afhankelijk van de omgeving, maar zij handhaaft
tegelijk een interne orde. Een produktiebedrijf is aangewezen op de toevoer van
energie (elektriciteit, olie, gas), van grondstoffen en arbeidskrachten, maar tevens is
er een eigen interne ordening die continuiteit en stabiliteit geeft aan de onderneming.
Het energiegebruik is op een bepaalde manier vastgelegd (buizen, bedradingen), de
grondstoffen worden alleen geaccepteerd indien zij adequate eigenschappen hebben
met betrekking tot de verwerkingscapaciteit en verwerkingsmethode; de
arbeidskrachten hebben zich te onderwerpen aan de regels van het bedrijf en zij
zullen alleen in dienst kunnen treden indien zij voldoen aan de eisen der specifieke
functies die voor hen gereed liggen.
Het bedrijf is overigens niet volstrekt star. Wordt de olieprijs te hoog, dan kan

men via verbouwingen ‘overschakelen’ op gas; zijn er in de omtrek geen
arbeidskrachten meer
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beschikbaar, dan kan men pendelaars met bussen van elders aanvoeren of desnoods
in verre landen gaan werven; acht men de gevraagde lonen te hoog, dan kiest men
arbeidsbesparende technieken. Maar steeds is er de ‘boundary control’ - de
grensbewaking - van het systeem die niet onderhevig wil en kan zijn aan de gehele
stroom van veranderingen die zich in de omgeving voordoen.
Evenals het menselijk organisme, zo is ook de complexe organisatie verdeeld in

deelsystemenmet eigen functies ten aanzien van de omgeving. Daarmeewordt bereikt
dat men doelmatiger op de uiteenlopende omgevingsinvloeden kan reageren. Ook
de keuze van die deelsystemen en hun onderlinge ordening is mede een autonoom
beleid, voortvloeiend uit het pogen de interne gang van zaken zo soepel en voordelig
mogelijk te laten verlopen.
Wie zich op een postkantoor vervoegt, weet dat hij daar geen spoorkaartjes kan

kopen; het postkantoor is binnen de dienstverlenende sector al gespecialiseerd. Maar
bovendien zal de bezoeker merken dat er slechts één loket is waar hij een telegram
kan afgeven, en een ander waar hij geld kan storten. De specialisatie per loket dwingt
de bezoekers zich zo over de beschikbare ruimte en mankracht te verdelen, dat er
met de beschikbare faciliteiten een optimale wijze van functioneren mogelijk wordt.
Wat wij hier in de vorm van enkele voorbeelden hebben gedemonstreerd, behoort

tot de essentie van de systeemleer: systemen - ook sociale systemen - zijn min of
meer autonome, en daarmee min of meer stabiele eilanden in een voortdurend
veranderende sociale omgeving; het zijn tevens vereenvoudigde, want gespecialiseerde
eenheden in een omgeving van onafzienbare complexiteit. Daarin bestaat hun
‘redding’ én de bijdrage die zij tot het functioneren van het grotere geheel kunnen
geven.252.

Met deze schets is meteen aangeduid op welke wijze sociale systemen
‘pathologische’ verschijnselen kunnen gaan vertonen. Zoals het menselijk organisme,
zo kan ook de organisatie onder de externe druk bezwijken: het systeem verliest zijn
autonomie en wordt gedwongen zich méér naar de omgevingseisen te schikken dan
het kan verdragen. Wij zien dit verschijnsel bijvoorbeeld optreden indien door een
proces van radicalisering en vérgaande democratisering de selectiviteit van het
systeem wordt ontwricht en allerlei func-
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tionarissen onverwacht worden geconfronteerd met vragen en vraagstukken die zij
‘technisch’ niet aankunnen. De bestaande en vaak zorgvuldig gecultiveerde
arbeidsverdeling van het systeem - die tevens een hiërarchisering inhoudt - breekt
stuk.
De andere vorm van systeempathologie treedt op waar, omgekeerd, een sociaal

systeem de omgeving disproportioneel gaat domineren. Termen als bureaucratisme,
kastengeest, expansionisme, e.d. geven aan dat het publiek relatief aan invloed heeft
verloren dan wel andere systemen in hun eigen maatschappelijke functie worden
bedreigd of zelfs overweldigd. De arbeidsverdeling tussen de systemen maakt plaats
voor een hiërarchie, waarbij bijv. de visie en het belang van een politieke partij tevens
doorslaggevend is in de rechtspraak, het leger en het onderwijs.
Het spreken van ‘pathologische’ ontaarding is daarom geoorloofd, omdat de

systeemtheorie naast theoretische ook normatieve noties inhoudt. Zij kan daarom
behalve als onderzoeksmodel ook dienen als beoordelingsmodel voor degenen die
zich afvragen waaraan sociale systemen moeten voldoen om te kunnen overleven.

Ook deze uiterst summiere en vereenvoudigde uiteenzetting kan reeds duidelijk
maken op welke wijze de door ons gemaakte tweedeling in culturele en structurele
componenten van sociale systemen aansluit bij de systeemtheorie. Beide componenten
zijn immers met betrekking tot de omgeving op hun manier ‘gespecialiseerd’.
Culturele elementen als selectienormen voor adspirant-personeelsleden,
produktiequoten in het materiële vlak, budgetteringsnormen in de financiële sector,
afzetverwachtingen van de commerciële afdeling, uitbreidingsplannen en wat dies
meer zij, zijn stuk voor stuk mechanismen van het totale systeem - in dit geval van
het genoemde produktiebedrijf - die op enigerlei wijze de continuïteit resp. de
geleidelijke en in ieder geval beheerste veranderingen in het systeem moeten
waarborgen. In het sociaal-structurele vlak gebeurt hetzelfde met de handhaving van
de gezagslijn, waaraan allerlei rechten en plichten zijn opgehangen, met de
instandhouding van werkgroepen en teams, de onderlinge verdeling van het totale
takenpakket etc., al is ook hier eventuele ‘reorganisatie’ mogelijk en soms wenselijk.
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Bovendien zijn de diverse ‘lagen’ binnen de organisatie op uiteenlopende wijze op
de omgeving gericht. Groffen heeft ten aanzien van het ziekenhuis terecht gesteld
dat men de top-functies van geneesheer-directeur, administrateur en directrice/hoofd
van het personeel met evenveel recht grens-functies kan noemen omdat ieder van
de drie, juist op het hoogste niveau, de meest ‘open’ communicatie met een bepaald
omgevingssegment in stand houdt: nieuwe medische vindingen en technieken, de
dienstenmarkt en de arbeidsmarkt.253.Het is een gedachte die voor generalisatie vatbaar
is254. en die in ieder geval nog eens demonstreert waartoe een consequente
systeemanalyse van de sociale realiteit kan leiden.

4. Sociaal systeem: continuïteit en veranderbaarheid

Met dit bescheiden uitstapje in de systeemtheorie loopt het derde deel van dit boek,
geheel aan systemen gewijd, ten einde. Het uitstapje heeft met name één facet van
systemen sterk naar voren gehaald: het zijn sociale verschijnselen die zowel het
kenmerk van continuïteit en stabiliteit te zien geven, alsook in staat zijn in de loop
van de tijd te veranderen. Veel concreet inzicht biedt het exposé echter nog niet. Wij
zullen nader moeten ingaan op de specifieke factoren die deze continuïteit en
veranderbaarheid van sociale systemen kunnen verklaren. Hiertoe volgen thans nog
twee delen: in het vierde deel zal de handhaving van de duurzaamheid nader worden
onderzocht, in het vijfde deel zal juist op de problematiek van sociale verandering
worden ingegaan.

Aanvullend commentaar

In de afgelopen vijftien jaar is geen begrip in de sociale wetenschappen zozeer in
zwang gekomen als het begrip ‘systeem’. Het is tot kernbegrip geworden in een
aantal omvattende theorieën - die zich soms zelfs als afzonderlijke wetenschappen
of in ieder geval als paradigmata zien - en waaronder de cybernetica of algemene
stuurkunde, de input-outputanalyse en de informatietheorie tot de meest bekende
horen.
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De gekoesterde verwachtingen omtrent de betekenis van het begrip gaan zeer ver.
De General Systems Theory is reeds aangeduid als ‘the skeleton of science’255., om
maar te zwijgen van de opvatting als zou er een systeemfilosofie in opkomst zijn,
geschikt als de basis van eigentijds wijsgerig en ethisch denken.256.

Aan de andere kant van de schaal staat de verwachting dat het losweg gebruiken
van de term al veel verheldert. De term systeem is zozeer tot het modieuze deel van
het sophisticated verbal repertoire gaan behoren, dat er vaak nauwelijks méér mee
wordt aangegeven dan ‘eenheid’ of ‘fenomeen’ in de zeer algemene zin. Het valt op
dat bijv. demodernemanagement science bijzonder sterk over systemen praat, waarbij
niet zelden de indruk wordt gewekt dat ook een andere term had kunnen worden
gebruikt.
Niettemin wordt er op dit gebied belangrijk werk gedaan257. zoals ook trouwens in

de studie van politieke systemen258., maar vooral bij de analyse van organisaties die
zonder moeite beschouwd kunnen worden als voorbeelden-bij-uitstek van wat met
systemen wordt bedoeld.
De accentverlegging in de belangstelling van gesloten naar open systeem tekent

zich met name af binnen de sociologie. Twintig jaar geleden kon de systeemtheorie
van Parsons nog als de meest prominente gelden259.; momenteel acht men deze -
afgezien van andere bezwaren - te weinig uitgewerkt in relatie tot de omgeving van
het systeem. Een benadering als van Luhmann, waarin juist de interactie met
omgevingssegmenten centraal staat, trekt nu meer de aandacht.260.

Gezien het hoge abstractieniveau van systeemanalyse in algemene zin is het niet
gemakkelijk een vast te begrenzen aantal kenmerken van systemen en
systeembenadering aan te duiden. Het is niet onwaarschijnlijk dat de problematiek
van de systeemtheorie allereerst moet worden beschouwd als een zeer bepaalde,
dynamische interpretatie van dewerkelijkheidwaaronder ook de sociale werkelijkheid.
Het gaat om de relatie tussen eenheden van studie waarbij vooropstaan processen
van actie en reactie, evenwicht en verstoring, flexibiliteit en rigiditeit, stabiliteit en
instabiliteit, continuïteit en discontinuïteit.261. Niet de structuur van de werkelijkheid
moet daarbij als uitgangspunt worden gekozen, maar veeleer de vraagstelling van
de onderzoeker. In alle gevallen echter gaat het om een beklemtonen van de interne
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dynamische samenhang tussen de systeemdelen en de externe dynamische relaties
tot de omgeving. ‘Omgeving’ is in die zin een restbegrip, pas te definiëren nadat de
systeemeenheid is afgebakend.
In veel gevallen behoort voorts tot het systeemdenken de opvatting dat er sprake

is van een actieve benadering van de werkelijkheid. Systemen, zo heet het, weten
zich te handhaven ten opzichte van de omringende werkelijkheid; er is sprake van
een ‘strategie’. Gouldner heeft de overlevingskans de ‘functionele autonomie’ van
het systeem genoemd, en er terecht op gewezen dat zij ook voor de delen van het
systeem geldt: de onderlinge afhankelijkheid van die delen moet niet in absolute zin
maar in termen van meer en minder worden verstaan.262.

Voor het empirisch onderzoek wordt de systeemopvattingméér dan een heuristisch
principe op het moment dat men zich gaat afvragen welke functies de diverse
systeemdelen met betrekking tot welke omgevingsdelen vervullen, waar die functies
zijn te lokaliseren en hoe hun onderlinge relaties zijn. Zowel de studie van
economische als van politieke organisaties heeft in dit opzicht belangrijke bijdragen
geleverd.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk VIII

TALCOTT PARSONS, The social system (Glencoe: Free Press, 1951) vormt
inmiddels het klassieke boek bij uitstek over het systeemdenken in de sociologie.
Zeer moeilijk en moeizaam geschreven, en daarom het best te raadplegen in
combinatie met de volgende publikatie.

MAX BLACK (red.), The social theories of Talcott Parsons: A critical examination
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1961), waarin onder meer diverse
uitvoerige commentaren op en samenvattingen van Parsons' theorie van het
sociaal systeem.

NIKLAS LUHMANN, Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer
Systeme (Keulen/Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970). Door Parsons
beïnvloede, maar origineel uitgewerkte systeemopvatting, gedemonstreerd aan
de hand
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van een aantal uiteenlopende onderwerpen. Luhmann volgt ook in zijn vele
andere publikaties hetzelfde analytisch model. Moeilijke, maar verhelderende
lectuur.

W. BUCKLEY, Sociology and modern systems theory (Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice Hall, 1967) is een van de bekende algemene studies op het gebied van
sociologische systeemleer.

W. BUCKLEY (red.),Modern systems research for the behavioral scientists
(Chicago, Ill.: Aldine, 1968). Bevat een grote collectie (niet allemaal voor de
socioloog even relevante!) artikelen die veel materiaal ter illustratie van en
kritische bezinning op Buckleys hiervoor genoemde inleiding bieden.

F.E. EMERY (red.), Systems thinking: Selected readings. (Penguin Books, 1969)
is een handzame bundel van theoretische opstellen over de zgn.
open-systeemtheorie, ten dele gelegen buiten het terrein van de sociologie.

JOSEPH A. LITTERER (red.),Organizations: Systems, control and adaptation (vol.
II: New York: Wiley, 1969; 2e editie). Een omvangrijke bundel studies over
organisaties, opgevat als sociale systemen, met voorafgaand enkele van de
klassieke artikelen op het terrein van de algemene systeemtheorie.

Eindnoten:

240. Howe (1957); Laurenson en Swingewood (1972).
241. Weber (1947) 14 e.v.
242. Weber (1947) 15.
243. Vooral bekend geworden door het onderzoek van Roethlisberger en Dickson (1950) 525-548,

later zeer algemeen overgenomen. Een goede samenvattende kritiek geven Miller en Form
(1951) 78 e.v.; zie ook Van Doorn (1956) 207-212; Mayntz (1957).

244. Horringa (1959) 148, 149.
245. Geciteerd bij Horringa (1959) 149.
246. Bijv. Etzioni: (1961), hoofdstuk Vl en Eldridge en Crombie (1974) 86-124.
247. Vgl. ook de veelgebruikte term ‘civic culture’; Almond en Verba (1963).
248. Van Doorn (1966) 239.
249. Bell en Newby (1971) 31.
250. Caplow (1964) 292.
251. Gouldner (1957/58).
252. Luhmann is een uitstekend vertegenwoordiger van deze systeemopvatting. Zie de kritische

samenvattende bespreking van Jolles (1975), vooral 169-179.
253. Groffen (1963) 78 e.v.
254. Thompson (1967) 10 e.v.
255. De stelling werd ontwikkeld in een essay van Boulding uit 1956; zie Boulding (1968) 83 e.v.
256. Laszlo (1972) met een aanbevelend voorwoord van niemandminder dan een van de grondleggers

van het systeemdenken, Ludwig von Bertalanffy.
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geworden om de daar ontwikkelde typologie van organische enmechanische organisatieregimes.

258. Zie de International Encyclopedia of the Social Sciences (1968) onder het hoofd Systems
Analysis; een bekende naam op politiekwetenschappelijk gebied is David Easton.

259. Een kritische evaluatie wordt geboden door een aantal auteurs, samengebracht in Black (1961).
260. Een goede kennismaking met het uitgebreide oeuvre van Luhmann biedt zijn bundel

Soziologische Aufklärung uit 1970.
261. Feibleman en Friend (1969) 30 e.v.
262. Gouldner (1959) 252 e.v.
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Vierde deel
Continuïteit
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Inleiding
Sociale controle

In een vorig hoofdstuk werd betoogd dat een duurzame sociale structuur tot stand
komt dank zij het institutionaliseringsproces. Het cultuurpatroon in al zijn facetten
is van verregaande functionele betekenis voor de integratie der betrekkingen en
verhoudingen, waaruit een sociale structuur bestaat. De normcomplexen, die rond
bepaalde waarden geconcentreerd zijn, stabiliseren de processen van interactie en
communicatie; de doeleinden geven richting aan de collectieve gedragingen; de
verwachtingen vormen tezamen een patroon, dat vaste referentiekaders voor de
interacterende personen verschaft.
In het ontstaan van een sociaal systeem is echter niet ipso facto een reden te vinden

voor het voortbestaan van dit systeem. De socioloog, die zich tot taak stelt de
continuïteit in het groepsleven te analyseren, kan niet volstaan met een verwijzing
naar het verleden, waarin tradities tot een duurzaam raamwerk voor de collectieve
acties van de leden van een groepering uitgroeiden. Hij dient bovenal de aandacht
te vestigen op die sociale processen, die in de huidige situatie een zekere mate van
duurzaamheid van de sociale structuur in kwestie waarborgen.
Op zichzelf is het niet uitgesloten dat een cultuurpatroon, dat eenmaal vat gekregen

heeft op de leden van een groepering, zoveel ‘momentum sui generis’ bezit, dat het
voor onbepaalde tijd de vaste vorm van het groepsleven garandeert. Het is mogelijk
dat de normen, waarden en andere cultuurelementen van de groepering op zo
effectieve wijze ‘ingeplant’ zijn in de leden, dat ook zonder de hulp van speciale
voorzieningen het cultuurpatroon in stand blijft. Zelfs een uitermate geïsoleerde,
homogene, primitieve stam echter heeft nog te makenmet externe bedreigingen zoals
vijandelijke aanvallen en natuurrampen, en met interne spanningen, die de culturele
en structurele eenheid in gevaar kunnen brengen.
De kans dat zo'n sociaal systeem zich betrekkelijk ongewijzigd handhaaft louter

en alleen ten gevolge van een soort ‘natuurlijke inertie’ van de stabiliserende
cultuurelementen,
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is dan ook gering. Men doet er dan ook goed aan zulke ‘uit zichzelf voortbestaande’
systemen als grenspgevallen te zien. Gewoonlijk zal het groepsleven een bepaalde
mate van continuïteit vertonen, welke gezien kan worden als de resultante van naar
verandering stuwende krachten enerzijds, en van processen die hieraan weerstand
bieden, anderzijds.

In de volgende paragrafen zullen wij ons vooral bezighouden met die processen en
structuurvoorzieningen, die een bepaalde evenwichtstoestand in een sociaal systeem
bevorderen, terwijl in het laatste, vijfde deel dan de processen ter sprake komen, die
juist verandering - een doorbreken van een evenwichtstoestand - bewerkstelligen.
Hierbij moet echter vooral niet uit het oog verloren worden, dat het hier beslist

niet om twee principieel verschillende soorten van sociale verschijnselen gaat.
Continuïteit en verandering in het groepsleven hangen nauw samen; het een kan niet
los van het ander gezienworden. De sociaal-psycholoog Lewin formuleert het verband
tussen de dynamische en de statische aspecten van het sociaal gebeuren als volgt:
‘Periods of social change may differ quite markedly from periods of relative social
stability. Still, the conditions of these two states of affairs should be analyzed together
for two reasons: (a) Change and constancy are relative concepts: group life is never
without change, merely differences in the amount and type of change exist. (b) Any
formula which states the conditions for change implies the conditions for no-change
as limit, and the conditions of constancy can be analyzed only against a background
of “potential” change’.263.

In de sociologie wordt het vraagstuk van de krachten, die in een sociaal systeem van
belang zijn voor de continuïteit, aangeduid als de kwestie van de sociale controle.
Onder sociale controle zullen wij verstaan: het geheel van factoren, dat bepaalde

evenwichtstoestanden in een sociaal systeem handhaaft of herstelt. Wij zullen geen
poging wagen om de vele controversen, inzichten en classificaties, die in de sociologie
met betrekking tot het begrip sociale controle opgeld doen, kort weer te geven.264.

Voor het doel van deze inleiding is het voldoende om - uitgaande van bovenvermelde
definitie - enige markante aspecten van deze materie te behandelen.
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Voor een juist begrip van de manier waarop een sociaal systeem ‘waakt’ voor een
zekere mate van cultureel-structurele stabiliteit, is het in de eerste plaats nodig iets
nader in te gaan op de kwestie wat onder ‘evenwichtstoestand’ moet verstaan worden.
Een statisch evenwicht treft men aan daar, waar dezelfde elementen zich in een

betrekkelijk constant patroon van relaties gedurende een bepaalde periode handhaven.
In de levenloze natuur bevinden allerlei vaste lichamen zich in een statische
evenwichtstoestand. Een steen, een tafel en een gebouw bestaan gedurende lange
tijd uit dezelfde moleculen, die in hun onderlinge relaties een betrekkelijk duurzame
orde te zien geven.
In de levende natuur daarentegen heeft men veelal met dynamische evenwichten

te maken. Weliswaar is er bij een dynamisch evenwicht een ‘va et vient’ der
elementen, maar desondanks blijft een bepaald vast patroon van relaties in stand. De
cyberneticus Bok illustreert dit op de volgende wijze: ‘een dynamisch evenwicht
betreft altijd een veranderende samenstelling. Als het water op een bepaalde plaats
in een rivier een tijdlang even hoog blijft staan, dan is dat niet daaraan toe te schrijven
dat op die plaats steeds hetzelfde water aanwezig is, het is gevolg van het feit, dat er
evenveel water naar die plaats toe stroomt als er in diezelfde periode van weg stroomt.
Het constante niveau is een uitdrukking van het “dynamische evenwicht” tussen de
plaatsvindende aan- en afvoer van het water’.265.

Dit voorbeeld vertoont een treffende analogie met het sociale leven. In het sociale
systeem van een school bijv. is er steeds sprake van een wisselende samenstelling;
voortdurend komen en vertrekken er generaties van leerlingen en leerkrachten, maar
desondanks blijft veelal een karakteristiek patroon van onderlinge betrekkingen en
verhoudingen voortbestaan.
Hetzelfde geldt voor allerlei militaire en industriële organisaties, en zelfs tot op

zekere hoogte voor de maatschappij als geheel. Steeds maakt een oudere voor een
jongere generatie plaats, maar toch is er - in het ene geval meer, in het andere geval
minder - continuïteit.
Zelfs als wij een groepering bezien die gedurende een bepaalde tijd uit dezelfde

personen bestaat, dan is er toch van een wisseling der elementen sprake. Zoals in
vorige hoofd-
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stukken werd uiteengezet, zijn de kleinste elementen van een sociaal systeem niet
de individuen, maar de tussen individuen zich voltrekkende interacties en
communicaties. Ook in een ‘duurzaam’ gezin zijn de interacties en communicaties,
waaruit in laatste instantie de gezinsstructuur bestaat, nooit dezelfde. Wanneer er in
de gezinsrelaties een evenwichtstoestand valt op te merken, dan komt dit niet doordat
dezelfde interacties en communicaties blijven bestaan, maar doordat deze elementen
telkens weer een bepaald patroon, een betrekkelijk duurzame vorm opleveren.
Evenwichtstoestanden in het sociale leven zijn dan ook altijd dynamisch - of (een

term van Lewin) quasi-stationair - van aard.
De sociologische studie van de sociale controle betreft derhalve het blootleggen

van processen en voorzieningen, die in een sociaal systeem een dynamisch evenwicht
in stand houden of herstellen.

Getrouw aan het uitgangspunt van dit hoofdstuk dat men het evenwicht altijd tegen
de achtergrond van naar verandering stuwende krachten moet zien, zullen wij in het
volgende enige voorzieningen van sociale systemen behandelen, die alle als een soort
tegenwicht van evenwichtsverstorende factoren beschouwd kunnen worden.
Ten eerste wordt welhaast elke groep of collectiviteit geconfronteerd met

nieuwelingen, die ingelijfd moeten worden. Is de groepering niet in staat aan een
volgende generatie het ‘pakket’ van normen, waarden, verwachtingen en doeleinden
intact over te dragen, dan verliezen de tradities van de groepering gaandeweg hun
bindende kracht, en treedt een proces van de-institutionalisering, al dan niet gevolgd
door een van re-institutionalisering, in. Structurele en culturele continuïteit vereisen
dus voorzieningen voor cultuuroverdracht (hoofdstuk IX).
Ten tweede bewaakt elke groepering de naleving van de normen. Wanneer niet

geregeld een zekere mate van dwang van de groepering uitgaat, is de kans groot dat
vele leden zich niet langer storen aan hen door de cultuur opgelegde gedragsregels.
Een groepering kent daarom altijd wel bepaalde sancties (hoofdstuk X).
Ten derde is iedere groepering gesteld voor het probleem van de verslapping van

het normbesef, het op de achter-
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grond raken van de culturele doeleinden en waarden, het in vergetelheid geraken van
de verwachtingen. Zonder ceremoniën en riten welke op gezette tijden bij de
groepsleden de culturele eenheid tot een levende werkelijkheid maken, dreigt elke
cultuur haar stuwkracht te verliezen of zelfs te verdwijnen (hoofdstuk XI).
Ten vierde heeft elke groepering te maken met het probleem van toevoer,

doorstroming en afvoer der leden. Gegeven het sneller of langzamer verloop der
leden, wordt de structurele continuïteit altijd ‘bedreigd’ door het vacant komen der
posities. De structuur - als geheel van interdependente sociale posities - kan alleen
dan enigermate stabiel zijn, indien voorzieningen voor positietoewijzing een
voortdurende bezetting der posities waarborgen (hoofdstuk XII). Reeds werd met
nadruk gesteld, dat sociale continuïteit en sociale dynamiek op elkaar betrokken zijn.
Dit komt o.m. tot uitdrukking in de wellicht ietwat vreemd schijnende omstandigheid,
dat genoemde vier mechanismen van sociale controle óók een actieve rol kunnen
spelen in processen van sociale verandering.
Om nogmaals terug te grijpen op Boks voorbeeld van een dynamisch evenwicht:

een stoomgemaal kan niet alleen een bepaalde waterhoogte handhaven, maar ook
het niveau van de rivier verhogen of verlagen door een vermeerdering dan wel een
vermindering van de watertoevoer uit de polders. Op soortgelijke wijze kunnen de
opgesomde factoren een bepaalde evenwichtstoestand in een sociaal systeem zowel
handhaven als doorbreken.
Cultuuroverdracht, sanctionering, collectief ritueel en positietoewijzing zijn

derhalve sociale processen, die soms stabiliserende functies, soms dynamiserende
functies hebben voor het sociaal systeem waarvan zij deel uitmaken.
In dit deel zullen dan de stabiliserende of wel de controlefuncties en in het vijfde

en laatste deel van dit boek zullen de dynamiserende of wel de veranderingsfuncties
van deze mechanismen aan de orde komen.
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Aanbevolen literatuur bij Inleiding vierde deel

JESSE R. PITTS, ‘Social control: The concept’, in: International Encyclopedia of
the Social Sciences, Vol. 14 (1968) geeft een algemeen overzicht van historie
en toepassing van het begrip sociale controle, met literatuuropgave.

GEORG SIMMEL, Soziologie: Untersuchungen über die Formen der
Vergesellschaftung (Leipzig: Duncker & Humblot, 1908). In hoofdstuk VIII,
‘Die Selbsterhaltung der sozialen Gruppe’, treft men een briljante en nog altijd
actuele discussie over evenwichtshandhavende factoren in het sociale leven.

PITIRIM A. SOROKIN, Society, culture, and personality (New York: Cooper
Square, 1962; 1e druk 1947). In een korte schets, hoofdstuk 22 ‘How social
groups maintain their identity and continuity’, geeft de auteur een systematisch
overzicht van de voorzieningen die in een sociaal systeem de structurele en
culturele continuïteit bevorderen.

MORRIS JANOWITZ, ‘Sociological theory and social control’, in:American Journal
of Sociology, Vol. 81, 1975/76, 82-108. Een interessante poging tot
herwaardering van het begrip sociale controle, gezien de uiteenlopende
betekenissen die er in de loop van de geschiedenis van de sociologie aan zijn
toegekend.

Zie voorts: literatuur bij hoofdstuk VIII.

Eindnoten:

263. Lewin (1952) 199.
264. Zie Pitts (1968); Clark en Gibbs (1965); Janowitz (1975).
265. Bok (1958) 27.
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Hoofdstuk IX
Cultuuroverdracht

Men heeft het optreden van een nieuwe generatie wel eens vergelekenmet een ‘invasie
van kleine barbaren’. De vergelijking is treffend. Wat ten aanzien van bijv. de
‘barbaren’ in het Romeinse rijk gebeurde, vindt ook plaats bij opgroeiende kinderen:
zij worden geleidelijk ‘ingelijfd’ bij de dominante cultuur, zij worden ‘gecultiveerd’,
in de actieve en in de passieve zin.
Toch is er een belangrijk verschil. Het kleine kind heeft geen eigen cultuur, het

moet alles nog ontvangen, alles nog leren. Demeest primitieve volken echter hebben
altijd reeds een cultuur, met eigen voedingsgewoonten, huwelijksvormen,
produktietechniek, godsdienstige voorstellingen enmagische riten. Cultuuroverdracht
vanuit bijv. een Westerse samenleving - vlotweg ‘beschavingsarbeid’ genoemd - is
hoogstens een partiële vervanging van cultuur, meestal echter een vermenging en
uitbreiding. Van enculturatie wordt gesproken bij overdracht van de cultuur van de
groepering aan het ‘in te lijven’ individu, van acculturatie indien de overdracht van
cultuur een proces is tussen groeperingen.266.

Er zijn nog andere verschillen. Enculturatie verloopt vaak zeer moeizaam indien
er al cultuur aanwezig is bij de receptieve partij. De volmaakte wijze waarop een
kind, haast spelenderwijs, een taal leert spreken en begrijpen is bijv. voor migranten
in een taalvreemd milieu nimmer weggelegd.
Verder is het milieu van cultuuroverdracht verschillend. Het kleine kind behoort

doorgaans maar tot één groep, het gezin. Dit gezin is voor het kind het enige instituut
voor cultuuroverdracht, maar dan ook een instituut dat zich hiertoe - tot een zekere
levensfase - voortreffelijk leent. Immers, het gezin is niet alleen een veilig besloten
en overzichtelijk geheel, het is bovendien emotioneel sterk geïntegreerd en tegelijk
exponent van het grotere culturele en maatschappelijke milieu, waarvan het de cel
wordt genoemd.
Zo is het gezin als het ware de ‘vertaler’ van de voor het kind relevante cultuur in

voor dat kind begrijpelijke symbolen en doorzichtige relaties. Hier leert het niet
alleen ‘op eigen benen staan’ en het voedsel naar de mond brengen,
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maar ook de eerste normen van goed en kwaad, recht en plicht, autoriteit en
gehoorzaamheid. Het leert experimenteren met nieuwe situaties en het leert - spelend
- de beheersing van het materieel milieu.
Het gezin is dus brug; het is tevens sluis. Het fungeert als het cultuurfilter tussen

kind en buitengezinsmilieu. Het selecteert en doseert de stof overeenkomstig het
leervermogen van het kind en ook volgens de maatstaven der ouders.
Naarmate het kind ouder wordt, verliest het gezinsmilieu naar twee zijden grond.

Allereerst naar de zijde van het kind, dat in steeds sneller tempo van receptief tot
actief meewerkend én tegenwerkend wordt, te beginnen eigenlijk al met de
brabbeltaal, die voor de relatie ouder-kind een communicatiemedium vormt, dat niet
door de ouders alleen is gekozen, maar door het kind tot ‘kindertaal’ is omgevormd.
Aan de andere kant verliest het gezin terrein aan andere cultuuroverdrachtsinstituten.
Naarmate de cultuur van een samenleving omvangrijker en gedifferentieerder is,
raakt het gezin eerder op de achtergrond. Het is te eenvoudig van structuur en te
beperkt aan culturele waarden en normen om het kind voldoende voor te bereiden
op de veelzijdige ontplooiingsmogelijkheden in de maatschappij der volwassenen.
Deze inkrimping van de gezinsfunctie is relatief, maar ook al zou zij groeien, nog

omvangrijker is de taak der andere instituten die tezamen het leerproces in handen
hebben, het onderwijs voorop. De verlenging van de leerplichtige leeftijd - de
leerplicht überhaupt! - is het beste bewijs van de noodzaak tot een langere
enculturatieperiode.
Maar ook het ‘algemeen vormend’ onderwijs schiet in toenemende mate tekort.

Steeds meer segmenten van het leerproces worden toevertrouwd aan speciaal
scholings- en vormingswerk, cursussen en instructie, omscholing en nascholing. En
daarnaast werken dan nog voorlichting en massainformatie als media van rationele
en technische kennis, terwijl reclame en propaganda een beroep doen op de emotionele
houding van het individu en zijn streven naar een adequate behoeftenbevrediging.
Op deze wijze - hier slechts zeer kort geschetst - ontwikkelt het individu zich van

algemeen ‘beschaafd mens’ achtereenvolgens tot bijv. beroepsbeoefenaar, vakman
en specialist. Dat wil zeggen: na de meest universele rollen leert hij de
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Tabel VIII. Aantal leerlingen en studenten dat voortgezet of
wetenschappelijk onderwijs ontvangt, uitgedrukt in pro-milles van de
desbetreffende Nederlandse bevolkingscategorieën, van 1900 tot 1968.

Totaal voortgezet
en

Wetenschappelijk
onderwijs3)

Voortgezet onderwijs

wetenschappelijk
onderwijs4)

Beroepsonderwijs2)Algemeen
vormend
onderwijs1)

50440391900

94672761910

1339981131920

161111431231930

186111551481938

272232571951950

418313362991960

427483693291968

N.B. Gegevens over de periode na 1968 zijn niet opgenomen. Voor het voortgezet
onderwijs na 1968 worden in verband met de Mammoetwet andere categorieën
gebruikt, terwijl de gegevens voor het wetenschappelijk onderwijs na 1970 ontbreken,
aangezien vele studenten zich toen niet lieten inschrijven in verbandmet de f 1000-wet.

Bron: CBS, Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen, 1970, blz. 38.

speciale beroepsrollen, die hem encadreren in een bepaald sociaal systeem, zoals hij
als kind bij ‘de’ maatschappij werd ingelijfd.
Deze toenemende uitbreiding en formalisering van de beroepstraining is duidelijk

af te lezen uit tabel VIII. Bevonden zich in 1900 nog slechts ca. 5 van elke 100
jongeren tussen 12 en de 25 bij het voortgezet en wetenschappelijk onder-

3) Per 1000 van de bevolking van 18-25 jaar.
4) Per 1000 van de bevolking van 18-25 jaar.
2) Omvat voor de hele periode nijverheids-, en land- en tuinbouwonderwijs, vanaf 1930

sociaal-pedagogisch onderwijs en opleiding tot kleuterleidster, voor de hele periode
kweekschoolonderwijs en vanaf 1938 opleiding MO-akten; per 1000 van de bevolking van
12-19 jaar.

1) Omvat t/m 1938 vervolgonderwijs, vanaf 1950 voortgezet gewoon lager onderwijs, vanaf
1938 uitgebreid lager onderwijs, voor de hele periode voorbereidend hoger en middelbaar
onderwijs en vanaf 1910 handelsavondscholen; per 1000 van de bevolking van 12-19 jaar.
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wijs, in 1968 waren dit er reeds ca. 43 op de 100. Opvallend is voorts, dat genoemde
ontwikkeling voor vrijwel alle takken van onderwijs geldt: de cijfers geven aan dat
er nog steeds meer geschoolde arbeiders, geschoold administratief personeel, jongelui
met eindexamen Gymnasium, HBS of HTS, onderwijzers en academici komen.

Voor de socioloog is een zeer belangwekkend gedeelte van het proces van
cultuuroverdracht de zgn. socialisering, waaronder is te verstaan het integreren van
de cultuurelementen die het mogelijk maken zich op adequate wijze te bewegen in
die sociale groeperingen, welke voor de betrokkene relevant zijn. Opgemerkt moet
worden dat in de literatuur onder socialisering veelal ook het enculturatieproces in
het algemeen wordt verstaan. Wij geven er echter de voorkeur aan het
socialiseringsberip te reserveren voor dat deel van het enculturatieproces dat bestaat
uit het leren interacteren en communiceren, relaties aanknopen en verhoudingen
opbouwen.
Wie bijv. een taal leert spreken, krijgt hiermee de voorwaarden in handen om

communicatie met anderen tot stand te brengen, lid van groepen te worden en deel
te nemen aan emotioneel gekleurde betrekkingen. Omgekeerd geldt echter: wie met
anderen frequent omgaat, leert ‘hun taal spreken’ in letterlijke en afgeleide zin.
Evenals de cultuur naar sociale eenheden is gespecificeerd zo is ook het

socialiseringsproces cultureel verschillend met betrekking tot de vele uiteenlopende
milieus. Reeds in het gezin, dan tenslotte tot een bepaalde sociale klasse behoort,
wordt de grondslag gelegd voor de stijgingskansen in het latere leven: deze kansen
hangen immers samen met de aard der culturele bagage, welke de deur van nieuwe
milieus openmaakt of gesloten laat. Door de grote nadruk die in onze samenleving
op rationele en vakkennis wordt gelegd, krijgt de school - die zich vooral op de
overdracht van dit cultuurgoed richt - een belangrijke functie als sociale lift.

Wat betekent dit alles voor de verklaring van de sociale continuïteit, die het
uitgangspunt van ons betoog vormde? Voor het individu is socialisering en
enculturatie een genetisch proces: hij wordt tot sociaal en cultureel wezen. Voor het
sociale systeem echter is ditzelfde proces de garantie dat
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eenmaal gestabiliseerde structuren niet gemakkelijk veranderen of te niet gaan. Omdat
iedere groepering - via ontgroening, introductie, scholing of hoe dan ook - zich
beijvert de eigen cultuur, ook ten aanzien van de regulering der sociale verhoudingen,
nadrukkelijk aan novieten over te dragen, handhaaft zij zich ondanks die toestroom
van buitenstaanders toch min of meer in de vorm die zij reeds had. Geraffineerde
controlemiddelen houden het nog niet voldoende gesocialiseerde individu op zijn
plaats of zelfs in afzondering: de school, de leertijd, de rol van leerling en student,
van ‘groen’, noviet en kandidaat. Hoe meer er prijs wordt gesteld op een rigoureus
conformisme en hoe precieser en omvangrijker de over te dragen culturele normen
zijn, des te langer en strenger is de leertijd: de militaire academie, Eton, de politieke
kaderschool, het priesterseminarie.
Op de keper beschouwd gaat het bij enculturatie altijd om een te vormen partij -

de nieuweling, leerling, noviet e.d. - en een vormende partij - de ‘oude rot in het
vak’, de leermeester, de ontgroener. Processen van enculturatie en socialisering nu
bevatten een aantal regels betreffende de betrekkingen en verhoudingen tussen beide
partijen die voorzover het om groeperingenmet een sterke traditie gaat, vrijwel altijd
op de volgende drie kenmerken neerkomen:
1. er wordt een zekere sociale afstand tussen beide partijen geschapen;
2. er bestaat vaak enige mate van negatieve integratie tussen beide partijen;
3. er wordt een rangverschil tussen beide partijen gehandhaafd of tot stand gebracht.

Ten eerste wordt de interactiesfeer van het nog niet-volwaardige groepslid beperkt.
Zo min als het groen in de studentenvereniging zich vrijelijk in de sociëteit mocht
bewegen, zo min wordt in vele gevallen een nieuwe collega direct bij alle
groepssituaties (roddelpraatjes over de chef, gezamenlijk lunchen e.d.) betrokken.
Pas als de nieuweling bewezen heeft de mores en gewoonten van de groep te

accepteren, wordt hij als volwaardig lid in de kring opgenomen. Niet alleen op het
opleidingsinstituut is de leerling geïsoleerd van de beroepsgroepering waarin hij
hoopt te worden opgenomen, zelfs als hij in de praktijk als ‘stagiaire’, en later in een
eigen functie verschijnt, mag
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hij zich nog lang niet overal mee bemoeien. Zowel wat betreft het eigenlijke werk
als wat betreft de informele contacten wordt hij aanvankelijk wat op een afstand
gehouden. De reserve waarmee hij bejegend wordt, verdwijnt pas, wanneer hij
‘ingeburgerd’ is.
Ten tweede wordt de te assimileren persoon vaak met enige nauw verholen wrevel

of antipathie behandeld. Men beschouwt hem als een ‘indringer’, een lastpost en stelt
vast, dat men ‘tegenwoordig slechts mensenmet twee linkerhanden afgeleverd krijgt
door de opleiding’. Blijkt dat de nieuweling snel acclimatiseert en zich wil voegen
naar de cultuur van de groep, dan ‘valt hij bij nader inzien mee’ en slaan de gevoelens
jegens hem van negatief naar positief om.
Ten derde wordt aan de nog niet geëncultureerde veelal een lage status toegekend.

Aangezien hij ‘pas komt kijken’, ‘nog geen ervaring heeft’ e.d., behandelt men hem
met een zekere laatdunkendheid, en verwacht van hem enige ‘bescheidenheid’ in
zijn optreden. De leerling, de noviet, het adspirantgroepslid moet vaak allerlei
voorrechten ontberen, waarin zijn ondergeschikte status gesymboliseerd wordt.
Voor opklimmen tot een hogere status - meestal de status van volwaardig lid van

de groepering - moet hij de prijs betalen van een zich conformeren aan de normen,
verwachtingen, waarden en doeleinden van de groep of collectiviteit. De genoemde
drie karakteristieke trekken van de positie van de nieuweling - een zeker isolement,
een negatief bejegend worden, een lage status - vervullen zeer belangrijke functies
in het enculturatieproces. Deelneming aan het sociaal verkeer, de positieve
verstandhouding en de minder lage status worden voor de nieuweling doeleinden
van zijn streven. Deze doeleinden kan hij pas verwezenlijken, wanneer hij zich voegt
naar de normen en verwachtingen die de groepering eigen zijn.
Bovendien bevorderen speciaal het betrekkelijk isolement en de lage status een

snelle en efficiënte indoctrinatie. Dank zij de beperkte bewegingsvrijheid is de
opvoedende instantie in staat om het cultiveringsproces in de hand te houden. De
leraar, de ontgroener, de mentor kunnen ondubbelzinnige en duidelijke richtlijnen
voor het gedrag van de nieuweling vaststellen zonder dat andere groeperings leden
de nog ontvankelijke leerlingen met tegenstrijdige inlichtingen en directieven in de
war brengen.
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Bovendien impliceert de ondergeschikte rangpositie van de nieuweling dat hij
‘beïnvloedbaar’ is. Hij is uit hoofde van zijn status geneigd om de initiatieven van
hogerhand te aanvaarden die zijn gedrag in deze of gene richting stuwen, en zelf
alleen maar initiatieven te ontplooien als het vragen om toelichting en advies en het
brengen van openlijke of verkapte ‘eerbewijzen’.
De vormende partij kan dus gebruik maken van de afhankelijkheidspositie van de

leerling, noviet of nieuwe collega. Zijn hogere status geeft hem het recht om de lager
geplaatste de wet voor te schrijven, hem her en der te dirigeren en hem zodoende de
cultuur van de groepering te doen aanleren.
Tenslotte nog iets over het resultaat van enculturatie en socialisering. Wat met

deze processen bereikt wordt, is de zgn. ‘verinnerlijking’ van cultuur.267.
Verinnerlijking wil zeggen: zodanige integratie van de culturele houdingen en
houdingselementen in de gedragswijze van de enkeling, dat deze zich ook zonder
zware druk van zijn omgeving houdt aan de overgedragen normen, waarden,
doeleinden en verwachtingen.
De priester en de beroepsofficier zijn twee voorbeelden van sociale rollen met wat

men noemt ‘verinnerlijkte’ cultuur. Voor deze rollen is immers vooral kenmerkend,
dat de normen, waarden en gedragswijzen die het kerkelijke, resp. militaire instituut
uitmaken, veelal geheel het eigendom zijn geworden van de leden van dit instituut.
Vele priesters en officieren van de oude stempel hadden de institutionele cultuur zich
dermate ‘eigen gemaakt’, dat zij de relativiteit der eigen normen en waarden veelal
slechts met moeite konden inzien en aanvoelen.
Deze verinnerlijking is een veel algemener verschijnsel dan men meestal pleegt

aan te nemen. Herskovits heeft opgemerkt, dat cultuur te beschouwen is als een
psychologische ijsberg: slechts het kleinste deel steekt boven het oppervlak van het
bewustzijn uit; het meeste is verborgen en onbewust.268.

Een goede illustratie bij deze stelling levert de taal. Zelfs ongeletterden - d.i. het
merendeel van de wereldbevolking - spreken hun via het leerproces verworven taal
vlot en verstaanbaar. De analfabeet heeft er absoluut geen weet van dat die taal
syntactische en grammaticale regels heeft, een zeker
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systeem vertoont en een innerlijke logica. Hij spreekt niet alleen, zoals de dokter bij
Molière, zonder het te weten proza, maar hij hanteert een zeer ingewikkeld en verfijnd
communicatie-instrument zonder het zich bewust te zijn. Kort gezegd: de taalnormen
zijn bij hem geheel verinnerlijkt.
Het wordt heel anders bij een vreemde taal, die men heeft leren ‘beheersen’ -

typerend woord! - en die men zich niet als kind, ‘spelenderwijs’, maar via opzettelijke
en systematische inspanning eigen heeft gemaakt. Zolangmen school-Engels spreekt,
blijft men zich dan ook pijnlijk bewust van de ‘pitfalls’ en de regels die men in acht
moet nemen om verstaanbaar te worden. In dit geval is de taal onvolkomen
verinnerlijkt: zij blijft een systeem van symbolen en normen buiten degene die haar
hanteert.
Bij het proces van socialisering is het niet anders. Wie van huis uit ‘goede

manieren’ heeft meegekregen, beweegt zich, zoals men terecht zegt, meestal
gemakkelijker en ongedwongener in allerlei kringen dan wie de omgangsvormen op
later leeftijd heeft moeten ‘aanleren’. De eerste lijkt ‘spontaner’ en ‘losser’ in
optreden, maar dit is juist gevolg van het feit dat de culturele gedragsnormering zo
diep bij hem is verankerd - verinnerlijkt dus - dat hij er zich minder van bewust is.
De ander treedt vaak ‘formeler’ op juist omdat hij de vormen minder beheerst.
Wie dit doorziet zal begrip krijgen voor de kritiek van sociologische zijde op

meningen als die welke tot uiting komen in termen als ‘een geboren leider’ en in
stellingen als ‘wie niet als koopman geboren is, wordt het nooit’. In feite is het grote
gemak waarmee de bedoelde figuren hun rol vertolken, het resultaat van een vroeg
aangevangen en goed geslaagde enculturatie. Dat dit proces in de vroegste levensjaren
inzet, geeft meteen een toelichting bij het verschijnsel, dat uit officiers-, diplomaten-
en koopmansgeslachten vaak een reeks van geslaagde figuren in deze beroepen
voortkomen.
Culturele overerving is zelfs als een eeuwenlang durend, historisch proces te zien.

In een boeiende studie van de cultuurpsychologische ontwikkeling van de Westerse
samenleving heeft Norbert Elias het sterk genormeerdemodernemensentype opgevat
als het eindprodukt van een proces van cultivering (‘Zivilisation’) en socialisering
dat al in de late Middeleeuwen is aangevangen.269. Naarmate het weefsel van
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sociale interacties en relaties dichter wordt - de structurele factor! -, zo luidt zijn
hoofdthese, ging het individu zich meer en meer instellen op de reacties van zijn
omgeving en de snelle wisseling van contacten. Zo wordt de openlijke uiting van
meningen en gevoelens, en zeker de ongebreidelde agressiviteit tegenover de
medemens steeds minder sociaal tolerabel. Zelfbeheersing, vooruitberekening en
diplomatieke omgang worden tot nieuwe dominante socialé waarden.
Het meest opmerkelijk is in deze historische evolutie de geleidelijke verschuiving

van uiterlijke pressie naar verinnerlijkte, dus innerlijke, genormeerdheid, van sociale
norm naar normbesef, van ‘gesellschaftliche Zwang zum Selbstzwang’.
Het zal duidelijk zijn dat deze theorie dicht nadert tot hetgeen sedert Freud het

‘Über-Ich’ wordt genoemd, begrepen als het resultaat van een historisch gegroeide
normatieve verinnerlijking, die in de levensgeschiedenis van het individu als het
ware in het kort wordt herhaald.270.Maar juist Freud heeft in zijn latere werk gewezen
op de zware druk die deze civilisatie op het individu legt, en waardoor - om de titel
van zijn boek uit 1930 te citeren - das Unbehagen in der Kultur steeds sterker voelbaar
wordt.
Dit onbehagen was door sensitieve geesten als Nietzsche al veel vroeger

gesignaleerd, maar het werd pas in de jaren zestig en toenemend in de jaren zeventig
een tot massaal beleefde culturele ‘tegenbeweging’, gekarakteriseerd met de term
‘permissive society’ en als zodanig even vreemd aan Elias' Prozess der Zivilisation
als aan Webers innerweltliche Askese. De sociale deugden die in beider werk als
karakteristiek voor de moderne mens worden aangewezen - zelfbeheersing en tact,
stijl en diplomatie - worden aangevochten en van onwaarde verklaard. Geldig zijn
veeleer openheid en eerlijkheid, vrijheid van expressie en vrijgeven van intimiteit,
somtijds afglijdend naar vulgariteit en bruutheid. Het elitemodel, door Elias getekend,
faalt duidelijk enwordt nu ‘elitair’ genoemd. De ‘daling van cultuurgoed’ is vervangen
door een ‘democratisering’ van wat ‘spontaan’ en ‘gewoon’ wordt geacht. Het sociaal
gedrag verfijnt zich niet meer bij voortduring omdat spreiding van de verfijning het
ontwikkelen van nieuwe distincties nodig maakt271., maar het vulgariseert in
toenemende mate omdat vulgari-
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teit slechts onderscheidend werkt bij een overtreffen van de reeds geaccepteerde
vulgariteit.
Een interessante illustratie hierbij wordt geleverd door de penetratie van

(voormalige) schuttingtaal en volkse uitdrukkingen in wat het Algemeen Beschaafd
Nederlands wordt genoemd. In 1964 kon nog worden gesteld dat het ABN ten aanzien
van geweld, seksualiteit en ontlasting vrijwel niets te bieden had. Het beschaafde
vocabulaire was, aldus Goudsblom272., ‘afgestemd op die contacten waarbij primaire
opwellingen onder controle gehouden worden en handtastelijkheden achterwege
blijven’. Thans echter is dit niet meer vol te houden: de spreektaal heeft uit het areaal
van het ‘gemeenzame’ taalgebruik vele krasse uitdrukkingen overgenomen en
weerspiegelt op die manier de algemeen waarneembare tendentie tot een meer
ontspannen en spontane, maar ook een meer vergroofde gedragswijze.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk IX

E. ZIGLER en I.L. CHILD, ‘Socialization’, hfdst. 24, in: G. LINDZEY en E. ARONSON,
The handbook of social psychology, Vol. III, 2e druk (Reading, Mass.:
Addison-Wesley, 1969). Een zeer uitvoerig overzicht over het inlijvingsproces
van kinderen in de samenleving. De nadruk ligt op de (sociaal-) psychologische
kanten van dit proces. Bevat een uitgebreide bibliografie.
H.P. DREITZEL, Childhood and socialization (Recent Sociology Nr. 5); New
York: Macmillan, 1973). Een verzameling opstellen over socialisatie in het
gezin, de commune en de school, alsmede diverse algemene beschouwingen
over de sociologie van opvoeding en onderwijs. De bundel geeft een goed beeld
van andere benaderingen van deze vraagstukken dan de door ons in hfdst. IX
gevolgde (vanuit fenomenologie, symbolisch interactionisme en kritische
maatschappijtheorie).

O.G. BRIM, ‘Adult socialization’, in: International Encyclopedia of the Social
Sciences, Vol. 14 (1968) bevat beschouwingen en literatuurverwijzingen
betreffende enculturatie en cultuuroverdracht in het latere leven en vormt dus
een aanvulling op de twee hier eerder genoemde publikaties.
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C.J. LAMMERS, Het Koninklijk Instituut voor de Marine. Een sociologische
analyse van de inlijving van groepen adspirant-officieren in de zeemacht (Assen:
Van Gorcum, 1963). Na een nadere uitwerking en precisering van de in dit
hoofdstuk van Moderne Sociologie uiteengezette denkbeelden, wordt deze
theorie vervolgens toegepast op onderzoeksresultaten die onder meer betrekking
hebben op de rol- en positieverwerving van de adspirant-officieren in het
opleidingsinstituut, op de ‘baartijd’ (groentijd) van het corps adelborsten en op
de overgang naar de vloot.

H. DE JAGER, Cultuuroverdracht en concertbezoek (Leiden: Stenfert Kroese,
1967). Een gespecialiseerde studie op een beperkt terrein, maar tevens een goede
en alzijdige analyse van processen van cultuuroverdracht en socialisatie.

M.A.J.M. MATTHIJSSEN, Klasse-onderwijs. Sociologie van het onderwijs
(Deventer: Van Loghum Slaterus, 1972, 2e druk), biedt in deel I een uitvoerig
en goed gedocumenteerd overzicht over theorie en onderzoek op het gebied van
opvoeding en onderwijs. In deel II worden de structuur en de functies van
cultuuroverdracht via het onderwijssysteem voor diverse maatschappijtypen
behandeld.

Eindnoten:

266. Herskovits (1952) 39-42 en 523.
267. Over verinnerlijking van normen: Rommetveit (1955) 55 e.v.
268. Herskovits (1951) 153.
269. Elias, deel II (1939) o.a. 312 e.v.
270. Elias, deel I (1939) XII, XIII.
271. Elias, deel II (1939) 415: ‘Immer wieder werden Gebräuche, die zuvor “fein” waren, nach

einiger Zeit “vulgär” ... Die Peinlichkeitsschwelle verlagert sich.’
272. Goudsblom (1964) 117, 118.
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Hoofdstuk X Sancties

Als strategisch probleem in het kader van de instandhouding van een zekere culturele
eenheid in een groepering werd genoemd de kwestie van de naleving van de normen
of zoals het in de Amerikaanse sociologie wel genoemd wordt: de normatieve
integratie.273.
Een der voornaamste middelen waarvan de groepering zich bedient om te

voorkomen dat men aan de normen slechts lippendienst bewijst, en er zich in de
praktijk weinig aan gelegen laat liggen, is de sanctionering van sociaal gedrag.
Sancties kunnen negatief van aard zijn - straffen - of wel positief - beloningen.

Door middel van de straf, d.i. het verbinden van onaangename consequenties aan de
overtreding van normen, wordt in het groeperingslid het streven naar afwijking van
de norm tegengegaan. De beloning dient er uiteraard toe om de neiging zich te
conformeren aan de normen aan te moedigen.
Straffen en beloningen, ofwel: dwang- en lokmiddelen zijn, zoals wij zagen in

hoofdstuk III (par. 5), machtsmiddelen en men kan dus ook zeggen dat sanctionering
een proces van machtsuitoefening van de groepering over haar leden is.
Sancties - zowel positieve als negatieve - zijn, voorzover zij vaste vormen hebben

aangenomen, geïnstitutionaliseerde gebruiken, die tot functie hebben de naleving
der normen te bevorderen.
Hoewel sancties vooral op normovertreding in zichtbare, publieke actie betrekking

hebben, kent de groep of collectiviteit ook altijd wel subtiele (of minder subtiele)
sancties tegen overtredingen van de norm in gedachten, gevoelens en neigingen. De
ketter in de kerkelijke gemeenschap noch de ontrouwe echtgenoot, noch de politieke
non-conformist is er zeker van zijn ‘straf’ van de zijde van de normstellende instanties
(de kerkelijke overheden, de andere echtgenoot, de politieke leidslieden) te ontgaan
indien hij van de norm afwijkende opvattingen en sentimenten zoals dat heet ‘voor
zich’ houdt.
In bepaalde omstandigheden tolereert de groepering zelfs eerder afwijkingen in

het daadwerkelijk gedrag dan in de
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houding van het groepslid. Voor sommige leden van kerken en sekten is vaak de
gelovige, wiens leven weinig met de leer in overeenstemming is, een minder abjecte
figuur dan de half- of geheel-ongelovige, die in zijn praktische levenswandel geen
aanstoot geeft. Zo kan ook voor de huwelijkspartner de echtgenoot die in de dagelijkse
omgang onuitstaanbaar is, maar ‘eigenlijk’ toch wel van haar of hem houdt, minder
verwerpelijk zijn dan de echtvriend, die verdacht wordt van gebrek aan verschuldigde
liefde, maar desondanks in het huwelijksverkeer een alleszins minzaam en vriendelijk
personage is.

Het belonen van de conformist is in de samenleving op sociologisch gelijksoortige
wijze geïnstitutionaliseerd als het straffen van de overtreder.
Hierbij moet de aandacht gevestigd worden op de merkwaardige omstandigheid,

dat normen zeer vaak gekoppeld zijn aan institutionele verwachtingen omtrent een
gebrekkige naleving van de norm. Zelfs kunnen uit zulke verwachtingen weer
‘officieuze’ normen ontstaan, die de daadwerkelijke afwijking van de heersende
normen tot op zekere hoogte legaliseren.274.

Zo verbieden in vele dorpen van ons land de officiële normen geslachtsverkeer
vóór het huwelijk, maar is het gewoonte desondanks toch pas na gebleken
zwangerschap van de vrouw te gaan trouwen.
Deze normovertreding is dan een door de dorpsbewoners doorgaans geaccepteerde

zaak, mits de overtreders zich aan bepaalde regels houden (bijv. de regel, dat de man
ook inderdaad zal trouwen met het meisje dat een kind van hem verwacht). Er is dus
sprake van institutionalisering van normovertredingen.
Voor een juist begrip van de werking van de positieve sancties is het nodig zich

deze in meerdere of mindere mate sociaal geaccepteerdemarge tussen ‘ideaalnormen’
en ‘praktijknormen’ duidelijk voor ogen te houden. Immers, indien een gebrekkige
naleving van de normen ‘normaal’ is, wordt het van belang voor een sociale
groepering om door middel van beloningen de groeperingsleden tot een meer dan
‘normale’ prestatie aan te sporen. Alleen indien conformisme niet de regel is, is
conformisme een deugd.
Sociale typen als de ‘held’, de ‘heilige’ en de ‘uitblinker’,
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wijken dus in hun gedrag evenzeer naar ‘boven’ af van de doorsnee-prestatie in de
groepering als de ‘lafaard’, de ‘zondaar’ en de ‘hekkensluiter’ naar beneden.
Het proces van sanctionering houdt een delicaat samenstel van beloningen en

straffen in, waarvan het resultaat in het optimaal geval een doeltreffende ontmoediging
is van overtreding van de normen en tevens een effectieve aanmoediging van
conformisme ten aanzien van deze normen.
Zowel de overtreder als de ultra-conformist overschrijden de verwachtingen omtrent

de naleving van de norm; de eerste presteert minder en de laatste méér dan het
verwachte.

Alle menselijk gedrag dat aan normen onderhevig is, is tevens aan sancties
onderworpen. Dit betekent allerminst, dat ook alle genormeerd gedrag in dezelfde
mate en aan hetzelfde soort sancties onderhevig is. Zowel positieve als negatieve
sancties kennen buitengewoon genuanceerde variaties.
De sanctie, die verbonden is aan het overtreden van bepaalde conventies (een dame

vóór laten gaan; een meerdere niet in de rede vallen; met twee woorden spreken)
bestaat veelal slechts uit het besef bij de overtreder, dat anderen zijn ‘faux pas’
opgemerkt hebben. Op grond van de ervaring kent men geheel of ten dele de normen
van de groepering en de ‘sanctiereacties’, die gekoppeld zijn aan een niet nakomen
van de norm. De verwachting dat anderen een overtreding van een conventie zullen
afkeuren is al een preventieve controle op het gedrag. Heeft men willens of wetens
de overtreding begaan, dan betekent deze verwachting, vaak gepaard gaande met de
perceptie van uiterst subtiele handelingen van de ‘beledigde’ partij (een
gelaatsuitdrukking, de intonatie van de stem e.d.), al een bestraffing. Het vermoeden,
dat de ander onze actie veroordeelt, op grond daarvan jegens ons een zekere
minachting, enige reserve en een lichte graad van antipathie gaat ontwikkelen, is
vaak een gevoelige sanctie.
Zoals terughoudendheid in het contact, minachting en antipathie lichte graden van

negatieve sancties zijn, vormen toeschietelijkheid, respect en sympathie lichte graden
van positieve sanctie-uitoefening. De ‘welgemanierde’ man of vrouw d.w.z. degene
die de normen op het punt van de sociale omgang in acht neemt, wordt beloond
doordat hij in de reac-
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ties van anderen zijn verwachtingen bevestigd ziet, dat men zijn optreden goedkeurt,
daarvoor achting koestert en in verband daarmede gaarne met hem contact heeft.
Aan het andere uiteinde van de scala van mogelijke sancties, gerangschikt naar

de mate, waarin zij een dwingend karakter hebben, bevinden zich de
formeel-vastgelegde wettelijke sancties.
In het strafrecht zijn de negatieve sancties omschreven, die de nakoming van

eveneens duidelijk gestipuleerde normen van algemeen-maatschappelijk belang
bewaken.
Allerlei vormen van gevangenschap, boeten, ontneming van rechten (bijv. actief

en passief kiesrecht; rijbewijs) e.d. staan de staatsburger te wachten die zich aan het
eigendom of de persoon van zijn medeburgers vergrijpt, of zich niet houdt aan één
van de talloze economische of sociale rechtsregels waaraan onze maatschappij zo
rijk is.
Ook positieve sancties komen in de wet voor, al zijn deze vermoedelijk gering in

aantal in vergelijking met de negatieve. Zo is het uitdelen van ridderordes en andere
onderscheidingen juridisch geregeld en hebben overheidsdienaren krachtens wetten
en verordeningen ‘recht’ op bepaalde emolumenten zoals de ‘enveloppemet inhoud’
na zoveel jaren trouwe dienst.
Tussen ‘lichte’ en ‘zware’ sancties in liggen allerhande gradueel van elkaar

verschillende tussenvormen. Ridiculisering, terechtwijzing, vermaning zijn ‘zwaarder’
dan reserve, wrevel en verachting, maar ‘lichter’ dan boycot, uitstoting, lichamelijke
tuchtiging en intrekking van privileges, die op hun beurt in het algemeen weer niet
zo ‘zwaar’ zijn als gevangenisstraffen en andere wettelijke sancties.
Hetzelfde geldt weer voor de positieve sancties. Van de goedkeurende houding is

er via de prijzende opmerking, de openlijke huldiging, een geleidelijke overgang
naar de formele toekenning van bepaalde voorrechten, onderscheidingen en geldelijke
beloningen.
Toch is elke indeling naar ‘zwaarte’ van sancties een betrekkelijke zaak. Niet

alleen van persoon tot persoon, maar ook van groepering tot groepering, en van
maatschappij tot maatschappij kunnen de meningen uiteenlopen over wat ‘licht’ en
‘zwaar’ is op het gebied van beloningen en straffen. Een geldboete van ƒ 100,- voor
een verkeersovertreding is voor een ongeschoolde gastarbeider een zware, maar voor
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een bankier een buitengewoon lichte sanctie. Voor de soldaat of matroos betekent
enige dagen celstraf iets geheel anders dan voor de doorsnee-burger. Voor de brave
ambtenaar of zakenman is de schande van een veroordeling vaak erger dan de
vrijheidsberoving op zichzelf, terwijl voor de geroutineerde ‘zware’ jongen uit de
onderwereld een vonnis in zijn milieu zelfs zijn sociaal aanzien ten goede kan komen.
Bij de beoordeling van het dwangkarakter van een sanctie gaat het veel meer om de
- doorgaans weer cultureel geconditioneerde - ‘subjectieve’ percepties van de zwaarte
van de sanctie, dan om de ‘objectieve’ aangenaamheid of onaangenaamheid van de
sanctie.
Sociologisch bezien is het zinvol de functies van straffen en beloningen in onderling

verband te beschouwen. Het ontgaan van straf en het in de wacht slepen van een
beloning spelen vaak als gekoppelde beweegredenen of doeleinden een rol in het
menselijk handelen.
De nauwe samenhang tussen positieve en negatieve sancties wordt reeds duidelijk,

indien men beseft dat het nog-nooitgestraft-zijn op zichzelf een zeker prestige in de
groep kan meebrengen. In de schoolklas, zowel als in militaire dienst of in het gezin
kan een ‘blanco strafregister’ iemand een goede reputatie bezorgen, zo al niet onder
de klasgenoten, het peloton of de broers en zusters, dan toch bij de gezagsdragers
(de meester, de onderofficier of de ouders).
In het algemeen werken sancties dus op het gedrag via een min of meer

gedifferentieerd stelsel van verwachtingen omtrent de als aangenaam of onaangenaam
gepercipieerde gevolgen van het zich al dan niet conformeren aan de geldende normen.
Het verschil tussen de functie van de hiervoor behandelde verinnerlijking van

normen en de hier besproken sanctionering van normen is sociologisch zeer
belangwekkend. Hoe meer bepaalde normen verinnerlijkt zijn in de leden van de
groep of collectiviteit, hoe minder effectief de sancties zijn. De arbeiders of employés
die 's morgens altijd op tijd op hun werk komen uit plichtsbesef, d.w.z. omdat zij de
norm van het op tijd komen als juist en geldend verinnerlijkt hebben, zullen weinig
gevoelig zijn voor een ingewikkeld systeem van boetes (of beloningen).
Alleen voor werkers die zich de norm niet eigen gemaakt hebben, of wel op grond

van andere factoren veel moeite
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hebben de norm van het tijdig aanwezig zijn na te komen, kan het vooruitzicht op
strafmaatregelen effect sorteren.
Ceteris paribus vereist een terugvallen op negatieve sancties veel meer

waakzaamheid van de groepering dan een zich baseren op de werking van
verinnerlijkte normen. Vaak is de sociale structuur van een groepering die het voor
haar functioneren voornamelijk van negatieve sancties moet hebben, kwetsbaarder
dan de structuur van de groepering, die vooral dank zij een grondig enculturatieproces
intact gehouden wordt. In het laatste geval immers zullen de leden van de groepering,
ook wanneer zij buiten het bereik van het sanctie-apparaat van de groepering zijn,
of wanneer dit niet (of niet goed) functioneert, zich houden aan de normen. In het
eerste geval betekent het wegvallen van de sancties tevens het ineenstorten van de
structuur, hetgeen duidelijk tot uitdrukking gebracht wordt in Talleyrands beroemde
gezegde tot Napoleon: ‘Met bajonetten kan men van alles doen, Sire. Alleen: men
kan er niet op zitten!’

Trachten wij thans tot een preciese sociologische karakterisering van het
sanctioneringsverschijnsel te komen. Het gaat bij alle sancties om bepaalde sociale
betrekkingen en -verhoudingen tussen de overtreder of conformist enerzijds, en de
straffende of belonende instantie anderzijds.
Het patroon van betrekkingen en verhoudingen, dat typerend is voor de interacties

tussen de sanctie-uitdelende en de sanctie-ontvangende partij kenmerkt zich door:
1. het vermeerderen of verminderen van een zekere sociale afstand;
2. het cultiveren van een negatieve of een positieve sociale aanpassing;
3. het tot stand brengen of reduceren van een rangverschil.

De overtreder wordt in de eerste plaats altijd tot op zekere hoogte geïsoleerd. Zowel
door een zekere reserve in het persoonlijk verkeer, alsook door het algeheel mijden
van contact met de schuldige (het boycotten, uitstoten, excommuniceren, verbannen,
gevangen zetten en royeren) effectueert de groepering een wisselende mate van
vermindering van frequentie van interactie met de normovertreder.
Doorgaans geldt dat naarmate een straf een sterkere reductie van het contact met

de groepering impliceert, de straf als
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‘zwaarder’ wordt ondervonden. Uiteraard gaat dit alleenmaar op indien de overtreder
in kwestie con amore lid van de groepering is. In dwanggemeenschappen bijv. is
uitstoting soms in het geheel geen negatieve, maar een positieve sanctie. Zo komt
het wel voor, dat bepaalde militairen hun toevlucht tot zware vergrijpen tegen de
krijgstucht nemen ten einde de zegeningen van de ‘negatieve’ sanctie - ontslag uit
de militaire dienst - deelachtig te worden!
De functies van het isolement van de delinquent zoeke men niet slechts in

vermeende gevolgen van het ontberen van sociaal contact op de bereidwilligheid
van de overtreder om het gemiste contact te herstellen ten koste van een ‘verbeterd’
gedrag. Ook het voorkomen van een ‘besmettende’ werking van het optreden van
de schuldige op de rest van de groepering is van belang. Door het geheel of
gedeeltelijk stopzetten van de communicatie met de overtreder wordt de kans op
beïnvloeding van andere leden door de overtreder tegengegaan.
In de tweede plaats worden door negatieve sancties altijd negatieve gevoelens van

de groep of collectiviteit jegens de schuldige kenbaar gemaakt. De afkeurende
houding, de berisping, de hatelijke aanmerking, de vuistslag of het pak slaag, zijn
evenals het kielhalen, de geseling en ook, als extreemste vorm, de terechtstelling,
activiteiten van een agressief karakter waarin de meerdere of mindere mate van
vijandige sentimenten, aanwezig bij de straffende groep of collectiviteit ten aanzien
van een ‘deviant’ tot uitdrukking komen.
Weer moet erop gewezen worden, dat in al deze gevallen de negativiteit van de

betrekkingen en verhoudingenmet de overtreder niet alleen een functie hebben omdat
zij de overtreder in een penibele positie plaatsen, waaruit hij normaliter zal trachten
te ontkomen door gedragsverbetering. Wij constateerden dat een negatieve
verstandhouding ook divergentie van denkbeelden over voor de betrokkenen relevante
zaken bevordert. Door de overtreder als gemeenschappelijke vijand te definiëren,
bereikt de groepering dan ook behalve een kans op een toekomstig conformisme van
de overtreder een stimulerend effect op het normbesef van de andere groeperingsleden.
Door het antagonisme jegens de euveldader ontstaat een divergerende cognitieve
verschuiving, zodat men scherper dan gewoonlijk zijn standpunt ter
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zake van de juistheid van de norm gaat stellen.
In de derde plaats vindt ten aanzien van allen die de normen niet naleven, een

vergroting van het rangverschil plaats. Of in de houding van de rest van de groepering
(gevoelens van verachting), óf in ‘informele’ groepsacties (minachtende behandeling),
óf ook in formele acties (openlijke veroordeling of degradatie) wordt de overtreder
in status verlaagd.275. Typerend is in dit verband de uitdrukking: ‘hij verlaagt zich tot
een ... (een of andere handeling in strijd met de normen)’. Men kan stellen dat in
welhaast elke groepering de mate, waarin men voor de groepering relevante normen
naleeft, een waardemaatstaf voor het aanzien, de sociale rang is.276. Afwijking van
de normen houdt dus veelal een soort ‘automatische’ rangverlaging, een statusverlies
in, wat dan soms nog formeel bevestigd wordt door de degradatieprocedures.
Gedwongen daling op een of andere maatschappelijke ladder is uit de aard der

zaak een gevoelige straf, die op zichzelf een krachtige motivering inhoudt om de
daling ongedaan te maken. Aan de andere kant heeft de toekenning van een lage
status aan de overtreders weer de nodige functies voor de straffende partij.
Men laat zich immers niet gemakkelijk beïnvloeden door iemand van een lagere

status dan men zelf bekleedt. Beïnvloedingsinitiatieven gaan gemeenlijk van de
hogere naar de lager geplaatste en niet omgekeerd. Wordt door de rangverlaging van
de schuldige dus enerzijds het risico van een verspreiding van diens afwijkende
houding beperkt, anderzijds wordt zijn heropvoeding vergemakkelijkt. Krachtens
het geschapen rangverschil kan dus nu de sanctie-uitdelende partij gemakkelijker
dan anders mogelijk ware allerlei initiatieven ontplooien om het verdoolde groepslid
weer te overreden of te dwingen tot een betere levenswandel.
Op analoge wijze bestaat ook de sanctieverhouding tussen belonende en beloonde

groepsgenoten uit een interactiepatroon, waarin sociale afstand, sociale integratie en
sociale rang zich in een speciale richting bewegen om het gewenste sanctie-effect te
sorteren. De conformist, wiens exemplarisch optreden het onderwerp van positieve
sancties is, wordt een gezochte, geliefde en vereerde persoon. Hij is ‘gezocht’, want
men tracht contact met hem op te nemen (vermindering van afstand); hij is ‘geliefd’,
want men gaat hoe langer
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hoe meer sympathie voor hem koesteren (positieve integratie); hij wordt ‘vereerd’
want hij stijgt in achting op grond van zijn normnaleving (rangverhoging).
Daar het hier veranderingen in de positie van de conformist betreft die meestal

door hem als prettig worden gewaardeerd, is zo'n positieverschuiving, of het
vooruitzicht daarop, een stimulans voor het inachtnemen van de normen. Daarnaast
moet erop gewezen worden, dat deze positieverandering ook voor de verdere
groepering gevolgen kan hebben, en wel voor de naleving van de normen.
Immers, de verhoogde frequentie van interactiemet de conformist, de vermeerderde

‘goodwill’ die hij heeft, en de hogere status die men hem toekent, vergroten zijn
potentiële invloed op andere groeperingsleden. Dank zij de verhoogde
interactiefrequentie heeft hij méér personen vaker onder zijn bereik. Dank zij de
‘goodwill’ is men in het contact eerder geneigd zijn ideeën en houdingen over te
nemen, omdat convergentie van denkbeelden nu eenmaal goed gedijt op de ‘bodem’
van wederzijdse sympathie. Dank zij het respect dat men hem toedraagt, is men
geneigd eerder zijn directieven op te volgen.

Opvallend is de analogie tussen cultuuroverdracht en sanctie indien men beide
processen sociologisch interpreteert. Immers, zowel de te encultureren nieuweling
als de normovertreder worden enigermate geïsoleerd, vijandig bejegend en een lage
status toegemeten.
De nieuweling bevindt zich - statisch bezien - in een sociale positie vis à vis de

hem enculturerende partij, die wel te vergelijken is met die van de overtreder.
Wanneer men echter de positie van de nieuweling en van de overtreder in

dynamisch perspectief stelt, wordt het verschil duidelijk. Daar de overtreder reeds
volwaardig lid van de groepering was, is er bij hem sprake van een positieverschuiving
naar de periferie van de groeperingsstructuur.
De nieuweling daarentegen ondergaat een verschuiving van een positie, geheel

buiten de groepering gelegen, naar een positie in de groepering. De overtreder is dus
‘op weg naar buiten’ en de nieuweling ‘op weg naar binnen’, hetgeen voor de aard
van de interacties in alle opzichten totaal verschillende consequenties heeft.
Zo zal veelal de antipathie die men tegen de overtreder
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koestert, veel scherper zijn dan het antipathiek gekleurd mengsel van medelijden en
geïrriteerdheid, waarmee men de nieuweling bejegent. Zo zal de lage staat van de
nieuweling voortvloeien uit zijn gebrekkige naleving van de normen op grond van
geringe ervaring, terwijl de overtreder een lage status verkrijgt op grond van een
‘moedwillig’ veronachtzamen van de normen. Iemand die tekortschiet in termen van
de maatstaf ‘ervaring met de normen van de groepering’, bekleedt een ander soort
lage status ook op hetzelfde rangniveau dan iemand die tekortschiet in termen van
de maatstaf ‘bereidwilligheid om de normen na te leven’.
In onzemoderne samenleving doet men overigens wel vaak pogingen om de positie

van de overtreder te definiëren als de positie van een te encultureren nieuweling. Het
accent op de reclassering en de heropvoeding van de delingquent vertegenwoordigen
bijv. het streven om het probleem van de normovertreder als een re-enculturatieproces
voor te stellen. De omstandigheid, dat zulke pogingen nogal eens schipbreuk leiden
hoeft - gezien het hier aangestipte fundamentele onderscheid tussen
positieverschuiving ‘van buiten naar binnen’ en ‘van binnen naar buiten’ - niet te
verbazen.
Vermoedelijk is het onder bepaalde omstandigheden gemakkelijker voor de

nieuweling, die nog nooit een status in de groepering gehad heeft, om van een lage
naar een hoge status op te klimmen, dan voor de overtreder, die eerst gedeclasseerd
is, en nu gereclasseerd moet worden. Een belangrijke factor daarbij kan o.m. de
houding van de groepering zijn; waarschijnlijk is men eerder geneigd het
veelbelovende nieuwe lid van de groepering op grond van zijn prestaties een verhoging
van status toe te kennen dan het ‘gevallen’ lid, dat - zoals op typerende wijze de
uitdrukking luidt - ‘weer in genade moet worden aangenomen’. Ook zal het verschil
in verwachtingen en doeleinden tussen de nieuweling en de overtreder met betrekking
tot hun opwaartse sociale mobiliteit van belang zijn. Is de nieuweling geneigd met
zelfvertrouwen te rekenen op spontane statusverhoging indien hij zich op de juiste
wijze conformeert, de met een schuld-verleden belaste overtreder, die het ‘van de
genade’ moet hebben, zal veel minder zelfverzekerd zijn en daardoor wellicht ook
weer op meer weerstanden stuiten bij zijn stijging.
Wanneer men de positie van de nieuweling vergelijkt met
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die van de conformist, die dank zij naleving van de normen in de achting van de
groepsgenoten stijgt, meer en meer sympathiek wordt gevonden en ook geleidelijk
in de kring van contacten wordt opgenomen, dan zijn de overeenkomsten tussen
beider positie bijzonder groot. Men kan in feite het enculturatieproces ook zien als
een speciaal geval van de toepassing van positieve sancties.
De groepering past bij wijze van spreken op het adspirantlid een soort van

‘anticiperende’ negatieve sanctionering toe, waardoor de effectiviteit van de aan de
nieuweling in het vooruitzicht gestelde positieve sancties vergroot wordt. Juist omdat
men de leerling en de noviet aanvankelijk in een ietwat geïsoleerde, gediscrimineerde
en ‘geantagoniseerde’ positie stelt, kan men hen als beloning voor een snelle
enculturatie iets bieden. De kans om in de begeerde groepering opgenomen te worden,
daar ook positieve betrekkingen aan te knopen en daarmee een hogere status te
verkrijgen dan in de adspirantpositie het geval was, is het lokaas voor de nieuweling.
De positieverschuiving ‘van buiten naar binnen’ is niets anders dan een geraffineerd
stelsel van positieve en negatieve sancties om een hogemate van naleving der normen
in de groepering te waarborgen.
In het kader van deze studie moet het bij deze wat oppervlakkige schets van

sanctievoorzieningen blijven. Getracht werd aan te tonen, hoe elke groepering door
een optimale dosering van positieve en negatieve sancties ernaar streeft een hoge
mate van normnaleving te waarborgen. De structurele duurzaamheid van een
groepering is dus in hoge mate een functie van sanctionering.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk X

A.R. RADCLIFFE-BROWN, ‘Sanction, social’, in: Encyclopaedia of the Social
Sciences, Vol. XIII (1934), pp. 531-534, is nog steeds een waardevolle
uiteenzetting vanwege de daarin gemaakte fundamentele onderscheidingen
tussen positieve en negatieve, georganiseerde en ‘diffuse’ sancties.

BRONISLAW MALINOWSKI, Crime and custom in savage society (Londen:
Routledge & Kegan Paul, 1961; 1e druk 1926). Met name deel II is van belang.
De auteur laat daar zien dat
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sancties bij normovertreding soms geheel uitblijven of met grote vertraging
worden toegepast. De studie geeft een uitstekend beeld van de vele en
genuanceerde sanctievormen in een niet-Westerse samenleving.

J.P. GIBBS, ‘Sanctions’, in: Social Problems, Vol. 14 (1966), pp. 147-158, bevat
een zinvolle sociologische benadering van sanctioneringsprocessen alsook de
nodige literatuurverwijzingen.

NORMAN JOHNSTON, LEONARD SAVITZ en MARVIN E. WOLFGANG (red.), The
sociology of punishment and correction (New York: Wiley, 1970; 2e editie).
Een omvangrijke bundel van 75 artikelen over alle mogelijke wijzen en functies
van sanctionering ten aanzien van afwijkend en crimineel gedrag, variërend van
bruut politie-optreden tot therapeutische technieken.

Eindnoten:

273. Landecker (1951) 332; een algemene beschouwing over sancties, met literatuur, bieden Gibbs
(1966) en Blake en Davis (1964).

274. Merton (1957) 342-346.
275. Over het streven naar ‘ont-menselijking’ van de misdadiger belangwekkende beschouwingen

by Nagel (1956).
276. Zie hierover bijv. Homans (1951) 141, 180, 181.
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Hoofdstuk XI
Collectief ritueel

Nauw verwant aan de voorzieningen die naleving van de normen bevorderen, zijn
die mechanismen welke een functie hebben bij het levendig houden van het
cultuurbesef in de groepering.
Durkheim heeft in zijn magistrale werk ‘Les formes élementaires de la vie

réligieuse’ als eerste gewezen op de uiterst nuttige functie van periodieke, min of
meer feestelijke en plechtige samenkomsten van de soms verspreide leden van een
groepering. De maatschappij verkrijgt van ons - aldus Durkheim - niet alleen
concessies en opofferingen door een soort fysieke dwang (het proces van sanctionering
dat wij in hoofdstuk X bespraken) maar de maatschappij legt zich ook aan ons op
als een ‘autorité morale’, waarvoor wij respect hebben.277. Dit geschiedt vooral door
collectieve ceremoniën en riten: ‘... tous les partis, politiques, économiques,
confessionnels, prennent soin de provoquer périodiquement des réunions où leurs
adeptes puissent revivifier leur foi commune en la manifestant en commun. Pour
raffermir des sentiments qui, abandonnés à eux-mêmes, s'étioleraient, if suffit de
rapprocher et de mettre en relations plus étroites et plus actives ceux qui les
éprouvent.’278.

Dit proces bewerkstelligt een ‘effervescence’ in de participerende leden van de
groep of collectiviteit, waardoor zij als het ware aan ‘den lijve’ de realiteit van de
groepering als eenheid ondervinden. Het collectief ritueel bevestigt het
saamhorigheidsgevoel, de gemeenschappelijke normen, waarden en doeleinden en
is zodoende een factor in de instandhouding van de culturele eenheid.
De waarde van dit inzicht voor de sociologie kan nauwelijks onderschat worden.

Helaas heeft Durkheim zelf zijn geniale greep te zeer overschat. Hij leidde hieruit
namelijk af dat ook de inhoud van de religieuze voorstellingen een produkt van het
groepsleven was. Op grond van de juiste constatering: ‘het collectief ritueel bevordert
de intensiteit en aanvaarding van de gemeenschappelijke religieuze voorstellingen’,
concludeerde hij: ‘de gemeenschappelijke religieuze voorstellingen worden
veroorzaakt door de zich in het col-
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lectief ritueel openbarende groepseenheid’279. hetgeen duidelijk een denkfout is.
Zoals overigens al uit het citaat van Durkheim blijkt, geldt het postulaat van de

integrerende werking van het ritueel niet alleen terzake van religieuze
cultuurelementen. Ook op tal van andere levensterreinen kan men waarnemen, dat
geregelde samenkomsten een soort ‘réveil-functie’ hebben voor het normbesef.
Hierbij behoeft men slechts aan politieke massa-bijeenkomsten, landdagen en

congressen van allerlei verenigingen en organisaties te denken. Ook drukbezochte
verjaardagen in de familie, gemeenschappelijke maaltijden en uitstapjes van het
gezin, militaire parades, universitaire promoties of diësvieringen, alsook het
bijeenkomen ter gelegenheid van een jubileum van een bedrijfsmedewerker kunnen
een zeker ritueel karakter hebben, waardoor de onderlinge band versterkt wordt.
Door het contact met de andere leden van de groepering krijgt het besef van
gemeenschappelijk ergens in te geloven, ergens naar te streven en ergens voor te
voelen een stimulans. De veelal ‘sluimerende’ cultuur wordt dan als het ware nieuw
leven ingeblazen.280.

Kenmerkend voor een rite of ceremonie is niet de samenkomst van een maximaal
aantal leden van de groepering op zichzelf. Wanneer een groot aantal Nederlanders
zich op de Dam in Amsterdam verzamelt om daar het schouwspel van een
verkeersravage gade te slaan, is er geen sprake van een ritueel. Komen zij echter op
de Dam samen ter gelegenheid van de dodenherdenking op de 4e mei, dan voltrekt
zich een bepaalde ceremonie. Gezamenlijk neemt men twee minuten stilte in acht,
gezamenlijk ziet men toe hoe enige hoogwaardigheidsbekleders een krans bij het
Nationaal Monument leggen, en gezamenlijk zingt men het Wilhelmus.
Een ritueel heeft altijd een strak-gestileerd karakter.281. Riten zijn aan nauwkeurige

voorschriften onderworpen; het zijn de collectieve interactievormen van een
groepering, die sacraal van aard zijn en gemeenschappelijke cultuurelementen
vertolken.
Ten eerste is de gang van zaken bij het ritueel altijd min of meer vastgelegd in een

aantal preciese normen. Het gaat om in hoge mate geïnstitutionaliseerde handelingen.
De vruchtbaarheidsriten van het primitieve volk, de liturgie in de kerk, het militair
ceremonieel, de huldiging van de jubilaris op
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kantoor, de huwelijks- en begrafenisriten enz. zijn door de cultuur tot in details
geregeld. Een inbreuk op deze normen wordt veelal hoog opgevat. Bekend is, dat
vele primitieve volkeren een magische rite krachteloos achten, wanneer maar in enig
detail van de geijkte formuleringen of activiteiten wordt afgeweken.
Ten tweede - en dit hangt nauw samen met de culturele standaardisering van het

ritueel - zijn riten en ceremoniën altijd gekenmerkt door een zekere plechtstatigheid,
door een gewijde sfeer. Men kan een sacrale handeling het best omschrijven als een
handeling, waarbij gevoelens van eerbied voorgeschreven zijn.
De sacrale situatie is altijd scherp gescheiden van de profane situatie.282. De rite is

dan ook meestal onttrokken aan de sfeer van het alledaagse. In de rite en ceremonie
wordt de sleur van de routine van het groepsleven doorbroken, zodat het gebeuren
voor het besef van de betrokkenen iets bijzonders wordt.
Ten derde wordt in de definitie gesteld, dat in de rite altijd bepaalde normen,

waarden, doeleinden of verwachtingen van de groepering vertolkt worden. Waar het
om gaat is, dat qua inhoud de ceremonie of de rite een communicatieproces is, waarbij
de leden van de groepering elkaar in kennis stellen van de hen bezielende
gelijkgezindheid.
De communicatie die inherent is aan de rite, bestaat dus uit een soort ‘circuleren’

van de door allen gedeelde cultuurelementen. Hierbij gaat het zowel om bewuste als
om symbolische communicatie. De geestelijke legt in zijn preek de nadruk op de
religieuze waarden en verwachtingen van de gemeente, terwijl deze
geloofsovertuigingen ook in de samenzang, het gebed en de belijdenis onder woorden
gebracht worden.283. Daarnaast echter kunnen kerkmuziek, voorstellingen zoals
beelden, kruisen, wandschilderingen en symbolische handelingen (zegenen, knielen,
gezamenlijk het avondmaal gebruiken of ter communie gaan) door middel van de
geijkte betekenissen, die deze zaken voor de gelovigen hebben, als communicatie
van de religieuze cultuur fungeren.

Het onderscheid tussen riten en ceremoniën enerzijds en gewoonten of gebruiken
anderzijds is gradueel van aard. In beide gevallen is er sprake van een culturele
normering van
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het handelen. De mate echter, waarin de interacties sacraal van aard zijn en een
bepaalde vertolking van gemeenschappelijke cultuur inhouden, kan niet alleen voor
diverse groeperingen en voor diverse interactiepatronen, maar ook voor verschillende
aan de collectieve actie deelnemende groeperingsleden uiteenlopen.
Terwijl de kerkgang voor de gelovige een zinvolle en plechtige handeling is, kan

zij voor de door zijn ouders gestuurde puber een zinloze en ridicule bezigheid zijn.
Hoewel een militaire parade voor de vaderlandslievende toeschouwer een ietwat
sacrale gebeurtenis is, waarin de ‘grandeur’ en de waarde van de natie tot uiting
komen, houdt zij voor de apathische rekruut niets meer in dan een onbegrijpelijke
verspilling van energie en belastinggeld.
Zo kan ook het eten voor de één een noodzakelijk kwaad en voor de ander een

rituele handeling zijn. In het gezin verkrijgen bijv. bepaalde spelletjes met de kinderen,
die altijd zó en niet anders herhaald moeten worden, rituele trekken. Weliswaar is
in zulke situaties niet veel te bespeuren van het vertolkingselement van de rite -
althans niet voorzover het de participerende ouderen betreft - maar het
geïnstitutionaliseerde karakter en de plechtige ernst waarmee de verrichtingen
volbracht worden, zijn aanwezig.

Evenals cultuuroverdracht en sanctionering kan men ook het ritueel opvatten als een
karakteristiek soort sociale betrekkingen en -verhoudingen.
Bij het ritueel gaat het altijd om een periodieke ‘verdichting’ van de sociale

betrekkingen in de groepering. Op gezette tijden wordt de frequentie van interactie
in het kader van geïnstitutionaliseerde vormen van samenwerking hoog opgevoerd.
Juist omdat de gemeenschappelijke cultuur de basis van het rituele gebeuren vormt,

zal deze sociale verdichting tevens bijdragen tot versterking van de positieve sociale
integratie van de groepering in kwestie. Daarmee komt aan het licht hoezeer het
ritueel een functie heeft zowel voor de culturele eenheid als voor de structurele
stabiliteit van de groepering. Immers, versterking van de integratie betekent doorgaans
tevens bevordering van gelijkgezindheid. Voorzover het gaat - zoals hier - om
eensgezindheid ten aanzien van gemeenschappelijke waarden, doeleinden en normen,
kan men
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riten en ceremoniën beschouwen als periodieke processen van re-institutionalisering.
Uit dit alles volgt dat elke collectieve manifestatie van een groepering in kiem een

rite is. Inderdaad kan iedere willekeurige samenkomst van de leden van een groepering
mede een zekere invloed uitoefenen op het groepsmoreel en het gemeenschappelijk
cultuurbesef. De emotionele betekenis ervan vloeit voornamelijk voort uit het
geïnstitutionaliseerd karakter van de gang van zaken. De sacrale wijze waarop de
gebeurtenissen gecentreerd zijn om een bepaald cultureel thema, intensiveert de
psychische relevantie van dat thema. Het gevolg is dat de belangrijke waarden,
normen en doeleinden van de groepering in het brandpunt komen van processen die
juist op een bevordering van convergentie zijn gericht.

Er is een uitgesproken samenhang tussen het collectief ritueel enerzijds en
cultuuroverdracht en sanctionering anderzijds.
Wat het eerste betreft, de zgn. ‘initiatieriten’, de plechtigheden waarmee de

nieuweling in de groepering wordt ingelijfd, hebben niet slechts voor de geïnitieerde,
maar ook voor de groepering functionele betekenis. Dank zij een imposante entourage
tracht men de noviet, de adspirant-officier, en het kerklid dat belijdenis des geloofs
aflegt, te doordringen van het gewicht van de toetreding tot de gemeenschap. Hierbij
worden in de toespraken en gebezigde symboliek de idealen van de groepering
doorgaans duidelijk naar voren gebracht. De aanwezigheid van een groot aantal
groeperingsleden draagt ertoe bij het besef van een imposante sociale gebeurtenis te
versterken. De gehele collectieve ‘mise en scène’ van het ritueel fungeert als het
sluitstuk van de voorafgaande periode, waarin de basis voor de enculturatie gelegd
werd. Met de woorden van de etnoloog Malinowski: ‘An unforgettable experience,
unique in the life of the individual, is created, and by this he learns the doctrines of
tribal tradition and the rules of its morality’.284.

Tegelijkertijd echter worden de omstanders opnieuw in een indrukwekkende
‘setting’ herinnerd aan de waarden en idealen van de groepering. Het publiek dat de
initiatieplechtigheid bijwoont, ondergaat eveneens de werking van het collectief
ritueel. Het is een gelegenheid, waarbij de groepscul-
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tuur in de ontvankelijk geworden geesten ingeprent wordt. Soortgelijke rituele
aspecten kan men echter ook ontwaren aan meer alledaagse situaties, waarin
cultuuroverdracht plaatsvindt.Malinowski heeft in een scherpzinnige studie de sociale
functies van mythen geanalyseerd.285.Hij komt o.m. tot de conclusie, dat het verhalen
van mythen omtrent de bovennatuurlijke oorsprong van allerlei gebruiken in de
primitieve gemeenschap de tradities bevestigt en versterkt. Een en ander geldt ook
voor onze samenleving. De gevierde oud-international, die in de kring van de sportclub
de heldendaden van een vorige generatie verhaalt; de oudgediende militair die
fabelachtige staaltjes van moed en inventiviteit uit vroeger dagen vertelt; de
ouderejaars in het studentendispuut, die breedvoerig het glorietijdperk van enige
jaren terug beschrijft; het zijn allemaal gevallen van het ‘celebreren’ van mythen
omtrent het verleden. Doorgaans worden bij dergelijke verhalen door de oudere
generatie met nadruk de tradities, waarden en idealen van de groep overgedragen
aan de jongeren, die met ontzag een en ander beluisteren. Het zijn veelal een soort
‘informele’ riten, die voor de nieuwelingen in de groepering een enculturerende
functie hebben, maar tevens de culturele binding stimuleren van de ouderen die de
verhalen wellicht al honderd maal gehoord hebben. Merkwaardig is, dat de verteller
in zijn verhaal impliciet of expliciet meestal de suggestie verwerkt, dat het vroeger
allemaal zoveel fraaier en beter was dan nu. Hierdoor accentueert de oudere het
rangverschil tussen zijn generatie en de jongeren, wat betreft de naleving van de
normen. De functie van dit soort lichte ‘statusdepreciatie’ van de huidige generatie
is een prikkelen van de ambities der jongeren. De glorificatie van het verleden in de
mythe is daarom een belangrijk onderdeel van dit soort ritueel. De ‘jeugd’ wordt
erdoor opgewekt in status te stijgen door het net zo goed en flink te gaan doen als
‘vroeger’.
Hetzelfde geldt voor het strafritueel. Durkheimmerkte reeds op, wellicht met enige

overdrijving, dat niet zozeer de delinquent als wel de brave burger de heilzame
werking van de straf ondergaat.286. Door het gadeslaan of zelfs maar vernemen van
de bestraffing, wordt - zoals het heet - ‘het rechtsgevoel bevredigd’. In het vonnis
en de tenuitvoerlegging van de strafmaatregel ziet het groeperingslid, dat zich wel
wacht voor ernstige overtredingen, een bevestiging van de
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juistheid en de gelding van de norm. Het betekent voor hem een aansporing tot
naleving van de normen.
Inderdaad valt niet te ontkennen dat de rechtspleging geprononceerde rituele

trekken heeft. De toga's van rechters en advocaten, de plechtige toon, het bezigen
van hoogdravende taal en soortgelijke verschijnselen duiden op een verwantschap
met de gang van zaken bij een godsdienstoefening, een militaire ceremonie en de
inhuldiging van een nieuwe vorst.
Ook echter de meer ‘informele’ rechtspleging in het interpersoonlijk verkeer

kenmerkt zich vaak door enig ritueel, ondanks de afwezigheid van de pompeuze
sfeer van de strafbedeling in de grotere collectiviteiten. De vader of de onderwijzer,
die een kind de les leest, zal dit veelal op een ietwat plechtstatige wijze doen. Door
intonatie en woordkeus geeft de gezagsdrager zo'n situatie een ceremonieel tintje,
wat de functie heeft van een beklemtonen van het gewicht van het gebeuren voor de
persoon van de overtreder en de ‘beledigde’ groepering.
Een ander voorbeeld van ritueel is de visite of het zgn. beleefdheidsbezoek waarop

buren, collega's, kennissen en familieleden elkaar op gezette tijden onthalen en
waaraan eveneens rituele trekken te onderscheiden zijn. In vele kringen wint de
‘cocktailparty’ het tegenwoordig, maar hoe verschillend dan ook van toon, én de
visite én de ‘party’ kennen duidelijke regels omtrent wijze van begroeting,
omgangstoon, tractaties, het leveren van ‘contraprestaties’, e.d. In al dit soort
samenkomsten wordt een bepaalde solidariteit van een of andere kring of club of
familie benadrukt en worden voor die groepering kenmerkende waarden, normen of
verwachtingen ingescherpt.287.

Het is wellicht niet toevallig, dat in de culturele antropologie zoveel meer aandacht
besteed is aan het ritueel dan in de sociologie. Misschien hangt dit wel samen met
de omstandigheid, dat in onze moderne samenleving algemeen-erkende religieuze
en magische riten een minder opvallende plaats innemen dan in het leven van
primitieve volken.
Het is mogelijk, dat in de huidigeWesterse maatschappij, waar rationele beheersing

van het natuurgebeuren steeds meer op de voorgrond treedt, minder behoefte bestaat
aan bepaalde soorten riten.288. Malinowski betoogt, dat primitieven hun toevlucht
nemen tot magische riten, speciaal
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in dreigende, riskante situaties; het ritueel verschaft volgens deze auteur de mens
emotionele zekerheid en zelfvertrouwen in kritieke omstandigheden, waarover hij
geen macht heeft.289.

Met name door Radcliffe-Brown is deze theorie scherp bekritiseerd.290. Deze
antropoloog - sterk beïnvloed door Durkheim - stelt o.m. dat ook magische riten
vooral een versterking van saamhorigheidsbesef en gemeenschappelijke waarden in
de groepering dienen. Zoals Homans echter op overtuigende wijze heeft beredeneerd,
sluiten beide interpretaties elkaar geenszins uit.291.Ook vanwege de psychische effecten
van een ‘geslaagd’ ritueel levert magie een bijdrage aan de groepssolidariteit:
Neemt men nu aan dat magische riten vooral een functie hebben voor een sociaal

systeem indien de duurzaamheid van dat systeem bedreigd wordt door externe
gebeurtenissen (agressie door de vijand, ziekte en dood van de leden, gebrek aan
voedsel e.d.), dan is hierin wellicht een reden te vinden voor een afnemende betekenis
van zulk soort riten in onze maatschappij. De ontwikkeling van wetenschap en
techniek immers, biedt aan de moderne mens middelen om zich tegen allerlei
dreigingen te wapenen; misschien heeft daarom een moderne maatschappij in het
algemeen minder behoefte aan magie.
Aan deze generaliserende uitspraak moet echter meteen toegevoegd worden, dat

1. magische riten ook in een Westerse samenleving nog allerminst verdwenen zijn
en dat 2. een verminderde betekenis van magische riten geen afname van riten in het
algemeen hoeft in te houden. Wat het eerste punt betreft, zij erop gewezen dat wat
voor de één rationele wetenschapstoepassing is, voor de ander pure magie kan zijn.
Veel artsen zijn er van doordrongen, dat een zelfbewust en plechtig optreden, ook
afgezien van de effectiviteit van de toegediende medische therapie op zichzelf,
resultaten bij een patiënt kan boeken. Voorts hoeft men maar te denken aan
verschijnselen als gebedsgenezing, astrologie en mascottes om ervan overtuigd te
raken, dat ook in een ‘rationele’ maatschappij nog magie te vinden is.
Met betrekking tot het tweede punt kan men opmerken, dat juist in de moderne

maatschappij allerlei doorgaans niet als zodanig onderkende interactievormen toch
- sociologisch bezien - een geprononceerd ritueel karakter hebben. In de

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



307

gewijde sfeer van een concert, een academische promotie, een nationalistische
manifestatie of een politieke betoging herkent de socioloog de kenmerken van het
ritueel: het sacrale, de strikte normering en de vertolking van gemeenschappelijke
cultuurelementen.292.

Misschien impliceert de ontwikkelingsgang van primitieve naar moderne
samenleving niet zozeer een algehele vermindering van ritueel in het sociale leven,
als wel een geleidelijke vervanging van scherp omlijnde en universele riten en
ceremoniën door diffuse, gespecialiseerde en alternatieve vormen.

De slotsom van al deze beschouwingen is dat vele, zo niet alle groeperingen instituties
kennen, waarin voorzieningen voor allerlei riten en ceremoniën getroffen worden.
Het collectief ritueel fungeert als stimulans voor de groeperingscultuur. Door een
bijdrage voor de culturele eenheid van de groepering te leveren, heeft het ritueel een
functie voor het voortbestaan van de sociale structuur.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk XI

EMILE DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie réligieuse: Le système
totémique en Australie (Paris: Félix Alcan, 1912). Dit werk kan gevoeglijk
worden beschouwd als de definitieve start van het sociologisch denken over de
sociale functies van ritueel en ceremonieel. Zie over de invloed van riten op de
consolidatie van de groep speciaal hoofdstuk VII (Eng. vert.: The elementary
forms of the religious life).

BRONISLAW MALINOWSKI, Magic, science and religion, and other essays
(Glencoe, Ill.: The Free Press, 1948; 1e druk 1923). In deze magistrale studie
treft men o.a. een scherpzinnige kritiek aan op Durkheims theorie over de
oorsprong van het religieuze - een analyse van de sociale functies van collectieve
riten -, en een beroemde verhandeling over magie.

J. HUIZINGA, Homo ludens; Proeve eener bepaling van het spelelement der
cultuur (Haarlem: TjeenkWillink, 1938) is een klassieke studie over de sociale
functies van de spelfactor in allerlei gebieden van cultuur en maatschappij.
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ERVING GOFFMAN, Totale instituties (Universitaire Pers, Rotterdam, 1974; eerste
Engelse versie 1957). Deze vergelijkende studie van gevangenissen, kazernes,
kloosters en psychiatrische inrichtingen is een briljante analyse van de rol van
voorgewend gedrag en groepsritueel in de machtsuitoefening van mensen over
mensen.

Eindnoten:

277. Durkheim (1912) 296.
278. Durkheim (1912) 300.
279. Durkheim (1912) 313.
280. Overigens, veel onderzoek naar het verband tussen ritueel, groepssolidariteit en culturele eenheid

is er niet verricht. Zie bijv. Bossard en Boll (1950); Klapp (1959), en voorts Shils en Young
(1953), al is deze laatste studie meer een algemene beschouwing dan een onderzoek.

281. Vgl. Huizinga (1952) over het spel, dat met het ritueel vergelijkbare kenmerken vertoont. Zie
vooral hoofdstuk I.

282. Durkheim (1912) 50 e.v.; Huizinga (1952) 8 e.v., 20 e.v.
283. Voor een analyse van de rol die het kerkelijk ritueel speelt bij de ondersteuning en versterking

van religieuze overtuigingen, zie o.a. Wermlùnd (1958).
284. Malinowski (1954) 63.
285. Malinowski (1954) 96 e.v.
286. Durkheim (1932) 77; hierover ook: Homans (1951) 308 e.v.
287. Voor een Nederlandse studie over het kennismakingsritueel bij buren, zie Otto (1960).
288. Toch is ook in de moderne wereld nog wel degelijk sprake van riten en magie ter afwering van

gevaren. Zie bijv. het onderzoek van Roth (1957) in een sanatorium.
289. Malinowski (1954) 25-36.
290. Radcliffe-Brown (1952) hfdst. VII.
291. Homans (1951) 321-330.
292. De ‘ritualisering’ van allerlei gedragsvormen, die aanvanke- lijk een profaan karakter hadden,

is een verschijnsel dat door vele auteurs is opgemerkt. Zo heeft DeMan (1929) 99 e.v. gewezen
op allerlei ‘rituele’ aspecten van de socialistische beweging, zoals het 1 mei-feest.
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Hoofdstuk XII Positietoewijzing

Van de wieg tot het graf doorloopt de mens niet één, maar een hele serie loopbanen,
die elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen kunnen. De jeugdige, pas-gehuwde
assistentbedrijfsleider van een kleine fabriek heeft reeds via lagere school, HAVO en
HTS een hele opleidingscarrière achter de rug; zijn loopbaan in het gezinsleven en
die in het bedrijf waar hij werkt, zijn pas aangevangen; wellicht bevindt hij zich dan
ook nog in een kerkelijke organisatie en in een schaakvereniging halverwege een
tweetal carrières: hij is leider van een jeugdclub in de kerk en heeft het ouderlingschap
in het vooruitzicht, terwijl hij in de schaakclub in de redactie van het verenigingsblad
zit en te zijner tijd wel in het bestuur zal komen.
Wat voor de enkeling een carrière is in een sociale groepering, is voor de groepering

een aaneenschakeling van processen van toevoer, doorstroming en afvoer, of liever:
toetreding, mobiliteit en uittreding van leden.
Elke sociale eenheid wordt in meerdere of mindere mate gekenmerkt door

voorzieningen om posities in de structuur bezet te krijgen dan wel vacant te maken.
Deze voorzieningen hangen ten nauwste samen met de processen van
cultuuroverdracht en socialisering. De continuïteit van een sociaal systeem vereist
immers niet dat posities door iemand-doet-er-niet-toe-wie ingenomen worden, maar
dat die personen waarvan men een adequate rolvervulling kan verwachten, naar
vrijgekomen posities getransporteerd worden.
Ook sancties zijn zeer nauw verbonden met mechanismen van positietoewijzing.

Beloningen en straffen zijn de middelen waarvan de groepering zich bedient om voor
leden of adspirant-leden het toetreden, het opschuiven in de structuur en het uittreden
aantrekkelijk te maken, of wel om aan het niet-toetreden, het niet-opschuiven of het
niet-uittreden onaangename consequenties te verbinden.
Tenslotte maken ook collectieve riten en ceremoniën deel uit van

positietoewijzingsprocedures. Veelal is het lid van de groep of de collectiviteit bij
elke overgang van de ene
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positie naar de andere positie het onderwerp van een plechtige ‘rite de passage’,
waarin de waarden, doeleinden en normen, die ten grondslag liggen aan de roldefinitie
van de te bekleden positie, tot uitdrukking gebracht worden.
In de volgende paragrafen zullen wij achtereenvolgens processen van toetreding,

mobiliteit en uittreding behandelen. Hierbij moet niet uit het oog verloren worden,
dat deze toewijzingsmechanismen alleen maar als zodanig onderscheiden kunnen
worden met betrekking tot een concreet sociaal systeem. Het overplaatsen van
ingenieurs bij een internationaal concern van de ene naar de andere
dochteronderneming vormt een geval van uittreding, van toetreding of van
doorstroming al naar gelang men het proces beziet vanuit het gezichtspunt van de
‘gevende’ of de ‘ontvangende’ onderneming, of van het concern als geheel.

1. Toetreding

Van de Amerikaanse antropoloog Linton is het onderscheid afkomstig tussen
‘ascription’ en ‘achievement’ als wijzen, waarop de enkeling posities verkrijgt in
een sociaal systeem.293. Van groeperingen als naties, standen en families is men
krachtens geboorte lid. Van toetreding kan men nauwelijks spreken: er is keuze noch
van de zijde van de groepering, noch van de kant van het individu. Terwijl men dus
zijn familie en zijn vaderland automatisch krijgt toegewezen (ascription), is het
lidmaatschap van beroepsgroeperingen, verenigingen en cliques doorgaans een
kwestie van verwerving (achievement). In het laatste geval is altijd sprake van selectie
door de groepering in kwestie en/of door de betrokken nieuwe leden.
Overigens houdt het rekruteren van nieuwe leden door geboorte niet in dat

groeperingen die op deze wijze ‘aangevuld’ worden, geen invloed op deze toevoer
uitoefenen, noch ook, dat in zulke groeperingen geen positietoewijzing op grond van
verwerving mogelijk is. Door allerlei soorten van geboorteregeling tracht men in het
gezin de ‘rekrutering’ van nieuwe leden in de hand te houden, terwijl sommige staten
ófwel pogen het geboortecijfer op te voeren (Italië tijdens Mussolini; Frankrijk in
het interbellum) óf juist trachten de bevolkingsgroei binnen de perken te hou-
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den (het huidige Japan en India). Voorts bewijst de praktijk van het adopteren, dat
het gezin - en de mogelijkheid tot naturalisering, dat de natie - middelen heeft óók
voor positieverwerving.
Achievement of wel positieverwerving betekent allerminst dat de inspanning van

het individuele lid-in-spe doorslaggevend zou zijn voor toetreding tot een groepering.
Welhaast elke groep of collectiviteit heeft een aantal normen omtrent wie wél en wie
niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Deze regels, die het rekruteringsveld
van de groepering afbakenen, kunnen variëren van formeel vastgelegde tot informele
normen.
De plaatselijke notabelenkring, noch ook de clique van schoolvrienden heeft een

stel formele rekruteringsregels; de beroepsvereniging en het parlement daarentegen
kennen preciese bepalingen - zelfs wettelijk geregeld - waarin de eisen voor toetreding
gestipuleerd zijn.
Het onderscheid tussen formele en informele selectieregels valt slechts gedeeltelijk

samenmet het verschil tussen gestandaardiseerde, stabiele en niet-gestandaardiseerde,
wisselende toelatingseisen. De informele maatstaven, die de notabelen hanteren bij
de kwestie of een nieuwe immigrant in het stadje wel of niet in de kring moet worden
opgenomen, kunnen scherp omlijnd en stabiel zijn. De wervingspolitiek van een
groot bedrijf echter kan, de geschreven regels ten spijt, weinig stabiliteit vertonen.
Op grond van de wijzigende omstandigheden of in verband met slechte ervaringen
met bepaalde typen van personeel, stelt het bedrijf wellicht nu eens deze en dan weer
geheel andere eisen aan sollicitanten, zonder dat men al te veel rekening houdt met
de organisatorische bepalingen daaromtrent.
In het algemeen zullen voor de rekrutering van nieuwe leden geformaliseerde

normen wel een grotere mate van duurzaamheid hebben dan informele normen.
Speciaal massale organisaties, waar de aanwerving van nieuwe leden een continu
proces is, worden gekenmerkt door vrij vaste en geobjectiveerde selectiemaatstaven.
In de huidige maatschappij gelden voor vrijwel alle beroepen waarvoor een zekere
vakkennis en specialistische vaardigheid nodig zijn, minimumnormen om tot zo'n
beroepsgroepering te kunnen toetreden.
Zo ook hanteren politieke partijen, militaire organisaties,
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kerkgenootschappen, vakbonden, verenigingen voor sport en ontspanning en
economische organisaties onpersoonlijke normen, waarin de gewenste eigenschappen,
prestaties en vaardigheden voor nieuwe leden zijn vervat; op grond van deze normen
verwacht men een redelijke rolvervulling in het kader van de desbetreffende
groepering.
Merkwaardig is juist dat voor de topfuncties in zulke sociale systemen weer allerlei

informele, vaak weinig scherp omlijnde selectiecriteria gebezigd worden. Terwijl
precies vaststaat aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om een positie als
elektromonteur in de onderhoudssector van een bedrijf of als referendaris op een
bepaald ministerie te bekleden, ligt vrijwel niets vast omtrent de toelatingseisen voor
posities als directeur van een grote onderneming of minister.
Dit verschijnsel is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de vele specifieke

en min of meer toevallige eisen gesteld aan een hoge rangpositie in een sociaal
systeem. De normen, van kracht voor de positie van kantoorbediende, zijn betrekkelijk
eenvoudig van aard: hij moet bijv. een MAVO-diploma hebben, enige vaardigheid op
de schrijfmachine bezitten en er netjes uitzien.
Van een minister kan gevergd worden dat hij naast een minimum aan

organisatorische talenten ook over enige tact en souplesse in de omgang met andere
ministers en met vorstelijke personen, ambtenaren en parlementsleden beschikt; hij
dient qua persoonlijkheid en politiek-economische denkbeelden niet-aanstootgevend
voor de ene en representatief voor de andere partij te zijn; daarenboven kan voor een
bepaalde ministersportefeuille plotseling alleen maar iemand, die nooit-gescheiden
en eerzaam huisvader is, óf iemand afkomstig uit een bepaalde streek, óf iemand van
een speciale kerkelijke gezindte aanvaardbaar zijn, al naar gelang dewisselvalligheden
van de politieke getijdenbeweging.
Hetzelfde geldt voor welhaast alle leidende posities: deze zijn meestal zodanig

uniek dank zij persoonlijke en zakelijke factoren, die bovendien in korte tijd zeer
snel van constellatie kunnen veranderen, dat aan zulke posities te stellen eisen
bezwaarlijk in een standaardformule zijn samen te vatten.

Een vrij recente opvallende ontwikkeling in de selectienormen van massale
economische en militaire organisaties is,
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afgezien van de steeds toenemende vraag naar diploma's, de immer voortschrijdende
differentiatie van geestelijke en lichamelijke voorwaarden voor het bekleden van
enigerlei positie. Keuring en psychotechnisch onderzoek zijn vaste ingrediënten van
het selectieproces geworden; de wetenschap is ingeschakeld om de kandidaten op
hun geschiktheid te toetsen.
Door Amerikaans sociaal-wetenschappelijk onderzoek zijn de eerste stappen gezet

om assistentie te verlenen bij de rekrutering voor de strijdkrachten en het onderwijs.
Men is er echter niet in geslaagd om sociale en sociaal-psychische eigenschappen te
identificeren, op grond waarvan een succesvolle beroepsuitoefening als officier,
onderofficier, leraar of lerares kan worden voorspeld. Belangwekkend is, dat het
onderzoek op beide gebieden zich thans meer dan vroeger bezighoudt met de studie
van leidinggeven als een naar situatie variërende sociale relatie dan met leiderschap
als een combinatie van in de enkeling te ontwaren latente kenmerken.294.

Het aanwerven van nieuwe leden kan een functie van alle groeperingsleden zijn,
ofwel een specialisme van bepaalde posities. Sommige sociale systemen hebben de
taak van rekrutering opgedragen aan daartoe gespecialiseerde organen, terwijl in
andere systemen deze taak niet in bepaalde posities in de structuur gelokaliseerd is.
In militante sekten (Jehovagetuigen) of politieke groeperingen (de CPN) is iedereen

inmeerdere of minderemate doende anderen voor de eigen beginselen en groepering
te rekruteren. In de gevestigde partij of kerkelijke organisatie maakt het doorsneelid
zich echter doorgaans weinig druk met het selecteren van nieuwe leden. De kerk
heeft speciale evangelistes, evangelisatie-predikanten, missionarissen of zendelingen
in dienst; de politieke partij beschikt over een bureau, dat voor de propaganda zorg
draagt.
Ook komt het voor dat de wervingstaak aan daarvoor gespecialiseerde organen

buiten de groepering wordt gedelegeerd. Zo kan men reclamebureaus zien als
organisaties, die een zaak of bedrijf aan nieuwe klantenmoeten helpen, arbeidsbureaus
als instellingen omwerkgevers van de nodige werknemers te voorzien, en ook bureaus
voor huwelijksbemiddeling om kandidaat-echtgenoten met elkaar in contact te
brengen.295.
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Typerend voor de ingewikkeldheid van onze moderne samenleving is ook, dat de
beslissingsbevoegdheid voor het al dan niet toelaten van nieuwe leden lang niet altijd
exclusief bij de groepering in kwestie berust. Zo verleent de overheid
vestigingsvergunningen aan de zelfstandige middenstanders, terwijl degenen die in
deze beroepssector werkzaam zijn, weinig of geen zeggenschap hebben omtrent het
toetreden van de adspirant-middenstanders. In ettelijke bedrijfstakken is de directie
in het aannemen van nieuwe werkkrachten aan handen en voeten gebonden door
contracten met vakverenigingen. Soms maakt zelfs de vakbond en niet de
personeelsafdeling van het bedrijf in kwestie uit, wie wel en wie niet voor een vacature
in aanmerking komen.296.

Op soortgelijke wijze kan in ons land een instelling voor wetenschappelijk
onderwijs maar weinig invloed op de selectie van studenten uitoefenen. De
toelatingseisen zijn bij de wet geregeld, en slechts in uitzonderlijke gevallen kan een
universiteit of hogeschool iemand weren, die in het bezit is van de voor de opleiding
in kwestie vereiste diploma's. Overigens betekenen instellingen als dienstplicht en
leerplicht, dat niet elke toetreding op vrijwilligheid van de zijde der kandidaatleden
berust. De moderne staat neemt zijn toevlucht tot dwang om zich de nodige toevoer
van nieuwelingen te verzekeren voor die organen van de samenleving waarvan het
functioneren essentieel geacht wordt. Onder een totalitair regime wordt daarom
dikwijls aan de leer- en dienstplicht ook nog de arbeidsplicht toegevoegd om een
optimale verdeling van werkkrachten over de diverse economische organisaties te
bewerkstelligen.
Met name in die groeperingen waar toetreding veelal een kwestie van dwang is,

ziet men duidelijk de functie van negatieve sancties voor het rekruteringsproces.Met
boetes en hechtenis wordt hij, die zich aan leer- of dienstplicht tracht te onttrekken,
bestraft!
In groeperingen echter, waar selectie op basis van vrijwilligheid van de zijde van

de betrokkenen regel is, zijn het vooral positieve sancties van allerlei aard, die als
lokmiddel fungeren om vacante posities te doen vullen.
In arbeidsorganisaties (maar ook uiteraard in tal van andere sociale systemen) zijn

materieel gewin, prestige, macht en sociale zekerheid de positieve sancties bij uitstek,
die fungeren om de attractiviteit van bepaalde posities te verhogen.
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Voor een groot deel hangen dan ook de in onze maatschappij zo prominente
verschillen in inkomen, macht en prestige samen met de moeilijkheid om bepaalde
posities bezet te krijgen. Hoe belangrijker de rolvervulling van een bepaalde positie
is voor de groepering en hoe schaarser de talenten en eigenschappen benodigd voor
een positie, hoe hoger gemeenlijk het inkomen en prestige gekoppeld aan de positie
in kwestie.297.

Eigenlijk is dit een soort sociologische parafrase op de economische wet van vraag
en aanbod: hoe groter de vraag, en hoe geringer het aanbod, des te hoger zal de prijs
op de vrije markt zijn.
Nu is van een ‘vrije markt’ bij de rekrutering van mensen voor bepaalde beroepen

zelden sprake. Allerlei machtsverhoudingen doorkruisen het spel van vraag en aanbod.
Zo is bijv. dank zij de opkomst van vakbonden en socialistische partijen de positieve
sanctie van sociale zekerheid langzamerhand zozeer verbonden geraakt aan allerlei
functies, dat zodanige zekerheid niet meer karakteristiek is voor bepaalde moeilijk
te bezetten posities. Ook allerlei verschillen tussen beroepen in inkomensniveau zijn
vaak niet anders te verklaren dan uit de relatieve machtsposities van de organisaties
die deze beroepen vertegenwoordigen.
Desniettemin is een globale samenhang te ontdekken tussen inkomen en prestige

van een positie enerzijds, en relatieve schaarste aan personen, van wie men een
adequate rolvervulling in die posities verwachten kan, benevens het belang dat de
samenleving hecht aan optimale bezetting van zulke posities, anderzijds.
In tabel IX zijn gegevens opgenomen omtrent het beroepsniveau en de

inkomenspositie van een steekproef uit de Nederlandse bevolking in 1971. Uiteraard
zijn zulke gegevens, verstrekt door respondenten omtrent inkomen en beroep van
het hoofd van het gezin of huishouden waartoe zij behoren, óf - in geval van
alleenstaanden - omtrent hun eigen beroep en inkomen, niet erg nauwkeurig. Toch
valt niet te betwijfelen dat deze cijfers in grote lijnen wel een juist beeld geven van
de samenhang tussen beroepsprestige en inkomensniveau in Nederland. Eigenlijk
geven de cijfers nog een geflatteerd beeld. Immers, de inkomenspositie van hen die
niet meer tot de beroepsbevolking behoren (gepensioneerden, werklozen, AOW-ers
e.d.) wordt niet ver-
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Tabel IX. Beroepsniveau en inkomen van een steekproef uit de Nederlandse
bevolking, in 1971.

Maandinkomen1)Beroepsniveau2)

totaalf 1500 of meerf 900 - < f 1500< f 900
100 (N = 100)61,1%22,9%16%hoog

100 (N = 576)23,8%46,1%30,1%middelbaar

100 (N = 814)4,6%32%63,4%laag

De indeling hoog/middelbaar/laag was als volgt:

Hoog niveau: directeuren; eigenaars van grote en middelgrote bedrijven; leden van
regering en volksvertegenwoordiging; hoge overheidsfunctionarissen; beoefenaren
van vrije beroepen, van intellectuele beroepen enz.

Middelbaar niveau: eigenaars van kleine bedrijven, van agrarische bedrijven;
middenkader bij overheid en bedrijfsleven; winkeliers enz.

Laag niveau: arbeiders; administratief personeel; ambachtslieden; employés bij
overheid en bedrijfsleven enz.

Bron: Onderzoek politieke participatie van de vakgroep Politieke Wetenschap,
Rijksuniversiteit te Leiden (dr. G.A. Irwin en drs. H.A.A. Molleman). De cijfers
hebben betrekking op een gewogen steekproef. Buiten beschouwing gelaten zijn
respondenten die geen opgave verstrekten van hun inkomen en diegenenwier beroep
en ook dat van hun gezinshoofd onbekend was.

meld. Aangenomen mag echter worden dat over het algemeen het inkomenspeil van
deze beroepslozen nog weer ongunstig afsteekt bij dat van de categorie ‘laag
beroepsniveau’.
Beperken we ons echter tot de gegevens over beroepsbeoefenaren, dan blijkt

duidelijk hoe groot de verschillen in welvaartspeil zijn tussen Nederlanders met
leidinggevende functies en/of academische vorming aan de ene kant, en diegenen
die ‘uitvoerende’ arbeid verrichten - als hand- of hoofdarbeider - aan de andere kant.
De oude en nieuwe

1) Betreft het gezinsinkomen of het eigen inkomen (in geval van alleenstaanden) volgens eigen
opgave.

2) Betreft beroep gezinshoofd of eigen beroep (in geval van alleenstaanden).
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middenstanders nemen in deze een tussenpositie in. Het spreekt vanzelf dat het
globale beeld uit tabel IX allerlei bepaald niet onbelangrijke verschillen in
inkomenspositie verdoezelt, bijv. tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders,
tussen land- en industrie-arbeiders, tussen boeren en het middenkader bij overheid
en bedrijfsleven, tussen topmanagers en academisch geschoolde staffunctionarissen.
Een meer gedifferentieerde indeling doet echter niets af of toe aan de algemene lijn
van een betrekkelijk sterk verband tussen inkomenspositie en beroepsprestigeniveau.
Over het geheel genomen hebben in onze moderne samenleving dus die posities

in de beroepsstructuur een hoog inkomensniveau, waarvoor langdurige opleiding
plus uitzonderlijke begaafdheden noodzakelijk zijn, en waarvan in het algemeen het
sociaal belang hoog wordt aangeslagen. Hoe minder eisen qua scholing en speciale
eigenschappen aan een beroepspositie gesteld worden, en hoe minder er voor de
economie en de samenleving afhangt van de rolvervulling in een bepaalde positie,
hoe lager in het algemeen de beloning. Uit tabel VII (zie blz. 211/212), waarin de
beroepsprestigehiërarchie van het Nederlandse volk is te vinden, kan men een globale
indruk krijgen van de ongelijkheid in prestigetoekenning aan bepaalde soorten
beroepsposities.
Ook hier is in grote lijnen het verband op te merken tussen maatschappelijke

beloning van een positie enerzijds, en schaarste aan beschikbare krachten plus het
belang voor de maatschappij van deze posities anderzijds.
Het is wellicht nuttig erop te wijzen, dat hier geen poging gedaan wordt om de

voor een moderne, industriële samenleving als de onze zo karakteristieke contrasten
in prestige en inkomen tussen diverse categorieën van beroepsbeoefenaren te verklaren
aan de hand van de rol, die deze beloningen spelen in het algemeen-maatschappelijk
rekruteringsproces voor diverse beroepen. Het gaat er slechts om, dat deze
ongelijkmatige verdeling van bestedingsmogelijkheden en van sociaal aanzien over
diverse beroepsgroeperingen een functie heeft als positieve sanctie om sleutelposities
in het sociaal bestel bezet te krijgen.298. Het is zeer wel mogelijk, dat in andere
maatschappijen met een ander waardensysteem en/of met een andere structuur dan
de onze, andere middelen fungeren om een geregelde toevoer van personen naar
posities in de economische structuur te verzekeren.299.
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Na deze beschouwing over het algemeen-maatschappelijk proces van rekrutering
voor beroepsposities en de functie welke bepaalde sancties daarbij hebben, zou het
te ver voeren, ook nog in te gaan op de veelheid van sancties die in kleine sociale
systemen opgeld doen bij het werven van nieuwe leden.
Zeker is, dat ook bij het zich aansluiten bij een vriendenkring, het lid worden van

een vereniging, het ‘introuwen’ in een bepaalde familie of het meedoen aan een
religieuze, politieke of sociale beweging zowel positieve als negatieve sancties van
belang kunnen zijn. De eer van het behoren tot een groepering met een zeker sociaal
aanzien en de hoop op allerlei emolumenten kunnen zowel bij huwelijken als bij
affiliaties met bepaalde kringen, verenigingen of bewegingen een motief zijn om
zich te laten werven. Daarnaast kunnen ook ridiculisering, boycot, het onthouden
van steunverlening en nog talrijke andere sancties van negatieve aard in een groepering
gebezigd worden om iemand ertoe te krijgen een positie in een of andere sociale
structuur te aanvaarden.

Ten besluite van deze discussie over rekruteringsprocessen als mechanismen van
sociale controle nog iets over de interrelaties van sociale systemen in verband met
de toevoer van nieuwe leden.
Reeds eerder werd er de nadruk op gelegd, dat welhaast geen sociaal systeem

autonoom functioneert. Dit komt wel bijzonder duidelijk naar voren indien men let
op de afhankelijkheid van andere groeperingen voor de voorziening van nieuwe leden
voor een bepaalde groepering.
Of een groep of collectiviteit erin slaagt een geregelde toevoer van nieuwe leden

voor vacante posities te verzekeren, is een kwestie, welke maar ten dele door de
desbetreffende groep of collectiviteit beïnvloed kan worden. De sociale samenstelling
van het rekruteringsveld van een groepering is tot op grote hoogte bepalend niet
alleen voor de mate waarin, maar tevens voor de wijze waarop een groepering haar
behoefte aan nieuwe leden kan dekken. Met andere woorden: de studie van sociale
lagen en groeperingenwaaruit een bepaalde sociale eenheid haar nieuwe leden betrekt,
is belangrijk om op het spoor te komen van zowel kwantiteit als kwaliteit van de
bemanning van die eenheid en vice versa.
Helaas zijn in de sociologie de diverse typen van rekrute-
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ringsvelden nog maar weinig onderzocht.300. In het voetspoor van de economie heeft
men zich overwegend beperkt tot arbeidsmarkten, waarbij overigens wel duidelijk
is geworden hoezeer de structuur van dezemarkten invloed uitoefent op de bedrijven
die hierop zijn aangewezen. Omgekeerd is er uiteraard een direct verband tussen de
selectienormen van de organisatie en de penetratie van de organisatie in het
rekruteringsveld.301.

Interessante gegevens over de bevolkingscategorieën waaruit onze instellingen van
hoger onderwijs de studenten rekruteren, verschaffen onderzoekingen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. In tabel X is duidelijk te zien dat tot ongeveer 1960 om
en nabij de helft der studenten afkomstig was uit de hogere milieus, die naar alle
waarschijnlijkheid minder dan 10% van de bevolking omvatten. In de hogere milieus
gaat dan ook een veel groter aantal jongeren studeren dan in de andere milieus:
volgens een globale schatting, gemaakt voor de jaren vijftig, komen op elke 1000
personen van 18-29 jaar in resp. de hogere, de middelbare en de lagere milieus 89,
15 en 2 studenten voor!302.

De cijfers in tabel X wijzen op een geleidelijke, maar slechts langzaam
voortschrijdende ‘democratisering’ van het hoger onderwijs. Het aandeel van de
hogere milieus in de studentenbevolking is van 1936 tot 1970 teruggelopen. De
middelbare milieus die voor de Tweede Wereldoorlog 40% van de studenten
opleverden, zagen hun aandeel in de afgelopen decennia stijgen tot ca. 50%, de lagere
milieus van 6% tot ca. 14%. Desondanks is er nog altijd sprake van een in sociaal
opzicht sterk eenzijdige samenstelling van de studentenbevolking. Hoe komt dat?
Ten eerste blijkt uit onderzoek ondernomen in het kader van het zgn. Leidse

talentenproject (o.l.v. Van Heek), dat er een vrij sterke samenhang bestaat tussen
sociaal milieu van herkomst en geschiktheid tot het volgen van het middelbaar
onderwijs dat toegang verschaft tot het hoger onderwijs.303.Demeningen lopen uiteen
over de vraag in welke mate die schoolgeschiktheid berust op erfelijke begaafdheid
dan wel op via de primaire socialisatie en enculturatie in het gezin aangeleerde
capaciteiten. In ieder geval staat vast dat naarmate het milieu van herkomst ‘hoger’
is, een groter percentage jongens en meisjes van de lagere scholen doorstroomt
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naar het middelbaar onderwijs (en vandaar naar universiteiten en hogescholen), omdat
de leerlingen in hogere milieus meer dan in middelbare - en in middelbare meer dan
in lagere - milieus toegerust worden en zijn voor het deelnemen aan de ‘prestatieslag’
van wat vroeger H.B.S. heette, en nu Atheneum, of Gymnasium. Er vindt dus in zekere
zin een naar sociaal milieu verschillende toewijzing (‘ascription’) van
prestatie-(‘achievement’-)capaciteiten plaats.

Tabel X. Studenten aan universiteiten en hogescholen in Nederland naar
sociale herkomst, 1936 tot 1970.

TotaalBeroep van de vader
lager3)middelbaar2)hoger1)

100640541936/37

100744491947/48

100844481949/50

100845471950/51

100746471954/55

100843491958/59

1009 (11)45 (47)46 (42)1961/62

10010 (11)47 (50)43 (38)1964/65

100(13)(49)(38)1967/68

100(14)(50)(37)1970/71

N.B. De getallen tussen haakjes hebben betrekking op eerstejaars studenten.

Bron: CBS, Statistick van het hoger onderwijs. Analyse van de groei van het aantal
studenten, 1938-1952, 1954, blz. 12, staat 12; idem, Statistiek van het hoger
onderwijs 1954/55-1955/56, 1957, blz. 27, staat 33; idem, 1965/66, 1967, blz. 27,
staat 3; idem, 1970/71, 1972, blz. 41, staat 1.

3) Lagere beroepen: lager administratief personeel in overheidsdienst en in particuliere bedrijven
en instellingen; industriearbeiders; landarbeiders.

2) Middelbare beroepen: middelbaar administratief en technisch personeel in overheidsdienst
en bij particuliere bedrijven en instellingen; onderwijzers bij lager, voortgezet gewoon lager
en uitgebreid lager onderwijs; zelfstandige landbouwers en kwekers; zelfstandige winkeliers,
ambachtslieden e.d.

1) Hogere beroepen: leidinggevenden in overheidsdienst en in particuliere bedrijven en
instellingen; vrije beroepen; docenten bij voortgezet en hoger onderwijs.
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Ten tweede doet zich bij de overgang naar en tijdens de middelbare school opnieuw
een zekere sociale ‘selectie’ voor welke voor leerlingen uit ‘lagere’ een kleinere kans
dan voor hun medeleerlingen uit ‘hogere’ milieus meebrengt om het universitair
onderwijs te bereiken.304. Ook ongeacht hun prestatiepeil gaan leerlingen eerder naar
het VHMO, naarmate hun milieu van herkomst hoger is. Voorts was bij het VHMO
vóór de invoering van de Mammoetwet sprake van enerzijds een duidelijk verband
tussen sociaal milieu en schoolsoort en anderzijds tussen schoolsoort en overgang
van middelbaar naar hoger onderwijs. In het algemeen waren Gymnasiasten van
‘hogere’ sociale herkomst dan HBS'ers en gingen zij vaker dan HBS'ers studeren. Met
andere woorden, leerlingen uit ‘lagere’ milieus bezochten vooral die schoolsoorten
waaruit de universiteiten en hogescholen in mindere mate studenten rekruteerden.
Het is overigens mogelijk dat hierin na de invoering van de Mammoetwet enige
verandering gekomen is.
Ten derde gaf ook de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs, indien men

deze per schoolsoort apart analyseerde, een sociale selectie te zien. Naarmate
abituriënten van het middelbaar onderwijs van ‘hogere’ sociale komaf waren, was
de kans groter dat zij bij het hoger onderwijs belandden, ongeacht schoolsoort en
prestatiepeil der leerlingen.305. Uiteraard is het denkbaar, maar niet erg aannemelijk
dat deze gang van zaken zich na de Mammoetwet gewijzigd heeft. Het ziet er dus
naar uit dat in ieder geval bij de overgang naar het VHMO, bij de keuze tussen
Gymnasium en HBS en na het behalen van het einddiploma bij de beslissing om al
dan niet te gaan studeren, allerlei milieu-bepaalde beweegredenen en per sociaal
milieu verschillende mogelijkheden een rol spelen.
Men kan een en ander op zekere hoogte interpreteren in het licht van onze

structurele dimensies. In het algemeen geldt dan: de kans dat het hoger onderwijs
studenten rekruteert uit een bepaald milieu, neemt toe naarmate tussen dat milieu en
de universitaire wereld de sociale afstand kleiner, de sociale integratie positiever en
het rangverschil geringer zijn.306. Zo zullen leerlingen uit ‘hogere’ milieus in
vergelijking met hun medeleerlingen uit ‘lagere’ milieus, eerder een scherp omlijnd
beeld hebben van de mogelijkheden om zich via een bepaald soort middelbare
schoolop-
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leiding te kwalificeren voor een universitaire studie. Evenzo zijn de leerlingen uit
een hoger milieu veelal ‘van huis uit’ meer vertrouwd dan hun collega's uit andere
milieus met het studentenleven, met de aantrekkelijkheden en moeilijkheden van
diverse universitaire studies en met de academische beroepen waartoe die studies
toegang bieden.307.

Niet alleen zullen jongens of meisjes uit een hoger milieu zodoende eerder dan
hun medeleerlingen op het idee komen te gaan studeren, maar ook zullen zij hier
allicht sterker toe gemotiveerd zijn. Immers, hun ouders, broers, zusters, vrienden
en vriendinnen die zo'n ‘onderwijsroute’ naar de universiteit gevolgd hebben of aan
het volgen zijn, zullen hierover niet alleen meer informatie, maar ook meer positieve
informatie verstrekken. Hoe ‘hoger’ het milieu, hoe groter de kans dat de sociale
afstand geringer en de sociale integratie positiever is tussen die mensen en groepen
die voor de leerling relatief sterke en positieve referentiefuncties hebben enerzijds,
en mensen en groepen die te maken hebben of hadden met het Gymnasium, de
universiteit en allerlei academische beroepen anderzijds. Dit heeft dan ten gevolge
dat met het sociaal milieu de kans stijgt, dat een leerling in de kring van zijn gezin,
familie, vrienden en kennissen een positieve houding jegens het pre-universitair
onderwijs ontwikkelt.
Daarbij komt dan nog dat in onzemaatschappij de instellingen van hoger onderwijs,

de Gymnasia en in iets minderemate ook deAthenea het stempel dragen van behorend
en toegang verschaffend tot de ‘hogere’ milieus. Derhalve zullen vele leerlingen uit
hogere milieus zelf, wellicht meer nog hun ouders, aan een zekere vrees voor
statusdaling een extra motief ontlenen om te kiezen voor een onderwijsroute die naar
de universiteit leidt. Hoe hoger het milieu, hoe geringer het statusverschil voor de
leerling tussen het milieu van herkomst en het via het pre-universitair onderwijs te
bereiken milieu van toekomst. Daaruit volgt dan weer: hoe hoger het milieu, hoe
sterker de drang om via pre-universitair en universitair onderwijs daling op de
maatschappelijke ladder te voorkomen.
Bij dit alles bleef nog onbesproken de invloed van het cultuurpatroon. Het ligt

echter voor de hand aan te nemen dat de kans op toetreding vanuit de ene naar de
andere groepering groter zal zijn, naarmate de culturele overeenkomst
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tussen beide groeperingen groter is. Zeker tot in de jaren zestig was in Nederland de
levensstijl op de Gymnasia en van de universitaire en studentenwereld in sterke mate
verwant aan die van de ‘hogere’ standen. Ondanks alle veranderingen nadien zal nog
wel voor vele Gymnasia en voor bepaalde universitaire studierichtingen gelden dat
het school- of studiemilieu waarin de leerling of student verkeert in vele opzichten
qua waarden- en normenpatroon lijkt op het leefmilieu van jongelui wier ouders een
sociaal ‘hoog’ aangeslagen beroep of professie uitoefenen.
Zoals al aangeduid in het voorgaande, kan de ‘thuiscultuur’ van een jongen of

meisje de kansen om de onderwijsweg naar de universiteit in te slaan op tweeërlei
wijze beïnvloeden. In de eerste plaats via de zgn. primaire socialisatie. Het staat wel
vast dat in gezinnen uit de ‘hogere’ sociale lagen van de samenleving meer dan in
gezinnen uit ‘lagere’ milieus de sterk cultureel bepaalde opvoedingspraktijk die
verbale en intellectuele vaardigheden bij het kind tot ontwikkeling brengt, die
bijdragen tot de vereiste capaciteiten om ons soort middelbaar en hoger onderwijs
te volgen.
In de tweede plaats zal een positieve sociale integratie tussen het milieu van origine

van de leerling aan de ene, en het universitair en academisch beroepsmilieu aan de
andere kant, veelal een gevolg zijn van, althans tenminste versterkt worden door een
zekere mate van cultuurverwantschap. De eigen wil om te gaan studeren en de sociale
aandrang door zijn milieu op hem uitgeoefend om dit te doen, zullen dus sterker zijn
naarmate de leerling zelf en mensen uit zijn omgeving er meer van overtuigd zijn
dat een universitaire studie uitzicht biedt op een studieloopbaan, levenswijze en
maatschappelijke functie conform het eigen cultuurpatroon.
Zoals reeds naar voren kwam, het ligt in de rede te veronderstellen dat er over het

algemeen meer cultuurverwantschap zal voorkomen tussen milieu van herkomst en
het universitair en academisch beroepsmilieu, naarmate dat milieu van herkomst
‘hoger’ in demaatschappij gesitueerd is. Overigens is het aannemelijk dat de ‘culturele
revolutie’ die in de jaren zestig plaatsvond bij ons hoger onderwijs308., sinds ca. 1960
die cultuurverwantschap tussen hogere milieus enerzijds en de studenten- en
universitaire wereld anderzijds heeft doen afnemen. Dat zou dan ook best een van
de redenen kunnen zijn, waarom in de afgelopen 10 à 15 jaar

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



324

het aandeel der middelbare en lagere milieus in de studentenbevolking is
toegenomen.309.

Het rekruteringsveld van onze instellingen van hoger onderwijs wijkt niet alleen af
naar sociaal milieu, maar ook naar geslacht. Studeren is nog altijd hoofdzakelijk
weggelegd voor jongens en zodoende wordt het karakter van onze maatschappij als
een ‘mannenmaatschappij’ in de zin van een door mannen gedomineerde
maatschappij, gehandhaafd. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat begaafdheid
en geschiktheid tot het volgen van die vormen van voortgezet onderwijs die toegang
tot universiteit en hogeschool verschaffen, hierin een rol spelen. De schoolprestaties
van de meisjes liggen nl. aan het einde van het lager onderwijs op ongeveer hetzelfde
peil als die der jongens.310. Toch gaan er verhoudingsgewijs minder meisjes dan
jongens naar het VHMO, terwijl van die meisjes die het einddiploma VHMO behalen,
een veel kleiner percentage gaat studeren dan van hun mannelijke schoolgenoten die
met succes hun VHMO-opleiding afrondden.311. Overigens, die ongelijkheid van
onderwijskansen tussen de seksen is over het algemeen groter naarmate het milieu
van herkomst lager is.312.

Het eindresultaat is derhalve dat de studentenpopulatie voor het overgrote deel uit
jongensstudenten bestaat en dat de minderheid van meisjesstudenten in nog sterker
mate dan de mannelijke meerderheid een oververtegenwoordiging van de hogere
milieus te zien geeft.313. Bij opvoeding en onderwijs gaat men blijkbaar bij jongens
wel, maar bij meisjes niet uit van een conceptie van de rol van de adolescent als
‘toekomstig beroepsbeoefenaar’ die met zijn talenten moet woekeren. Het meisje
daarentegen wordt nog altijd de traditionele rol van toekomstig ‘vrouw en moeder’
toebedeeld en bijgevolg wordt zij veel minder dan de jongen gestimuleerd en in de
gelegenheid gesteld aan het VHMO en het hoger onderwijs te gaan deelnemen.
Enige aanwijzingen in deze richting zijn wel in de researchliteratuur aan te treffen.

Zo bleek bijv. dat ouders van leerlingen bij het voortgezet onderwijs zich in het geval
van een jongen wel, maar in het geval van een meisje niet, intensiever met het
huiswerk van hun spruit gaan bemoeien, naarmate diens schoolresultaten slechter
zijn.314.Met andere woorden: ouders maken zich blijkbaar minder zorgen over slechte
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rapporten van hun dochters dan over die van hun zoons. Omdat het er voor een jongen
meer ‘op aan komt’ en voor een meisje ‘niet zoveel toe doet’?
Al met al kan geconcludeerd worden dat de socialisatie en enculturatie thuis en

op school fungeren als mechanismen van sociale controle die in onze samenleving
niet alleen de sociale hiërarchie, maar ook de hiërarchie der seksen tot op zekere
hoogte in stand houden. Overigens moet men zich realiseren dat de gegevens die ten
grondslag liggen aan deze conclusie grotendeels verzameld werden in een periode
toen de opleving van de vrouwenemancipatiebeweging nogmaar nauwelijks op gang
gekomen was.
Onderzoek in de komende jaren moet uitwijzen in hoeverre deze beweging ook

de rolopvattingen omtrent het opgroeiende meisje heeft beïnvloed en als gevolg
daarvan een vermindering van de ongelijke onderwijskansen van meisjes tot stand
bracht.

Hoewel gegevens omtrent rekrutering voor sociale groeperingen van allerlei aard
betrekkelijk schaars zijn, bevestigen ettelijke studies de hierboven vermelde werking
van de geringe sociale afstand tot bepaalde beroepen als factor in de beroepskeuze.
In een enquête onder adspirant-beroepsofficieren bij deMarine bleek, dat ca. 80%

van deze adelborsten familie en/of kennissen bij de krijgsmacht had.315. In zijn analyse
van de rekrutering van academische beroepen stelde Kuiper o.m. vast dat economen
voor meer dan de helft uit het ondernemersmilieu (zakenlieden, industriëlen, boeren
en zelfstandige middenstanders) afkomstig zijn.316. Van Braam constateerde dat ca.
1/3 van alle door hem geënquêteerde ambtenaren zoons van ambtenaren of employés
waren.317. Tenslotte kwam Dellepoort tot de conclusie, dat voor de priesterroepingen
het contact met kerk, liturgie, misdienen en persoonlijk contact met een priester van
groot belang waren.318.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat in al deze gevallen, evenals bij de toevoer van
personen naar academische beroepen, het sociaal selectieproces stabiliserende functies
heeft voor de beroepsgroeperingen in kwestie. Bepaalde beroepscodes en voor het
beroep specifieke verhoudingen worden wellicht gemakkelijker aanvaard door hen,
die de gang van zaken in het beroep in kwestie reeds meer van dichtbij meemaak-
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ten en als iets vanzelfsprekends leerden zien. Concreet onderzoek zal overigens
moeten uitmaken in hoeverre dit rekruteringsproces een beslissende rol speelt voor
de continuïteit van de in het geding zijnde sociale systemen; waarschijnlijk zal dit
van beroep tot beroep verschillen.
De studie van het rekruteringsveld van bepaalde groeperingen is overigens niet

slechts van theoretisch belang, maar is ook voor de praktijk van niet te onderschatten
betekenis. Zo zijn bijv. de hierboven besproken analyses van de sociale herkomst
der studenten het uitgangspunt geworden voor talrijke discussies en congressen
inzake de zgn. externe democratisering van het hoger onderwijs, en over de vraag
of en hoe aan een stagnerende democratisering iets te doen valt met behulp van
zogeheten compensatie- of activeringsprogramma's.319.

Een ander voorbeeld is de uitvoerige studie van Dellepoort320. omtrent de
priesterroepingen. De rooms-katholieke kerk heeft te kampen met een voortdurende
daling in het aantal priesterwijdingen. Er is weinig sociologisch voorstellingsvermogen
nodig om te kunnen bevroeden in welke mate zo'n stagnatie in de rekrutering van
kader voor een organisatie als de rooms-katholieke kerk discontinuïteitseffecten kan
hebben. Uiteraard is inzicht in de mate en aard van zulke stagnaties op grond van
sociologisch onderzoek een eerste vereiste om de nodige maatregelen te kunnen
treffen.

2. Mobiliteit

Verandering van positie in een sociale structuur wordt doorgaans sociale mobiliteit
genoemd. Houdt de positieverwisseling een verandering van sociale rang in, dan is
er sprake van verticalemobiliteit; uiteraard kan verticale mobiliteit zowel verhoging
als verlaging van rang betekenen. Sociale mobiliteit wordt horizontaal genoemd
indien de betrokkene een nieuwe positie gaat bezetten, die in sociale rang ongeveer
gelijkwaardig is aan zijn oude positie.
Opwaartse sociale mobiliteit, of wel bevordering bezien vanuit het standpunt van

de groepering, is in welhaast elk sociaal systeem een belangrijk mechanisme om
vacante posities in de rangen boven het laagste niveau bezet te krijgen. In ker-
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kelijke en militaire hiërarchieën, en ook in allerlei soorten verenigingen voor
ontwikkeling, ontspanning of sport worden de hogere rangen vrijwel uitsluitend
aangevuld door promotie vanuit de lagere.
In het bedrijfsleven en bij het overheidsapparaat echter komt ook veel

positietoewijzing in hogere rangen voor via aanwerving van nieuwe leden.
De voor- en nadelen van beide wervingsmethoden liggen voor de hand. Degene

die ‘from the ranks’ opklimt, is in hoge mate bekend met de rolnormen en
rolverwachtingen van de hogere positie; hij kan bij de gezagsuitoefening in de hogere
positie vaak steunen op zijn kennis omtrent en zijn goede verstandhouding met zijn
vroegere collega's.
Daar staat tegenover dat wellicht juist de grote ervaring van de opgeklommene in

het sociaal systeem in kwestie een soort ‘bedrijfsblindheid’ inhoudt, en dat in veel
gevallen het leidinggeven aan voormalige ranggenoten moeilijkheden oplevert in
verband met de vroegere collegialiteit en vertrouwelijkheid.
De buitenstaander heeft vanwege zijn gebrek aan kennis omtrent zijn nieuwe

werkmilieu veelal een lange inwerkperiode nodig, maar hij staat veel onbevangener
tegenover de problemen waarmee hij in de nieuwe positie geconfronteerd wordt dan
de min of meer ‘bedrijfsblinde’ bevorderde. Voorts is hij in principe beter in staat
een netwerk van optimale verhoudingen en betrekkingen op te bouwen en gezag af
te dwingen; hij heeft immers onder zijn nieuwe superieuren, collega's en
ondergeschikten vrienden noch vijanden.

Naarmate demoderne samenleving een steeds toenemende dichtheid van betrekkingen
te zien geeft, en de technische hulpmiddelen die aan tal van groeperingen ten dienste
staan in aantal en ingewikkeldheid toenemen, tekenen zich bij de toewijzing van
beroepsposities een tweetal ontwikkelingstendenties af.
De eisen voor hoge posities in overheidsinstellingen, bedrijven en andere grote

organisaties zijn zodanig verzwaard, dat men meent in de ervaringskennis van de
lager geplaatsten geen voldoende garanties meer te hebben voor een adequate
taakuitoefening.
In de eerste plaats neemt men dan in meerdere mate dan
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vroeger zijn toevlucht tot het aantrekken van hen, die met succes een gespecialiseerd
opleidingsinstituut voor de desbetreffende hogere functies doorlopen hebben. Zo
berekende Van Braam, dat tussen 1912 en 1939 het aandeel van de van buitenaf
benoemde hoofdambtenaren in het korps departementsambtenaren sterk was
toegenomen.321. Vermoedelijk komt dit voornamelijk doordat hoe langer hoe meer
academici, in plaats van op te klimmen uit de lagere rangen, in de hogere ambtelijke
posities benoemd worden.
Eenzelfde verschijnsel doet zich ook buiten het overheidsapparaat voor. Zo

berekende Teulings aan de hand van CBS-gegevens, dat zich in het Nederlandse
bedrijfsleven op vrijwel alle terreinen in de periode van 1930 tot 1960 een
‘academisering’ van de ondernemingsleiding heeft voorgedaan. Voorts constateert
hij een ‘opmars der specialisten’ en concludeert dat het aantal academisch gevormde
specialisten in het bedrijfsleven sneller is toegenomen dan het aantal academisch
gevormde managers.322. Dit betekent dat de kansen voor de bekwame arbeider of
employé om zonder speciale opleiding, maar dank zij zijn bedrijfservaring een functie
op midden- of topniveau te bereiken, relatief gedaald zijn.
In de tweede plaats ziet men, vooral in de laatste decennia, in tal van organisaties

een formaliseren van de promotiegang,met name doormiddel van interne opleidingen.
De bazencursus, de vakopleidingen in de rijksdienst, veel postdoctoraal onderwijs,
de hogere krijgsschool enz. zijn vormen van bijscholing of herscholing voor degenen
die voor een hogere positie in aanmerking komen. Men vertrouwt niet langer op de
via ervaring verworven kennis en vaardigheden, maar heeft specialisten in dienst om
aan de hand van een uitgestippeld opleidingsprogramma de adspiranten voor hogere
posities op hun rolvervulling voor te bereiden.323.

In het verschijnsel van de interne opleidingsinstituten kwam reeds het verband
tussen doorstroming en cultuuroverdracht naar voren. Zoals een zekere formele
roltraining vaak voorwaarde is voor het bevorderd worden tot een positie van hogere
rang, zo is er ook een soort informele rolvoorbereiding voor sociale stijging.
Wie in aanmerking wil komen voor bevordering, is doorgaans niet slechts bezig

op eigen houtje of door een trainingsprogramma zich de nodige bekwaamheden voor
de hogere positie eigen te maken. De rol, het cultuurpatroon
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dat karakteristiek is voor een positie, omvat immers niet slechts kennis en
vaardigheden, maar evenzeer allerlei normen en doeleinden die met de
vakbekwaamheid slechts indirect verband houden. Roltraining impliceert ook het
aankweken van de ‘juiste’ mentaliteit, de geëigende houding voor een bepaalde
positie.
Interessante gegevens over deze kwestie zijn te vinden in onderzoekingen omtrent

het Amerikaanse leger en de Amerikaanse luchtmacht gedurende de Tweede
Wereldoorlog. Door middel van enquêtes stelden de onderzoekers in diverse
steekproeven van militairen de mate vast, waarin ondervraagden zich al dan niet
conformeerden aan de officiële normen en waarden van het leger. Na verloop van
tijd werd dan nagegaan, wie wel en wie niet tot een bepaalde hogere rang bevorderd
was. In welhaast alle gevallen kwam vast te staan, dat de conformisten in meerdere
mate dan de non-conformisten promotie gemaakt hadden.324.

Merton heeft dit aanleren van bepaalde rolnormen en rolverwachtingen, waardoor
de kans op stijging naar de bij de rol behorende positie toeneemt, ‘anticipatory
socialization’ genoemd: socialisering-bij-voorbaat.325. Hij stelt, dat het zich vooraf
eigen maken van het cultuurpatroon van de hogere positie-het aanvaarden van het
hogere stratum als referentiegroepering-niet alleen voor de bezetter van de lagere
positie een verhoging van stijgingskansen inhoudt, maar hem ook van pas komt nadat
de stijging zich voltrokken heeft.326.

Een en ander is gemakkelijk te begrijpen in het licht van de hiervóór ontwikkelde
theorie. De leiding zal bij voorkeur die personen bevorderen, van wie zij meent dat
zij hun taak zullen uitoefenen ‘op de juiste wijze’, d.w.z. in overeenstemming met
de rol behorende bij de vacante positie, zoals de leiding deze rol ziet.
Veelal bestaat socialisering-bij-voorbaat dus uit een proces van ‘formele’ én

‘informele’ cultuuroverdracht, voorafgaande aan de bezetting van een positie. De
‘formele’ overdracht van cultuurelementen heeft dan voornamelijk betrekking op
een bepaalde dosis technische kennis en bekwaamheid, terwijl de ‘informele’
overdracht vooral van belang is voor normen en verwachtingen omtrent zaken als
de gezagsverhoudingen in de groepering, het optreden naar buiten e.d. De instanties
die met de selectie van de voor promotie in
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aanmerking komende kandidaten belast zijn, zullen iemand dan ook gewoonlijk
beoordelen op de mate waarin hij zich de rol voor de opengevallen positie reeds
eigen gemaakt heeft. Hoe beter iemands opleidingsresultaten (indicatie van de mate
waarin ‘formele’ cultuuroverdracht tot stand kwam) en hoe beter de indruk die men
heeft van zijn houding, zijn representativiteit enz. (indicatie van het succes van de
‘informele’ cultuuroverdracht), hoe groter de kans is dat hij inderdaad promotie
maakt.
De tweede door Merton genoemde functie van socialisering-bij-voorbaat, nl. die

van aanpassing in de nieuwe positie, hangt met het zo juist behandelde nauw samen.
Opgeklommenen zullen zich in hun nieuwe positie althans vis à vis hun superieuren
en wellicht ook tegenover hun collega's gemakkelijker schikken dan bevorderden,
wier standpunt van dat van de leiding afwijkt.
Hoe groter de convergentie van denkbeelden tussen kandidaat en leiding terzake

van de rol waarom het in de vacante positie gaat, hoe groter de kans op samenwerking
en wederzijdse sympathie wanneer aan de kandidaat de positie toegewezen is.
Vooral echter indien de roldefinities omtrent een bepaalde positie in hoge mate

uiteenlopen al naar gelang het hiërarchisch niveau, zal de ‘cultuuroverdracht bij
voorbaat’ de adspirant-klimmermeer enmeer van zijn ranggenoten doen vervreemden.
De op promotie beluste soldaat, arbeider of employé, voor wie de leiding als
referentiegroep fungeert, jaagt vaak zijn collega's tegen zich in het harnas: hij
doorbreekt de loyaliteit van de groep, en zijn van de meerderheid afwijkende
meningen wekken antipathie op.327. Het resultaat is dan soms juist een versterking
van de neiging van de persoon in kwestie om door promotie uit zijn benarde positie
bevrijd te worden: het antagonisme jegens de ‘Streber’ kan dan in plaats van een
remming juist een versnelling in het proces van cultuuroverdracht betekenen.
Een en ander houdt overigens een beperkende voorwaarde in voor de doorMerton

veronderstelde adaptieve functie van cultuuroverdracht-bij-voorbaat.Wanneer iemand
van een lagere naar een hogere positie is bevorderd, kan juist een hoge mate van
‘anticipatory socialization’ een belemmering zijn voor een positieve verstandhouding
met de ondergeschikten, die mogelijk voormalige collega's van hem zijn
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en zijn vroegere houding niet hebben vergeten.
Tenslotte zij opgemerkt dat het beschreven mechanisme uiteraard bijdraagt tot de

continuïteit van het sociaal systeem in kwestie. Overigens is een negatief aspect niet
afwezig, te weten verstarring en traditionalisme, hetgeen juist in hogere en
leidinggevende functies een gevaar voor de organisationele dynamiek betekent.

Een dilemmawaarvoor vele sociale groeperingen bij de doorstroming van generaties
komen te staan, is de keuze tussen anciënniteit en capaciteit als alternatieve
grondslagen voor bevordering.328.

Na de bespreking van het verband tussen cultuuroverdracht en bevordering, of
wel: roltraining en positiebezetting, zal het duidelijk zijn, dat een sociaal systeem
slechts dan anciënniteit kan hanteren als maatstaf voor selectie bij promoties, indien
het om weinig gedifferentieerde posities gaat. Voor het vullen van sterk
gespecialiseerde posities, waarvoor ipso facto zeer specifieke rollen gelden, is het
vrijwel onmogelijk ommensen aan te stellen zonder aanzien des persoons, uitsluitend
op basis van de in de groepering doorgebrachte tijd.
Slechts in groeperingen waar de tradities aan het cultuurpatroon een nogal statisch

karakter verlenen, is anciënniteit erg belangrijk. In zulke systemen namelijk betekent
anciënniteit ervaring met de zeden en gewoonten van de groepering. Vermoedelijk
hebben de ouderen in een primitieve samenleving dan ook meer gezag en aanzien
dan in een moderne maatschappijvorm om de eenvoudige reden, dat zij méér dan de
jongeren beschikken over levenservaring in de zin van: uitgebreide kennis omtrent
de nuances van het cultuurpatroon. De primitieve gemeenschap bevordert de oudsten
tot vooraanstaande posities, omdat dezen geacht kunnen worden te enigerlei tijd wel
met alle facetten van de heersende normen en verwachtingen in aanraking geweest
te zijn.
Zo ook kon eertijds een studentengezelligheidsvereniging en kan thans nog een

officierskorps en bloc bepaalde ‘jaarklassen’ tot een hogere status doen promoveren.
De ervaring van het jaar in kwestie biedt een zekere waarborg voor een adequate
rolvervulling op het hogere niveau; de mores en gedragswijzen zijn duidelijk
gestructureerd en stabiel,
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zodat het normale groepslid zich door een zekere tijd durende deelname aan het
groepsleven wel min of meer automatisch voorbereidt op de voor de hogere positie
geëigende rol.
In dynamische sociale systemen daarentegen betekent een doorkneed zijn in ‘de

wegen der vaderen’ eerder een brevet van onvermogen dan een aanbeveling.Wanneer
het cultuurpatroon zich snel wijzigt, is een uitgebreide kennis van dat patroon in
heden en verleden immers voor een groot deel onnutte ballast. Indien een groepering
geconfronteerd wordt met de noodzaak zich aan ongekende situaties aan te passen,
maken juist mensenmet initiatief en improvisatievermogen carrière. In leidinggevende
posities is kennis van precedenten en gewoonten dus minder belangrijk dan de
capaciteiten om op allerlei terrein beslissingen te nemen, die de substitutie van nieuwe
voor oude normen, verwachtingen en doeleinden inluiden.
In een krijgsmacht ziet men dan ook, hoe in oorlogstijd de keuzebevordering het

pleegt te winnen van de automatische bevordering. De behoefte aan capabele figuren
op verantwoordelijke posten dwingt de organisatie om tegen de vredesregels in die
jonge officieren bij voorrang te bevorderen, die blijk geven van inzicht in nieuwe
mogelijkheden, van organisatie- en improvisatietalent.
Allerlei industriële organisaties en zelfs overheidsorganen kennen vrij overwegend

het systeem van de keuzebevordering. In zulke gevallen gaat het doorgaans om
posities in de hiërarchische structuur waaraan zeer specifieke eisen gesteld worden,
en die een hoge mate van besluitvaardigheid en initiatief veronderstellen.

Mogelijk ligt in de geleidelijke substitutie van capaciteit voor anciënniteit ook een
gedeeltelijke verklaring van de zgn. ‘gezagscrisis’, die onze tijd zou kenmerken.
Daar op allerlei terrein de ouderen niet meer op hun anciënniteit in de samenleving
kunnen bogen als basis voor een zekere deskundigheid, omdat het cultuurpatroon in
die sectoren van het sociale leven aan snelle veranderingen onderhevig is, boeten zij
aan gezag in.
Zo toonde een Amerikaans onderzoek aan, dat op het gebied van de mode en de

filmkeuze de jongeren meer invloedrijk zijn dan de ouderen.329. De reden is wellicht,
dat bij zulke
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voortdurend in beweging zijnde normpatronen als die omtrent kleding en
bioscoopbezoek de ervaring van de ouderen hen niet meer te stade komt, of zelfs
hun aanpassingsvermogen enigermate verlamt. Bijgevolg is de jeugd in het voordeel
en verwerft zich in deze zaken ten opzichte van de oudere generatie een positie van
initiatief.

In een bespreking van promotiecriteria mag uiteraard de rol die connecties en relaties
(de zgn. ‘vitamine-R’) spelen, niet ontbreken. Tot op zekere hoogte doorkruisen in
elk sociaal systeem overwegingen van persoonlijke aard de objectieve zakelijke
motieven, vooral wanneer het om keuzebevordering gaat.
Het lievelingetje van de juf, de ‘bruinwerker’ in de militaire dienst, de protégé

van de chef, de-man-met-een-kruiwagen en het familielid van de directeur zijn sociale
typen van mensen, aan wie een positie wordt toegewezen op grond van hun
persoonlijke betrekkingen met hen die over bevorderingen moeten beslissen.
Men kanmoeilijk twijfelen aan de juistheid van de bewering, dat verticalemobiliteit

soms een kwestie van ‘connecties’ is. Het is echter zeer de vraag of in zulke gevallen
de populaire interpretatie van dit verschijnsel als een vóór laten gaan van persoonlijke
belangen vóór zakelijke belangen door de machthebbers, altijd opgaat.
Zoals wij zagen, houdt frequentie interactie van coöperatieve aard tussen twee

partijen gewoonlijk precisie en convergentie van denkbeelden over elkaar in. De
chef die over de promotie naar een hogere positie moet beslissen en daartoe zijn
ondergeschikten de revue laat passeren, zal - ceteris paribus - omtrent iemand met
wie hij nauwe en vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt, eerder de indruk
krijgen dat deze geschikt is voor de vacature, dan omtrent een hem onbekend en/of
antipathiek persoon.
Vooral indien er een positie in het geding is, waaromtrent de roleisen niet al te

duidelijk vaststaan en waarvoor allerlei imponderabiele persoonlijke capaciteiten
noodzakelijk geacht worden, is de kans groot dat de chef volkomen te goeder trouw,
dank zij het genoemde mechanisme van frequente en coöperatieve interactie en de
gevolgen daarvan voor de beeldvorming, een kennis of familielid uitzoekt voor de
vacature. Wellicht zijn er veel bekwamer figuren beschik-
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baar; deze komen dan niet in aanmerking, niet zozeer omdat de beschikkende
instanties per se de eigen relaties willen bevoordelen, maar om de simpele reden dat
deze instanties van het bestaan van deze figuren en hun bekwaamheden niets of te
weinig afweten.
Het persoonlijk contact van hen die met de promotie belast zijn, fungeert dus als

een soort ‘natuurlijk’ selectiemechanisme, vooral indien men geen objectiverende
selectiemiddelen zoals systematische personeelsbeoordeling of psychologische tests
kan of wil hanteren. Om dezelfde reden overigens kan juist persoonlijke bekendheid
een belemmering voor promotie vormen: men weet te veel van de betrokkene!

Men doet er goed aan deze en dergelijke verschijnselen niet te veel vanuit de eigen
culturele criteria te beoordelen. In vele niet-Westerse maatschappijen is de
persoonlijke relatie doorslaggevend bij het proces van maatschappelijke
positieverbetering. Men rekent er eenvoudig op dat familieleden en kennissen een
streepje vóór hebben en men keurt het moreel zelfs sterk af, indien iemand die over
macht en aanzien beschikt, deze persoonlijke banden niet laat meetellen. Wat wij
‘zakelijk’ en ‘objectief’ noemen, heet daar ‘hard’ en ‘onpersoonlijk’, zo niet een
grove veronachtzaming van sociale normen.
In de literatuur is vooral veel aandacht besteed aan wat men noemt ‘patronage’,

d.i. het relatiepatroon waarbij leden van hiërarchisch onderscheiden groeperingen
over en weer bijstand en begunstiging als een maatschappelijk aanvaard samenstel
van rechten en plichten beschouwen.330. In sommige niet-Westerse samenlevingen is
dit stelsel ver uitgewerkt, en handhaaft het zich ook waar ‘moderne’ instellingen als
overheidsdiensten, industriële bedrijven of politieke partijen van betekenis zijn
geworden.
Nog ruimer is het terrein van de zgn. sociale netwerken331., die in sommige

samenlevingen, bijv. in het Middellandse-Zeegebied, een zeer belangrijke
structurerende factor zijn in het maatschappelijk verkeer. Alleen door zich van zijn
relaties binnen het netwerk te bedienen kan men een baan krijgen, een
overheidssubsidie, een plaats voor een zoon op een onderwijsinstituut; kortom: een
positieverbetering komt tot stand door een ‘gunst’ te vragen, wat gemakkelijker is
naarmate men zelf meer ‘gunsten’ kan aanbieden.
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In onze Westerse samenleving zijn gevallen, waarin persoonlijke relaties uitsluitend
als selectiemiddel voor promotie dienen, vermoedelijk even schaars als gevallen,
waarin promotie geheel en al op basis van hetzij capaciteit hetzij anciënniteit
plaatsvindt.
Zelfs in de onderneming waar keuzebevordering de opwaartse mobiliteit volledig

schijnt te beheersen, zullen anciënniteit en connecties nog wel een rol spelen, bijv.
door een of ander systeem van periodieke salarisverhogingen en door een geringe
mate van voorrang, die een familielid of kennis van een hooggeplaatst functionaris
in de selectieprocedure geniet.
Zo zullen ook in organisaties, waar bevordering tot op zekere hoogte automatisch

is (de krijgsmacht, sommige overheidsdiensten) en ook in sociale systemen waar
familierelaties de doorslag geven bij het vullen van vacatures, de capaciteiten van
de kandidaten voor de opengevallen posities zeker enigermate een punt van
overweging zijn.
Tenslotte gaat het bij elke positiebezetting tevens om rolvervulling; meestal zal

men bij een bevorderingssysteem, dat overwegend op anciënniteit gebaseerd is,
volstrekt onbekwame personen toch wel weren.332. Ook geldt voor groeperingen,
waarvan men krachtens geboorte deel uitmaakt, dat men aan bepaalde
rolverwachtingen en rolnormen moet voldoen, wil men dit geboorterecht niet
verliezen: ‘noblesse oblige!’

Tot nog toe is vrijwel alleen opwaartse verticale mobiliteit behandeld. Naast het
vullen van posities in een hiërarchische structuur vanuit lagere niveaus, is ook de
degradatie, de terugplaatsing van iemand uit een hogere naar een lagere positie, een
belangrijk mechanisme om een gewenst geachte continuïteit in een sociaal systeem
te bevorderen.
In de eerste plaats is degradatie een middel om positiebezetters, die volgens de

leiding van de groepering niet tegen hun taak opgewassen zijn, te verwijderen teneinde
anderen, van wie een betere rolvervulling verwacht wordt, in die positie te kunnen
stellen.
In de tweede plaats is degradatie als verwachting een uiterst gevoelige negatieve

sanctie voor het naleven van de rolverwachtingen en rolnormen in een positie. Het
ergste dreigement, dat - aldus de ervaring van een van beide auteurs - bij
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de opleiding tot reserve-officier voor de Koninklijke Marine gebruikt kon worden
luidde: ‘Als je liever met een matrozenkraag om naar Hilversum (d.i. het
opleidingskamp van de Marine voor de gewone zeemiliciens) gaat, zeg je het maar!’
Niet alleen de mogelijkheid van degradatie, ook het vooruitzicht op promotie kan

als sanctie (maar dan in positieve zin) een rol spelen. In beide gevallen vormen de
mobiliteitskansen een onderdeel van het patroon van verwachtingen voor personen
in bepaalde posities, dat hen al dan niet stimuleert om naar promotie te streven door
socialisering-bijvoorbaat en/of door punctuele rolvervulling.
Voor het overige spelen de sancties bij de mobiliteit een rol analoog aan die bij

het rekruteringsproces, weshalve wij er hier dan ook niet nader op ingaan.
Er is een opvallende overeenkomst tussen het zgn. wegpromoveren en de

degradatie.333. In beide gevallen worden voor een positie ongeschikt geachte
functionarissen overgeplaatst naar posities, die wél in overeenstemming met hun
capaciteiten zijn om zodoende de weg voor een meer adequate positiebezetting vrij
te maken.
Eigenlijk betekent wegpromoveren alleen maar in formeel opzicht promotie

(officiële hiërarchische positie); in de ‘informele’ prestigestructuur van de organisatie,
waarin de communis opinio van de betrokken personen over de ‘werkelijke’ waarde
van de verschillende posities tot uitdrukking komt, is er sprake van sociale daling.

Vooral in de jaren vijftig heeft in de sociologie het onderwerp van de
inter-generatiemobiliteit in de maatschappij als geheel veel aandacht getrokken. De
vraag daarbij was in hoeverre er in de samenleving van generatie op generatie
doorstroming plaatsvindt.
Doorgaans wordt deze algemeen-maatschappelijke mobiliteit tussen twee of meer

generaties bezien in het kader van de beroepsprestige-stratificatie; men vraagt zich
dan af, in welke mate een bepaalde generatie qua beroepspositie ten opzichte van de
vaders en soms ook grootvaders van de betrokkenen is gestegen of gedaald in sociaal
prestige.
Daar dit studieterrein vol zit van methodologische en theoretische voetangels en

klemmen, zullen wij er hier slechts zeer in het kort op in gaan.334.
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In het algemeen variëren maatschappijen tussen de uitersten van het ‘gesloten’ type,
waarin een minimum, en het ‘open’ type, waarin een maximum aan verticale
inter-generatiemobiliteit plaatsvindt.
Een hermetisch ‘gesloten’ maatschappijstructuur komt overigens, evenals een

volstrekt ‘open’ samenleving, zelden of nooit voor. Zelfs in een rigide kasten- of
standenmaatschappij worden personen uit lagere strata in de hogere opgenomen.335.

Omgekeerd is ook in de Verenigde Staten en in Sowjet-Rusland toch sprake van
enige inter-generatie-continuïteit wat de globale sociale status betreft.336.

De redenen waarom noch het ene, noch het andere uiterste type van
algemeen-maatschappelijke inter-generatiemobiliteit zich voordoet, zijn niet ver te
zoeken.
In de eerste plaats kan welhaast geen stand of kaste zich voor onbeperkte tijd enkel

en alleen door geboorte aanvullen, zulks vanwege de kans op uitsterven en de
noodzaak om op allerlei sleutelposities in de groepering mensen met bepaalde
bekwaamheden en/of bezittingen te plaatsen. Vooral in vroeger tijden (en thans nog
in de niet-Westerse gebieden) was het sterftecijfer van dien aard dat een bepaalde
elite kans liep te verdwijnen wanneer geen toevoer vanuit lagere strata plaatsvond.
Zo bleek bijv. uit een Zweeds onderzoek, dat van alle in 1626 aanwezige adellijke
geslachten na drie generaties reeds 84% in de mannelijke lijn uitgestorven was als
gevolg van de veelvuldige oorlogen.337.

Daar voorts elke heersende stand of kaste voortdurend allerlei belangrijke posities
moet bezettenwaarvoor de rolvervulling schaarse capaciteiten en/of welvaartsbronnen
vereist, is het steeds mogelijk, dat onder de nakomelingen van de eigen groepering
geen geschikte kandidaten gevondenworden. Niet dan op straffe van een ondermijning
van de algehele positie van de groepering in kwestie kan in zulke gevallen vermeden
worden om bekwame en/of bemiddelde lieden uit andere groeperingen aan te trekken.
De behoefte aan prominente staatslieden was in het vroegere West-Europa
ongetwijfeld een belangrijke drijfveer bij het accepteren van burgers in de adelstand.
Historisch onderzoek wees bijv. uit dat van 1603 tot 1629 het aantal Engelse ‘peers’
verdubbelde dank zij het feit, dat Jacobus de Eerste en Karel de Eerste hoge
functionarissen in staatsdienst in de adelstand verhieven.338.
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Een mesalliance met een dochter van een rijke niet-adellijke familie is altijd een
bekend middel geweest voor een adellijk geslacht om een economisch wankele basis
te stutten.
In de tweede plaats is er ook in een ‘open’ samenleving sprake van

‘statuserfelijkheid’.339. De invloed van het ouderlijk milieu vergroot of verkleint de
kans op geschiktheid voor een ‘hoger’ schooltype en stimuleert tot een beroepskeuze
op een zelfde niveau als dat van de vader; de vorming in het sociaal verkeer thuis
betekent reeds een soort algemene roltraining voor een positie, die min of meer met
die van de vader overeenkomt. Tenslotte houdt de angst voor sociale daling veelal
in, dat de familie met alle middelen ernaar zal streven om de nakomelingen een
positie van gelijke of hogere rang te bezorgen; speciaal families, die op een hoog
sociaal niveau verkeren, hebben vaak deze middelen - zowel financiële als sociale -
ter beschikking.
Omtrent de zgn. inter-generatiemobiliteit in Nederland verschaft een landelijk

onderzoek, uitgevoerd door Van Tulder in 1954, de nodige gegevens.340. Uiteraard
zijn deze gegevens inmiddels al weer verouderd, maar er zijn weinig redenen om
aan te nemen dat de toestand te onzent zich inmiddels drastisch heeft gewijzigd. In
ieder geval, toentertijd constateerde Van Tulder dat 37% van de zoons, waarover hij
gegevens had, in vergelijking met hun vaders sociaal gestegen, 23% gedaald en 40%
gelijk gebleven was. Er had dus meer stijging dan daling plaatsgevonden, wat naar
alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de omstandigheid dat er in 1954 minder
beroepsposities in ons arbeidsbestel voorkwamen die slechts op een vrij laag aanzien
konden bogen, dan in 1919.
Zoals verwacht mocht worden, bleken voorts de kansen op sociale stijging groter

te zijn naarmate de zoons meer opleiding genoten hadden. Zoons, die alleen lager
onderwijs hadden gevolgd, waren gemiddeld zelfs ten opzichte van hun vaders sociaal
gedaald, terwijl - het andere uiterste - liefst 77% dergenen die aan een universiteit
of hogeschool gestudeerd hadden, sociaal gestegen waren.
Sociale stijging op de beroepsprestige-ladder van de ene op de andere generatie

komt veelvuldig voor, doch doorgaans over vrij korte afstand. Toch zijn er in dit
opzicht aanmerkelijke verschillen geconstateerd tussen diverse academische beroepen.
Zo vermeldt Kuiper, dat de beoefenaars van vrije
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beroepen voor slechts 2%, en economen en ingenieurs voor niet meer dan 6%
afkomstig waren uit milieus van kleine zelfstandigen, lagere overheidsambtenaren
en arbeiders. Leraren bij het VHMO daarentegen vormen een uitzondering, voorzover
zij als onderwijzer begonnen zijn. Bij hen komt stijging over lange afstand in één
generatie betrekkelijk veel voor: van 27% van alle VHMO-leraren, tevens
oud-onderwijzer, was de vader kleine zelfstandige, lager overheidsambtenaar of
arbeider.341.

Tenslotte nog iets over de mobiliteit bij ondernemers.342. Ook hier hetzelfde beeld
dat door Kuiper werd aangetroffen voor andere tot de toplaag behorende
beroepsbeoefenaren: een groot deel dergenen die nu tot die toplaag behoren, is
afkomstig uit ‘hogere’ milieus; een flink aantal is over korte afstand sociaal gestegen
en slechts weinigen hebben in één generatie de sprong van de ‘basis’ naar de ‘top’
gemaakt. Van speciaal belang is het onderscheid dat Vinke, die dit onderzoek
uitvoerde, maakte tussen financierende ondernemers (d.w.z. eigenaars) en besturende
ondernemers (‘managers’). In de literatuur was namelijk al sinds de jaren dertig -
men denke hierbij aan auteurs als Schumpeter en Burnham - veel ophef gemaakt
over de scheiding tussen eigendom en macht in de onderneming. Dit zou dan o.m.
de opwaartse mobiliteit naar het (besturend!) ondernemerschap vergroot hebben. De
door Vinke verzamelde gegevens wijzen echter eerder op het tegendeel: als er al
verschil in maatschappelijke herkomst is tussen beide typen ondernemers, dan zijn
juist de financierende ondernemers gemiddeld iets frequenter sociaal gestegen dan
hun besturende collega's.

Nog interessanter dan de mobiliteitsprocessen als zodanig zijn de gevolgen ervan
voor individu en samenleving. Stijging of daling op de maatschappelijke ladder heeft
vanzelfsprekend allereerst gevolgen voor de betrokken individuen. Zo constateerde
Berting in een onderzoek te Amsterdam dat administratieve employésminder tevreden
waren met hun functie dan hun collega's op hetzelfde niveau, naarmate hun milieu
van herkomst hoger was.343. Vermoedelijk hadden zij die in vergelijking met het
ouderlijke milieu sociaal gedaald waren een hoger aspiratieniveau ten aanzien van
hun werk dan hun collega's. Dit zou erop wijzen dat ook in dit opzicht de enculturatie
in het ouderlijk milieu tot op zekere hoogte
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beklijft. Andere aanwijzingen in deze richting vormen de bevinding dat - althans in
Europa - mensen bij sociale stijging of daling de in het milieu van herkomst gangbare
politieke oriëntatie ‘meenemen’. Berting stelde vast dat sociaal gestegen employés
zich over het algemeen ‘linkser’, en sociaal gedaalde employés zich ‘rechtser’
opstelden dan hun collega's.344.

Eenzelfde resultaat kwamnaar voren uit gegevens betreffende academici, verzameld
in het kader van het Leidse talentenproject. De geënquêteerde academici gaven vaker
dan mensen van hetzelfde rangniveau een voorkeur te kennen voor PVDA en PSP en
minder vaak voor de VVD, naarmate zij sterker sociaal gestegen waren.345.

Vanuit sociologisch gezichtspunt zijn uiteraard interessanter dan de individuele
gevolgen van mobiliteit de consequenties ervan voor sociale systemen. Zo is het
denkbaar dat het vasthouden aan oude loyaliteiten jegens PVDA en PSP bij sociale
‘klimmers’ niet veel meer dan lippendienst jegens de socialistische idealen voorstelt.
Dan zou dus achter de façade van een continuïteit in politieke oriëntatie een
heroriëntatie in conservatieve richting schuil gaan. Gegeven het feit dat in Nederland
sociale stijging meer voorkwam en waarschijnlijk nog steeds meer voorkomt dan
sociale daling, zou dit kunnen leiden tot een ‘verrechtsing’ van de ‘linkse’ partijen.
Indien echter de betrekkelijk ‘linkse’ opstelling van sociale stijgers au sérieux
genomenmoet worden, dan zou dit op den duur een tendentie in progressieve richting
in ons politiek en maatschappelijk bestel opleveren.
Tenslotte dan nog een voorbeeld van de sociale repercussies van sociale daling

op grote schaal. Een of andere stagnatie in de doorstroming in een sociaal systeem
zo goed als de versnelling daarvan, heeft directe consequenties voor de structurele
en/of culturele stabiliteit van het systeem. Een voor de hand liggend voorbeeld is
massale werkloosheid.
De jaren dertig gaven een ongekende economische crisis te zien, die op grote

schaal leidde tot werkloosheid, d.w.z. sociale daling van de status van
beroepsbeoefenaars, op welk niveau dan ook, tot een der onderste sporten van de
maatschappelijke ladder: de status van ‘steuntrekker’. Deze stagnatie in het
rekruterings- en doorstromingsproces van de beroepsstructuur had o.m. verregaande
gevolgen in het politieke vlak: allerlei radicale stromingen zoals de nazi-partij

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



341

in Duitsland ontvingen een sterke stimulans van het leger der tegen de bestaande
orde in rebellie komende werklozen.346.

Verschillende studies hebben voorts aangetoond, dat ook voor gezinsleven,
vrijetijdsbesteding, contact met familie en kennissen en andere levensgebieden de
degradatie tot werkloze repercussies had, dit niet uitsluitend als een gevolg van de
verminderde inkomsten, maar mede als consequenties van het statusverlies.347.

Na deze verwijzing naar de sociale implicaties van de werkloosheid zijn uitvoerige
uiteenzettingen over het praktisch nut voor de samenleving van de studie van
mobiliteitsprocessen overbodig. Inzicht in de factoren die hierin een rol spelen, is
onmisbaar voor alle instanties die zich bekommeren om het handhaven dan wel
doorbreken van een bepaalde evenwichtstoestand in een sociaal systeem.

3. Uittreding

Zulke uiteenlopende verschijnselen als ontslag, royement, echtscheiding, desertie,
brouilleren en verbanning kunnen sociologisch alle vanuit een gemeenschappelijk
gezichtspunt beschouwd worden, en wel dat van de processen, waardoor een
groepering zijn leden af kan stoten, resp. kwijt kan raken.
Dit uittredingsproces kan een abrupte beëindiging van iemands positiebezetting

betekenen; men denke aan de pensionering of het ontslag waarbij een of andere
beroepsbeoefenaar zich van de ene dag op de andere ontheven ziet van taken, die
tientallen jaren lang gedurende vele uren per dag zijn volle aandacht opeisten. Ook
is het mogelijk, dat de uittreding zich geleidelijk voltrekt: de sociale klimmer die
zich gaandeweg losmaakt uit zijn oude vriendenkring, doet er wellicht jaren over om
geheel met zijn voormalige groepsgenoten te breken. Zo kan ook voor het kerklid
dat steeds meer van de kerkelijke gemeenschap vervreemdt, het proces van losmaking
lange tijd duren.
Misschien is wel één van de redenen, waarom onze moderne maatschappij een

bejaardenvraagstuk kent, gelegen in de plotselinge uittreding uit het beroepsleven
die zo kenmerkend is voor een industriële, bureaucratische maatschappij.
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In de agrarische samenleving blijft de oudere boer of landarbeider, ook wanneer zijn
lichamelijke gesteldheid hem niet langer veroorlooft een volledige dagtaak te
vervullen, nog geruime tijd ‘meelopen’. Hij trekt zich geleidelijk aan terug uit het
bedrijf en ervaart niet de plotselinge overgang van beroepsleven naar volledig
uitgeschakeld zijn, zoals dat de gepensioneerde overkomt.
Terwijl voorheen de oude van dagen in de landelijke gemeenschap de gelegenheid

had zich langzamerhand aan te passen aan zijn nieuwe levensomstandigheden, ziet
hij zich thans in het stedelijke milieu veelal geconfronteerd met het vraagstuk om in
een minimum van tijd een enigszins zinvolle dagroutine op te bouwen.
Een en ander geldt niet zozeer voor de vrouw; tenzij zij op latere leeftijd vanwege

lichamelijke of geestelijke gebreken niet meer in staat is voor het huishouden te
zorgen, blijft zij als huisvrouw in het arbeidsproces ingeschakeld.348.

Evenals in het geval van rekrutering is ook bij uittreding een belangrijk onderscheid
op te merken tussen vrijwillige en gedwongen acties. Een scherpe scheidslijn tussen
uittreding op initiatief van de persoon in kwestie enerzijds, en uittreding op grond
van een beslissing van de groepering anderzijds, is overigens lang niet altijd duidelijk
te trekken. Het is daarom beter te spreken van de mate van vrijwilligheid van de zijde
van de betrokkene bij de uittreding.
De beambte die op 65-jarige leeftijd gepensioneerd wordt, maar nog graag jaren

in dienst zou blijven, is duidelijk een voorbeeld van gedwongen uittreding, terwijl
de arbeider die ontslag neemt om een beter betaalde werkkring te aanvaarden, uit de
aard der zaak vrijwillig hiertoe overgaat. De ‘hogere’ employé echter, die enige
malen gepasseerd is voor promotie, en een ‘zachte’ hint krijgt dat het bedrijf hem
liever ziet gaan dan komen, en vervolgens ‘de eer aan zichzelf houdt’, levert een
soort tussengeval van gedwongen-vrijwillige uittreding op. Zo ook levert de officier
of ambtenaar die met de zgn. gouden handdruk de dienst verlaat, een fraai voorbeeld
van ‘getemperd-vrijwillige’ afvloeiing.
In een studie van Caplow en McGee over vacatures op een tiental grote

Amerikaanse universiteiten worden ettelijke pressiemiddelen beschreven, die bij
deze instellingen in zwang zijn om leden van de academische staf, die niet vol-

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



343

doen in hun positie, tot ‘vrijwillige’ ontslagname te dwingen.349. Vooral wanneer de
beslissing moet vallen of de docent in kwestie al dan niet in vaste dienst benoemd
moet worden, neemt men tot allerlei subtiele methoden zijn toevlucht om zonder
over te gaan tot formeel ontslag toch het vertrek van de man te bewerkstelligen,
indien de autoriteiten hem ongeschikt vinden. Men raadt hem aan ‘naar iets anders
om te zien’, of zoekt bij een minder gerenommeerde instelling voor hoger onderwijs
een baan voor de ontslagkandidaat; men adviseert hem dan ‘voor eigen bestwil’ op
het aanbod in te gaan.
Vooral in grote organisaties is doorgaans het ontslag aan allerlei formele regels

gebonden. Zo moet meestal, zowel bij het vrijwillig ontslag nemen als bij het
gedwongen ontslag krijgen, een bepaalde termijn in acht genomen worden.
Bij de behandeling van rekruteringsregels werd er reeds op gewezen, dat in

gevallen, waar de procedure niet formeel vastgelegd is, toch een hoge mate van
standaardisering der normen kan voorkomen. Ookmet betrekking tot ontslagnormen
geldt, dat formalisering iets anders is dan institutionalisering. De speelgroep kent
wellicht zeer stabiele normen omtrent de redenen voor uitstoting uit de groep en de
wijze waarop dit geëffectueerd wordt, zonder dat een en ander formeel vastligt.

Zoals vele sociale groeperingen afhankelijk zijn van andere groeperingen voor hun
rekrutering van nieuwe leden, zo ook komt de interdependentie van sociale systemen
naar voren bij een nadere bestudering van processen van uittreding.
In de eerste plaats betekent vrijwillige uittreding uit de ene groepering veelal het

toetreden tot een andere groepering. Vaak dienen groeperingen van lagere rang in
een bepaalde sector van het maatschappelijk leven als rekruteringsveld voor
groeperingen van een hogere rang. Zo worden de beste voetballers uit de ‘lagere’
profclubs weggekocht door de ‘hogere’ (of ook meer bemiddelde) clubs.
Een en ander betekent voor de groeperingen, die op een lagere trap in een groter,

min of meer hiërarchisch gestructureerd geheel van groeperingen staan, het
voortdurend probleem van het verlies van vaak juist de bekwaamsten. De zuigkracht
van andere groeperingen met meer prestige
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en/of meer financiële middelen richt zich immers juist op de capabele positiebezetters
en vormt dus een constante bedreiging voor de structurele en culturele stabiliteit van
zo'n als rekruteringsveld fungerende groepering.
In de tweede plaats blijkt de mate waarin een systeem gebonden is aan andere

sociale systemen, uit de omstandigheid dat in sommige gevallen de bevoegdheid om
leden uit de groepering te zetten geheel of ten dele is voorbehouden aan andere
organen dan aan de betrokken groepering.
Demeeste bedrijven hebben van het gewestelijk arbeidsbureau toestemming nodig

om iemand te ontslaan. De overheid regelt dus tot op zekere hoogte de uittreding in
verschillende organisaties om aan kwetsbare groepen van werknemers enige
rechtszekerheid te verschaffen. Zo kan ook een ambtenaar in vaste dienst appelleren
bij het ambtenarengerecht, dat de beslissing met betrekking tot een gegeven ontslag
kan onderzoeken en eventueel ongedaan kan maken.
Na wat in vorige paragrafen reeds gezegd is over het verband tussen sanctionering

enerzijds en rekrutering en mobiliteit anderzijds, is het duidelijk, dat ook in de
processen van uittreding sancties een belangrijke rol spelen.
De besproken min of meer ‘informele’ pressiemiddelen om iemand tot uittreding

te dwingen, evenals de formele ontslagprocedure zijn te zien als sancties om een
bepaalde positie ten behoeve van het welzijn van de groepering vacant te krijgen.
Ook is verwachting van ontslag een preventieve sanctie van nauwelijks te
onderschatten belang.
Vele sociale systemen kennen voorts voorzieningen om hangende een definitieve

beslissing over de bezetting van een bepaalde positie een eventueel stagneren van
allerlei functies van de groepering te voorkomen door tijdelijke uitschakeling van
de positiebezetter. Zo stuurt men vaak een in opspraak zijnde hoge functionaris met
verlof, totdat een beslissing over zijn ontslag gevallen is. De schorsing in een
organisatie en het op non-actief stellen van een bestuurslid e.d. zijn mechanismen
om door tijdelijke ontzetting uit een positie het functioneren van de groepering te
waarborgen gedurende de periode, dat de autoriteiten doende zijn om over ontslag
of handhaving te delibereren.

De consequenties van al deze vormen van uittreding voor sociale systemen zijn in
de sociologische research nog weinig
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onderzocht. Toch ligt het voor de hand dat de mate waarin een groepering in staat is
om posities vrij te maken, wanneer zulks voor het functioneren van de groepering
gewenst is, een belangrijke factor is in de continuïteit of discontinuïteit van sociale
systemen.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk XII

Positietoewijzing in het algemeen
PITIRIM A. SOROKIN, Society, culture, and personality: Their structure and
dynamics (New York: Cooper Square, 1962; oorspr. 1947). In een drietal
hoofdstukken worden de verschillende vormen van positietoewijzing behandeld,
met speciale aandacht voor de stabiliserende werking van deze processen:
hoofdstuk 24: ‘How social groups recruit, exchange, and lose their members:
General horizontal mobility’: 25: ‘The differential horizontal mobility of
individuals’ en 26: ‘How groups exchange, test, select, and distribute their
members (Vertical mobility)’.

ALBERT O. HIRSCHMAN, Exit, voice, and loyalty (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1970). Een hoogst origineel boek, waarin twee reacties van
leden van organisaties en staten worden gecontrasteerd: vertrek uit de organisatie
(exit) of trachten van binnenuit meer invloed te krijgen (voice).

SEYMOUR MARTIN LIPSET EN REINHARD BENDIX, Social mobility in industrial
society (Berkeley/Los Angelos: University of California Press, 1960; 1e druk
1959) is nog altijd een zeer overzichtelijk, goed gedocumenteerd algemeen werk
over diverse vormen van mobiliteit. Het accent ligt op de V.S.

FRIEDRICH FÜRSTENBERG,Das Aufstiegsproblem in der modernen Gesellschaft
(Stuttgart: Ferdinand Enke, 1962). Een gedegen, systematisch opgezette studie
over verticale sociale mobiliteit, voorzien van een zeer omvangrijke bibliografie.
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Positietoewijzing in Nederland (verticale mobiliteit)
F. VAN HEEK, ‘Sociale ongelijkwaardigheid en verticale mobiliteit in de 20ste
eeuw: Wijzigingen en continuïteit’, in: A.N.J. DEN HOLLANDER e.a., Drift en
koers: Een halve eeuw sociale verandering in Nederland (Assen: Van Gorcum,
1961). Dit artikel is nog steeds een van de beste algemene beschouwingen over
het vraagstuk, met speciale aandacht voor Nederlandse ontwikkelingen.

J.J.M. VAN TULDER, De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954
(Leiden: Stenfert Kroese, 1962) biedt een zeer ruime hoeveelheid goed geordend
statistisch materiaal.

P. VINKE, De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en
commissarissen van de open en daarmede vergelijkbare besloten Naamloze
Vennootschappen (Leiden: Stenfert Kroese, 1961). Een ingenieus uitgevoerde
en buitengewoon rijke analyse van enige honderden Nederlandse
ondernemingsbesturen, in het bijzonder bezien naar sociale status, inkomen,
macht, sociale en familiale herkomst. Hoewel naar materiaal wat verouderd, is
de vraagstelling een bijdrage tot het klassieke probleem van het ontstaan van
een ‘kapitalisme zonder kapitalisten’.

Eindnoten:

293. Linton (1936) 115 e.v.
294. Brim (1958) 32-33; Janowitz (1959) 51-53.
295. Zie over de bemiddeling bij huwelijkskeuze bijv. In 't Veld-Langeveld (1957).
296. Een voorbeeld van verregaande controle van een vakbond over selectie en aanstelling van

nieuwe arbeiders in het bedrijf is te vinden bij de Amerikaanse typografenbond. Zie Lipset c.s.
(1956) 23-24.

297. Davis en Moore (1945).
298. De functionalistische stratificatietheorie van Davis-Moore is in de loop der jaren heftig

bekritiseerd. Zie hierover bijv. Bendix en Lipset (1966) 47-72; Eisenstadt (1971) 17-23 en
Abrahamsom (1973).

299. Schwartz (1955).
300. Een goede analyse geeft Munters (1970) 81-97.
301. Caplow (1954) hfdst. 7; Buiter (1968), vooral hfdst. IV.
302. CBS (1957) 28, staat 37.
303. Van Heek e.a. (1968) hfdst. III E; Van Kemenade en Kropman (1972) en CBS (1972) tabel 2,

p. 13. Voor een algemeen overzicht der gegevens betreffende het verschil in doorstromingskansen
der diverse sociale milieus naar het hoger onderwijs, zie Vliegen (1975). De ontwikkeling van
het sociologisch onderzoek hierover wordt behandeld doorWesselingh en Van der Kley (1975).

304. Van Kemenade en Kropman (1972); CBS (1972) tabel 6, p. 19; CBS (1960) tabel 12, p. 58 en
tabel 14, p. 59; CBS (1957) staten 12 en 13, pp. 14-15.

305. CBS (1960) tabel 103, p. 93; CBS (1962) staat 1, p. 27.
306. Dit is een korte samenvatting van een theorie omtrent rekruteringsprocessen, waarvan het

uitgangspunt is dat de betrekkingen en verhoudingen tussen enerzijds de rekruterende groepering
en anderzijds de groeperingen waartoe het adspirant-lid behoort of behoorde, bepalend zijn
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voor de kans dat die rekruterende groepering voor het adspirant-lid betekenis krijgt als
referentiegroepering. Zie hierover Lammers (1963) hfdst. I B 3 en hfdst. 14 A en B.

307. Deze interpretatie vindt de nodige ondersteuning in resultaten van het talentenproject; zie o.m.
Van Heek e.a. (1968) 236.

308. Zie bijv. Lammers (1970) (2), met name hfdst. 2 en hfdst. 4.
309. Zie tabel X, p. 320.
310. Van Kemenade en Kropman (1972) tabel 3, p. 222; CBS (1972) tabel 2, p. 13.
311. Van Kemenade en Kropman (1972) tabellen 5, 6 en 7, pp. 224-226; CBS (1972) tabel 6, p. 19;

CBS (1957) staten 12 en 13, pp. 14-15; CBS (1960) tabel 102, p. 92.
312. Zie de desbetreffende tabellen genoemd in noot 311 bij Van Kemenade en Kropman, CBS (1972)

en CBS (1960).
313. Zie bijv. Vliegen (1975) tabellen 4 en 5.
314. CBS (1959) (3) 27.
315. Lammers (1963) staat 59, p. 382.
316. Kuiper (1958) 147.
317. Van Braam (1957) tabel tabel 5, p. 11, 213.
318. Dellepoort (1955) 265 e.v.
319. Zie hierover o.m. Vervoort (1975) hfdst. V.
320. Dellepoort (1955).
321. Van Braam (1957) 163-166.
322. Teulings (1969) (1) 26-34.
323. Een aardige illustratie van deze tendentie vermeldt Janowitz: de beroepsofficier in de

Amerikaanse strijdkrachten brengt ca. een vierde gedeelte van zijn carrière door in opleidings-
of trainings-instituten. Janowitz (1959) 58.

324. Stouffer c.s. (1949) 147-154 en 258-264.
325. Merton (1957) 265-268.
326. Merton (1957) 265.
327. Interessante gegevens over deze kwestie zijn te vinden in Stouffer c.s. (1949) 264-267.
328. Zie Caplov (1954) 106-113 voor een discussie van deze bevorderingscriteria in diverse

beroepsgroeperingen.
329. Katz en Lazarsfeld (1955) 247-259 en 296-308.
330. Een goed overzicht van de Nederlandse belangstelling ten aanzien van patronage biedt de

speciale aflevering van de Sociologische Gids, XVI, 1969 (nov.-dec.nr.) 361-440.
331. Een samenvattend werk: Boissevain (1974).
332. Van Braam (1957) 160-163.
333. Zie Strauss en Martin (1956), en ook Goldner en Ritti (1967).
334. Voor studies over inter-generatiemobiliteit inWesterse landen, zie de geselecteerde bibliografie

aan het einde van dit hoofdstuk.
335. Van Heek (1948) 9-11, over mobiliteit in een standenmaatschappij; Barber (1957) 423, over

mobiliteit in een kastenmaatschappij.
336. Barber (1957) 427-470, over de Amerikaanse situatie; over restricties van opwaartse mobiliteit

in Sowjet-Rusland: Inkeles ('54) 616-622.
337. Barber (1957) 425-426.
338. Barber (1957) 409-410.
339. Dit werd reeds behandeld op blz. 319-326.
340. Van Tulder (1962) hfdst. XII.
341. Kuiper (1958) 162, tabel 25.
342. Vinke (1961) hfdst. IV.
343. Berting (1968) 183-185.
344. Berting (1968) 106 e.v. Voor een algemene beschouwing over de gevolgen van verticale sociale

mobiliteit, zie Berting (1967).
345. Van Heek e.a. (1968) 72.
346. Gerth (1952) 105-106, deelt mede, dat de nationaal-socialistische beweging in Duitsland voor

een groot deel was samengesteld uit sociaal gedeclasseerden in alle lagen van de maatschappij.
Bullock (1952) 159, noemt werklozen ‘de harde kern’ van de S.A., welke organisatie als
instrument van terreur en machtsuitoefening zo'n belangrijke rol speelde bij de opkomst van
het Nazi-regime.
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347. Over de sociale gevolgen van werkloosheid, zie o.a. Wight Bakke (1934), (1940) (1) en (1940)
(2); Lazarsfeld - Jahoda en Zeisl (1933); Van Heek (1937) (2); Bureau voor Statistiek van de
gemeente Amsterdam (1937); Philipsen (1972).

348. Een overzicht van de zgn. ‘disengagement theory’ bij Hochschild (1975).
349. Caplow en McGee (1958) 46-52.
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Slotbeschouwing over sociale controle

In het voorgaande zijn enige mechanismen van sociale controle ter sprake gekomen.
Wij beweren allerminst hier een volledige opsomming te hebben geboden van de
factoren, die bij handhaving of herstel van evenwicht in sociale systemen een rol
kunnen spelen.
Naast cultuuroverdracht, sanctionering, ritueel en positietoewijzing kan men in

een concrete sociale eenheid nogwel andere voorzieningen aanwijzen die een bijdrage
leveren tot de stabiliteit en continuïteit van het geheel. Homans bijv. heeft gewezen
op de betekenis der wederkerigheidsrelaties in het proces van sociale controle.350.

Zoals reeds in een vorig hoofdstuk werd betoogd, vormen wederkerigheidsrelaties
een soort ‘ruilmechanisme’, een marktstructuur; hoe meer de beide marktpartijen
door wederzijdse belangen aan elkaar gebonden zijn, hoe meer een dergelijke
interactie een tegenwicht tegen veranderingen in de structuur van die betrekkingen
inhoudt.
Andere voorbeelden van mechanismen van sociale controle zijn o.m. de zgn.

‘ventielzeden’, waarmee een sociaal systeem op gezette tijden een uitlaat biedt voor
interne spanningen,351. en de duurzaamheid van materiële cultuurgoederen waaraan
symbolische betekenissen gehecht zijn.352.

De nadruk op de veelsoortigheid van de in een systeem aanwezige factoren, die
in het patroon van sociale controle een functie hebben, is nog om een andere reden
van belang. In de praktijk is het welhaast uitgesloten om in een sociaal systeem deze
of gene factor als hetmechanisme van sociale controle te identificeren. Een bepaalde
evenwichtstoestand in het sociale leven is immer een gevolg van het geheel van
interdependente mechanismen van sociale controle.
Positietoewijzing en cultuuroverdracht, zo werd reeds vastgesteld in de vorige

hoofdstukken, gaan hand in hand; tussen ritueel en sancties is eveneens een nauwe
samenhang te bespeuren, terwijl ook de processen van toetreding, mobiliteit en
uittreding in een sociaal systeem onlosmakelijk met allerlei sanctievoorzieningen
zijn verbonden.
Zelfs bij het kleinste sociale systeem dat enige duurzaamheid
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vertoont - bijv. een groep van twee vrienden - dient de sociologische verklaring voor
deze duurzaamheid niet slechts aan de geïsoleerde factoren, maar vooral ook aan de
specifieke totaal-constellatie van de evenwichtsbevorderendemechanismen aandacht
te schenken.

Tenslotte nog enige opmerkingen - waarmee wij terugkeren tot het uitgangspunt van
dit deel - inzake de relativiteit van de begrippen ‘evenwicht’ en ‘verandering’. In de
eerste plaats moet duidelijk gesteld worden, dat in een sociaal systeem nooit van
evenwicht-zonder-meer-sprake is; de socioloog heeft vrijwel altijd met
evenwicht-in-een-bepaald-opzicht te maken. Een sociaal systeem kan bijv. ondanks
diepingrijpende veranderingen in de interne structuur, toch wat betreft de externe
relaties een zekere stabiliteit, een evenwichtstoestand vertonen. Men denke in dit
verband aan de meermalen gesignaleerde continuïteit in de Russische buitenlandse
politiek gedurende de laatste eeuw, die door de revolutie van 1917 noch ook door
de daarop volgende paleisrevoluties in ernstige mate verstoord werd. Zo ook kan in
een gezin de gezagsstructuur lange tijd intact blijven, terwijl de onderlinge integratie
der gezinsleden steeds wisselt. In de tweede plaats houdt het dynamisch karakter van
een evenwichtstoestand in, dat alle behandelde mechanismen van sociale controle
ook bezien kunnen worden als krachten tot sociale verandering.
Wie de gang van zaken in onze samenleving in het afgelopen decennium heeft

gevolgd, zal dit wel kunnen bevestigen. Lettend op de wijze waarop thans de
behandeldemechanismen van sociale controle functioneren, kan het volgende worden
opgemerkt.
Ten aanzien van het proces van cultuuroverdracht is een drietal tendenties waar

te nemen in Nederland. Allereerst is daar het - reeds in het aanvullend commentaar
op hoofdstuk IV en in hoofdstuk V gesignaleerde - ontstaan van tegenculturen,
subculturen en ‘underground’-culturen. Ten dele wordt hierin een generatiekloof
zichtbaar die tevens een verzetshouding weerspiegelt tegen de vigerende en ‘officiële’
cultuur. Daarbij valt te denken aan betrekkelijk kleine groepen die zich actief tonen
in hun oppositie tegen de bestaande opvattingen, maar ook aan het ontstaan van een
sterk commercieel bepaalde ‘tieners’- en twennies'-stijl. Het betekent
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in al deze gevallen echter dat de cultuuroverdracht van oudere naar jongere generatie
in bepaalde opzichten stagneert of zelfs averechts werkt.
In wat algemener zin valt hierbij te denken aan een tamelijk wijd verbreide

oriëntatie op de vrijetijdsbesteding, welke vooral voorkomt bij jongere mensen en
bij hen die relatief veel opleiding genoten hebben, Sommige auteurs zien hierin een
afbouw van de zgn. protestantse ethiek, met name in de werksfeer, hetgeen ook kan
worden gedefinieerd als een afbraak van het ‘achievement syndrome’ en een pleidooi
voor spontaniteit, soms uitlopend op regelrecht hedonisme.353. Vrijetijdsoriëntatie
evenwel betekent nog niet noodzakelijkerwijs een negatieve oriëntatie ten aanzien
van het werk. Zo toonde Philipsen aan de hand van onderzoeksgegevens aan, dat
zo'n vrijetijdsoriëntatie niet het omgekeerde is van ‘plichtsbesef’, maar dat het om
twee verschillende grondhoudingen gaat.354.

In de tweede plaats wordt cultuuroverdracht meer dan voorheen in dienst gesteld
van individuele ontplooiing en van sociale en culturele verandering. Termen als
‘bewustwording’ en ‘vorming’ dekken een groot aantal activiteiten die bedoelen de
bestaande verhoudingen en opvattingen te ontstroeven of om te buigen. Tot op zekere
hoogte is er sprake van een renaissance van de 18e-eeuwse Verlichting, thans echter
in meer gepopulariseerde en gedemocratiseerde vorm. In de derde plaats wordt meer
dan voorheen aandacht gegeven aan de culturele barrières in ons bestel. Met name
het onderwijs - instituut voor cultuuroverdracht bij uitstek - heeft sedert de
sociologische onderzoeken van Van Heek, Vervoort, Van Calcar, Van Kemenade
e.a.355. steeds meer de opdracht gekregen zich open te stellen voor iedereen: gelijkheid
van kansen in cultureel opzicht.
De werking van het mechanisme van positietoewijzing sluit hierbij onmiddellijk

aan. Veel aandacht wordt besteed aan de positie van gedepriveerde groeperingen -
waaronder de vrouwen356. - en evenveel inspanning wordt aangewend om de leden
van deze groeperingen meer in het maatschappelijk en arbeidsproces te betrekken.
Wat onder ‘democratisering’ figureert, is in feite vaak het streven naar grotere
openheid van maatschappelijke instituties, naar snellere en minder gereguleerde
doorstroming en naar massaler deelneming aan het besluitvormingsproces.
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Ook het collectief ritueel heeft in plaats van stabiliserende meer en meer
dynamiserende functies verworven. Het verzet tegen militair vertoon, tegen
universitair en justitieel ceremonieel357. en tegen kerkelijke plechtstatigheid gaat
gepaard met een sterke beleving van collectieve symbolen van dynamische signatuur:
van Provo via Maagdenhuis naar Dennendal, nog afgezien van de toegenomen
bindende werking van charismatische figuren en stromingen van revolutionaire aard.
De toepassing van sancties is evenmin als zodanig impopulair geworden maar

heeft zich functioneel verlegd. Naast het streven naar ‘de-juridisering’ en
‘de-penalisering’ - populaire onderwerpen in progressief-juridische kring, en beinvloed
door sociaal-wetenschappelijke bijdragen - is er een toegenomen aanwending van
sancties om in de publieke sfeer veranderingen af te dwingen. Zo in het verkeer, de
sociaal-economische orde en de internationale verhoudingen. De moraal is van
statisch dynamisch geworden.

Dit alles houdt nauw verband met het in hoofdstuk V besproken proces van
de-institutionalisering. Als cultuuroverdracht, ritueel, sancties en positietoewijzing
meer als veranderings- dan als sociale controlemechanismen gaan fungeren, dan
houdt dat een zekere mate van de-institutionalisering en een zekere structuurloosheid
in. Men denke in dit verband aan het teloorgaan van spelregels, bijv. in het politieke
bedrijf358., aan de kritiek op ‘gezag’ en ‘establishment’359., op de ‘status-quo’ en de
‘bestaande verhoudingen’.
Met deze laatste uitweidingen zijn wij echter al beland bij het vijfde en laatste deel

van dit boek, waarin de processen van sociale verandering nader aan de orde gesteld
worden.

Aanvullend commentaar

De belangstelling van sociologen voor de in dit deel behandelde processen van
cultuuroverdracht, sanctionering, ritueel en positietoewijzing is sinds het verschijnen
van de eerste druk van Moderne Sociologie bepaald niet afgenomen. Genoemde
processen - met uitzondering van het collectief ritueel - vormen zelfs stuk voor stuk
het kernobject van bloeiende specialismen in de sociologie. Zo draait het in de so-
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ciologie van opvoeding en onderwijs om cultuuroverdracht en socialisering. Zo is
inmiddels de studie van afwijkend gedrag waarin sanctioneringsprocessen centraal
staan, een apart deelgebied van de sociologie geworden. Zo tenslotte staan
mobiliteitsprocessen nog steeds en in toenemende mate centraal in de sociologische
studie van de maatschappelijke gelaagdheid.
Toch is het opvallend dat in al dit soort studies de processen van cultuuroverdracht,

sanctionering, collectief ritueel en positietoewijzing doorgaans in het geheel niet,
dan wel slechts terloops als mechanismen van sociale controle behandeld worden,
óf als ‘onvolkomen’ evenwichtsbewarende voorzieningen in een sociaal systeem
worden aangemerkt. Zo is er de laatste jaren meer aandacht voor de actieve inbreng
van het kind zelf in zijn opvoeding, en daarmee hangt dan samen dat ook vaker dan
vroeger de nadruk gelegd wordt op individuele verschillen in en het altijd maar matig
effect (d.w.z. maar matig succesvol vanuit het socialiserende systeem bezien!) van
cultuuroverdracht en socialisering.360.Verder is er sprake van een duidelijke stroming
die niet zozeer de integratieve als wel de repressieve functies van het socialisatieproces
benadrukt.361.

Wat betreft sancties zou men kunnen stellen dat juist deze processen hoe langer
hoemeer als de sociale controlemechanismen bij uitstek worden beschouwd. Alleen,
evenals bij socialisatie, zo ook worden in analyses van sanctioneringsprocessen deze
niet meer als spontane (re)acties van ‘het’ sociaal systeem opgevat, maar veeleer als
welbewuste beheersingspogingen van belanghebbende partijen.362.

Evenzeer ziet men in recente studies vaker dan vroeger de zienswijze naar voren
komen, dat ritueel en ceremonieel niet altijd uitingen en tevens versterkingen van
het collectief bewustzijn en de culturele eenheid van de groepering in kwestie zijn,
maar veelal pogingen van de ene partij om de andere partij zijn ‘definitie van de
situatie’ of zijn ‘sociale constructie van de werkelijkheid’ op te dringen.363.

Ook in het sociologisch denken over processen van positietoewijzing is in
toenemende mate sprake van scepsis met betrekking tot de doeltreffendheid van dit
soort processen als systeemhandhavende mechanismen. Zo merkt bijv. Berting op
dat een te ongenuanceerd generaliseren van bevindingen omtrent het verband tussen
mobiliteit en socialisering-bij-
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voorbaat leidt tot een maatschappijbeeld, waarbij ‘de maatschappij qua sociale
structuur, maar vooral qua cultureel systeem relatief onveranderlijk is, waarin de
mobiele individuen wat hun culturele oriëntering betreft hun herkomst vergeten en
de culturele schutkleur aannemen van hun bestemmingsmilieu’.364. Hij wijst dan
vervolgens op nieuwer onderzoekwaaruit blijkt dat met name inter-generatiemobiliteit
lang niet altijd gepaard gaat met overname van de cultuur van de hogere lagen. Zo
is inWest-Europa vrij weinig te bespeuren van ‘anticiperend socialiseren’ op politiek
terrein van arbeiderszoons.365. Zo ook bleek uit een onderzoek omtrent hun politieke
gezindheid, dat tijdens hun verblijf aan de universiteit of hogeschool, Nederlandse
studenten - voor een groot deel sociale stijgers! - in politieke oriëntatie eerder naar
‘links’ dan naar ‘rechts’ opschuiven, al zijn er aanwijzingen dat zij tegen de tijd van
afstuderen symptomen van ‘anticiperende resocialisering’ vertonen, d.w.z. een lichte
tendentie naar ‘rechts’ om de entree in de maatschappij te vergemakkelijken.366.

Een en ander samenvattend kan men ten eerste concluderen dat thans meer dan
vroeger sociologen oog hebben gekregen voor de variabiliteit van de gevolgen van
de hier behandelde processen van sociale controle, zodat nu meer zicht verkregen is
op die talrijke gevallen waarin deze processen als evenwichtsbewarende krachten
‘falen’. Ten tweede wordt bij de studie van de origine van cultuuroverdracht
sanctionering enz. nu bepaald meer dan voorheen gelet op de specifieke personen of
partijen die in een sociaal systeem deze processen sturen of manipuleren, of althans
pogingen daartoe aanwenden.
Hoezeer men ook een dergelijke toename in precisie en nuancering van dit soort

studies als wetenschappelijke winst kan toejuichen, toch is het jammer dat zo weinig
getracht wordt systematisch de omstandigheden te bestuderenwaaronder de processen
van cultuuroverdracht enz. wel of niet bijdragen tot de continuïteit of de
veranderlijkheid van sociale systemen.
De fragmentarisatie van de studie van sociale controle en sociale verandering heeft

uiteraard te maken met de déconfiture van het functionalisme en met de opkomst
van stromingen als conflictsociologie en kritische maatschappijtheo-
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rie, symbolisch interactionisme en fenomenologie. Op hun beurt zijn deze
ontwikkelingen in het sociologisch denken natuurlijk weer mede een gevolg van de
de-institutionaliseringsverschijnselen in de huidige maatschappij, die - zoals in de
slotbeschouwing, voorafgaand aan dit commentaar, al werd betoogd - weer nauw
verband houden met de ‘ontregeling’ van de mechanismen van sociale controle.
Daarbij komt dan nog dat de studie van de vier hier behandelde processen van

sociale controle niet alleen - zoals al opgemerkt - verspreid is over bepaalde
sociologische specialisaties, maar dat ook elk van de genoemde soorten sociale
controle-processen weer aandacht krijgt in allerlei uiteenlopende deelgebieden van
de sociologie. Om maar een voorbeeld te noemen: socialiseringsprocessen vormen
niet slechts het kernobject van de sociologie van onderwijs en opvoeding, maar
krijgen tevens aandacht als min of meer belangrijke onderwerpen in zulke gebieden
als de politieke sociologie (‘politieke socialisering’), de sociologie van de professies
(‘professionele socialisering’), de militaire sociologie (‘militaire socialisering’), enz.
Het is te hopen dat in de komende jaren de processen van cultuuroverdracht,

sanctionering, ritualisering en positietoewijzing niet alleen als op zichzelf interessante
verschijnselen, maar óók en vooral als algemene en centrale bronnen van stabiliteit
én verandering in het sociale leven geanalyseerd zullen gaan worden.
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Hoofdstuk XIII Vormen van sociale verandering

1. Systeem en dynamiek: geen tegenstelling

Indien wij eerst thans de verschijnselen van sociale dynamiek en sociale verandering
aan de orde stellen, dan is dat niet omdat wij het ‘statische’ van systeem en structuur
hoger stellen dan het ‘dynamische’ van sociale processen en bewegingen, maar juist
omdat in onze hele benaderingswijze de veranderlijkheid en beweeglijkheid der
sociale verschijnselen al zo ruimschoots is verdisconteerd. Dit laatste deel van de
inleiding wil dan ook niet méér zijn dan een betrekkelijk beknopte uiteenzetting over
de voornaamste voorwaarden, waaronder sociale verandering zich voordoet, en over
de belangrijkste vormen waarin deze zich manifesteert.
Onze benaderingswijze heeft vanaf de aanvang de onveranderlijkheid en starheid

van de sociale verschijnselen uitgesloten. Bewust is uitgegaan van interactie en
communicatie, dus van twee soorten sociale processen, op te vatten als het
‘grondmateriaal’ van alle tussenmenselijke verschijnselen. Met sociale betrekkingen
en verhoudingen hebben we vervolgens aangeduid bepaalde regelmatigheden in de
interactie- resp. communicatieprocessen, terwijl tenslotte onder sociale structuur
werd verstaan het totale netwerk van intermenselijke relaties in een bepaalde
groepering, welke structuur tezamenmet het bijbehorend cultuurpatroon te begrijpen
is als een sociaal systeem.
Gegeven de voortdurend plaatsvindende interactie- en communicatieprocessen

waaruit een dergelijk sociaal systeem is opgebouwd, heeft het niets statisch. Het is
integendeel in continue beweging, omdat deze processen bij alle stabiliteit steeds
een zekere mate van veranderlijkheid of tenminste van veranderbaarheid impliceren.
Dit wordt uitgedrukt door de term ‘dynamisch evenwicht’, welke op sociale systemen
in het algemeen toepasselijk is.
Nu wordt misschien veel verwarring gesticht door de term ‘structuur’. Zoals echter

is uiteengezet, betekent structuur niet anders dan een empirisch geconstateerde
regelmatigheid in sociale processen. Zo is de marktstructuur die in hoofd-
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stuk VI werd behandeld, slechts de aanduiding van een bepaalde wijze van interactie
tussen de leden van het systeem, marktpartijen genaamd, nl. die interactievorm,
waarbij wederzijds ruil plaatsvindt. Wij spreken van een marktstructuur, omdat deze
ruilprocessen betrekkelijk regelmatig binnen het systeem geschieden, anders gezegd,
omdat ‘ruil’ de ‘normale’ vorm van interactie is tussen de (markt-)partijen.
De betrekkelijkheid van de interactieregelmaat en daarmee van de structuur dient

nadrukkelijk onderstreept.Wij herinneren hier aan de definitie van sociale betrekking
(hoofdstuk III), welke aan Weber werd ontleend: de kans dat interactie op een
bepaalde wijze verloopt. Structuur houdt daarmee per definitie een relativiteit in,
waardoor het element van potentiële verandering bij voorbaat is ingecalculeerd. Dit
nu betekent, dat structuur en dynamiek twee ‘gelijkwaardige’ aspecten zijn van het
sociaal systeem: de elementen zijn processen, welke zekere regelmatigheden en dus
een bepaalde stabiliteit vertonen (de structuur), terwijl deze regelmatigheden
voortdurend in de tijd veranderen, omdat de regelmaat van hun verloop niet absoluut
maar betrekkelijk is (de dynamiek). Beter dan van ‘structuur’ zou gesproken kunnen
worden van ‘structurering’.
Systeem en dynamiek zijn dus geen tegenstellingen, maar zij sluiten elkaar

wederkerig in. Of zoals Barber het formuleert: ‘There is nothing static in either
concept, system or structure, except in the sense that all process is assumed to have
an analyzable structure at any moment in a time series’.367.

Hoe komt het nu, dat deze complementariteit van structuur en dynamiek nog altijd
een omstreden punt is?
Fürstenberg, die een studie heeft gewijd aan het sociologisch structuurbegrip368.

meent één van de oorzaken te vinden in het begripsrealisme van oudere sociologen,
met name Tönnies. Door zgn. ‘wezenlijke’ kenmerken te combineren, construeerden
zij begrippen die meer op ontologische of zelfs metafysische ideeën leken dan op
empirisch bruikbare onderscheidingen. Zij trachtten dan achteraf de ‘bijpassende’
sociale verschijnselen op te sporen, maar ontnamen zich daardoor de kans om de
betrekkelijkheid en daarmee de veranderlijkheid van de verschijnselen te onderkennen.
Zij kwamen dan ook tot een soort vergelijkende statica: een op-
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eenvolging van verschillende sociale systemen (bijv. Tönnies' evolutie van
‘Gemeinschaft’ naar ‘Gesellschaft’) zonder te kunnen verklaren, waardoor het ene
in het andere soort systeem overging.
Naarmate de sociologie meer empirisch te werk ging, aldus Fürstenberg, werd het

structuurbegrip dynamischer.369. Er is dan geen sprake meer van een volstrekte
stabiliteit, maar er is een relatieve stabiliteit, een dynamisch evenwicht, waarin
voortdurend herschikkingen tussen de samenstellende elementen voorkomen.
Een andere bron van misverstand moet waarschijnlijk gezocht worden in de

definiëring van cultuur als een volslagen geobjectiveerd verschijnsel, los van de
sociale structuur. Dit is tot op grote hoogte wél te verdedigen voor de materiële
cultuur - instrumenten, artistieke voortbrengselen, huizen, etc. -, maar geldt niet voor
de immateriële cultuur, die overigens voor de socioloog centraal staat. Waarden,
normen, doeleinden en verwachtingen zijn alléén sociologisch relevant, zolang en
in zoverre ze bestaan in de geesten der mensen. Een norm, die niet meer wordt
gehoorzaamd, een doel dat geen navolging meer vindt bestaat sociologisch gezien
ook niet meer.
Uit haar liaison met de cultuurwetenschappen echter heeft de oudere sociologie

de noodlottige erfenis overgehouden van de beschouwing van de cultuur als een
afzonderlijke werkelijkheid. Al eerder is toegegeven, dat deze opvatting bij wijze
van kunstgreep acceptabel is, maar voor de sociologie van secundaire betekenis
omdat alleen de sociale functies van cultuur voor de socioloog betekenis hebben.
Niet de geschreven kerkelijke normen, maar het normbesef, de norminterpretatie en
de normnavolging van de kerkleden gaan hem aan.
Wij herinneren op deze plaats aan de betrekkelijkheid van de sociale systemen,

zoals ze boven werden geanalyseerd. Een kerk is niet een afgerond en volstrekt stabiel
systeem van betrekkingen en verhoudingen ten enen en een starre configuratie van
waarden en normen ten anderen, maar een relatief vloeiend totaal van processen
tussen de leden, en eenmeerdere of mindere mate van aanvaarding van de betreffende
cultuur.
Een kerk is dus als sociaal systeem steeds op weg te veranderen, want elk ogenblik

worden de sociale interactie- en
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communicatieprocessen weer iets anders dan ze tevoren waren, en elk ogenblik
worden de kerkelijke waarden en normen anders geïnterpreteerd dan tot op dat
ogenblik.
De conclusie moet zijn, dat de sociale dynamiek van allerlei sociale systemen

alleen kan worden vastgesteld door empirische bestudering van de voortdurende
wisseling in de regelmatigheden in gedrag, die tezamen, abstraherend van andere
gedragsvariabelen, de sociale structuur van dat systeem worden genoemd.
Een derde oorzaak van de misverstanden rond de relatie tussen structurele en

dynamische benaderingswijze in de sociologie is de inderdaad zeer dominerende
plaats van de structureel-functionele studie van sociale systemen boven de analyse
van sociale verandering. Weliswaar zijn er allerlei onderzoekingen over sociale
processen, maar van een ietwat gefundeerde theorievorming of zelfs van een integratie
van de bestudering der sociale dynamiek in de algemene sociologische theorie kan
bezwaarlijk worden gesproken.
Parsons geeft deze lacune openlijk toe.370. Een goede sociologische theorie zou

naar zijn mening zowel de statische als de dynamische problemen recht moeten doen,
maar de al te sterke accentuering van het sociaal systeem als ‘boundary-maintaining
system’, zoals in de moderne sociologie veelal gebruikelijk is, bemoeilijkt dit. Van
de wetmatigheden, die de veranderingen van de systemen beheersen, weten we
eenvoudig nog te weinig af. ‘The theory of change in the structure of social systems
must, therefore, be a theory of particular sub-processes of changewithin such systems,
not of the over-all processes of change of the systems as systems.’371.
Overigens is het heel goed mogelijk, dat de voorsprong van de ‘structurele’ op de

‘dynamische’ analyse verklaard kan worden uit de omstandigheid, dat problemen
van de eerste soort alleen maar gemakkelijker zijn. Wellicht ook - aldus de mening
van Barber372. - is de studie der structuren juist de aangewezen weg voor de ontleding
van de dynamiek. In dat geval zou er - wat nogal eens wordt gesuggereerd - minder
sprake zijn van een principiële of zelfs ideologische voorkeur, maar van louter
pragmatische overwegingen.
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2. Sociale dynamiek en sociale verandering

In het overgrote deel van de sociologische literatuur worden de termen sociale
dynamiek en sociale verandering door elkaar gebruikt. Ook in het bovenstaande
hebben we een ogenblik beide aan elkaar gelijkgesteld. Thans wordt het zaak tot iets
nauwkeuriger formuleringen te komen.
Sociale dynamiek is zojuist gedefinieerd als de keerzijde van sociale structuur: de

kans dat het sociaal systeem in de tijdsdimensie zal veranderen. Een ‘dynamische’
benaderingswijze is niet anders dan het naar voren halen van de veranderlijkheid van
het sociale systeem, zoals een ‘structurele’ beschouwing de stabiliteit beklemtoont.373.

Dit houdt in dat alle sociologische studie per definitie de studie insluit van sociale
processen, zijnde de dynamische elementen van de sociale systemen en hun onderlinge
betrekkingen. De studie van sociale verandering is echter een apart terrein. Het valt
niet samenmet de sociologie als zodanig, maar neemt binnen haar rayon een speciale
positie in. De centrale vraag is dan ook in de eerste plaats die naar de verhouding
tussen sociale dynamiek en sociale verandering, of anders uitgedrukt: op welk punt
wordt sociale dynamiek tot sociale verandering?
Zeer in het algemeen gesproken is dat het geval daar, waar veranderingen in een

sociaal systeem objectief waarneembare consequenties hebben voor de structuur en
het functioneren van het desbetreffende systeem.374.
Waar het gehele systeem wordt geschokt en omvergeworpen, behoeft dit geen

commentaar. In demeeste gevallen echter zal er sprake zijn van een relatieve stabiliteit
in enige delen van het systeem en een relatieve verandering in andere, welke
deelsystemen op elkaar inwerken. In dergelijke systemen kan de verandering in één
element verreikende consequenties hebben voor het evenwicht van het geheel, dus
ook voor structuur en functies.
Nemen we als voorbeeld een proces van sociale verandering in een school. Het

vertrek van een generatie afgestudeerden en het optreden van een nieuwe lichting
studerenden, het ontslag van een docent, de uitbreiding van de school met een tweede
parallelklas, veranderen natuurlijk van alles in de desbetreffende school, maar zijn
geen ‘sociale verandering’, tenzij het tot nog toe bestaande schoolsysteem door deze
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wijzigingen wordt aangetast. Indien de nieuwe leerlingen, in tegenstelling tot de
oudere categorieën, voor 80% uit een ander sociaal milieu afkomstig zijn en de
schoolleiding daardoor genoodzaakt wordt de stijl van lesgeven en de indeling van
de leerstof te wijzigen, dan is er inderdaad een proces van sociale verandering aan
de gang: het sociale systeemwordt op bepaalde punten gewijzigd omdat de structuur
en het functioneren zich duidelijk wijzigen.
Dit criterium kan op verschillende wijzen worden gehanteerd. In de oudere

sociologie behielp men zich met het construeren van typen, d.w.z. met het definiëren
van de als ‘wezenlijk’ beschouwde kenmerken van het sociaal systeem in kwestie,
waardoor men als het ware een ‘ideaal-beeld’ ter beschikking had, waartegen men
allerlei wijzigingen kon afzetten. Zolang de veranderingen, die zich in feite voltrokken,
niet ingrepen in de ‘wezenlijke’ nl. de gedefinieerde karaktertrekken van het sociaal
systeem, achtte men dit systeem ongewijzigd.
In de meer empirische structureel-functionele methode gaat men daarentegen uit

van de ‘feiten’: men analyseert allerlei objectief waarneembare veranderingen in
structuur en functies van het systeem en brengt deze in onderling verband. De
verandering van de sociale samenstelling van de schoolbevolking in het gegeven
voorbeeld blijkt dan wijzigingen teweeg te brengen in de schoolcultuur, welke
terugwerken op de sociale betrekkingen tussen docenten en leerlingen. In dit geval
is er dus sprake van een proces van sociale verandering. Het ‘normale’ afvloeien van
afgestudeerden daarentegen is geen sociale verandering, omdat bij onderzoek geen
invloed blijkt te zijn uitgegaan op structuur en functie van het schoolsysteem.
Het zal duidelijk zijn, dat wij de tweede methode ter bestudering van sociale

verandering verre verkiezen boven de eerste, niet alleen omdat gene volledig
voortvloeit uit onze algemene opvattingen van de sociologie en de relatieve
begrensbaarheid der sociale verschijnselen, maar ook omdat hiermee een veel
genuanceerder benadering mogelijk is. We leggen ons niet vast op ‘ideaal-typen’,
maar hanteren empirisch vaststelbare sociale categorieën, waarbinnen waarneembare
veranderingen al dan niet kunnen optreden.
Het grote voordeel van deze benadering is bovendien, dat empirisch kan worden

vastgesteld, op welk punt de veran-

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



362

dering plaats vindt. Indien van de zojuist genoemde school niet 80% maar bijv. 50%
der nieuwe leerlingen uit een ander sociaal milieu afkomstig zou zijn, zou wellicht
de nu geconstateerde wijziging van de stijl van lesgeven in het geheel niet of in
geringer mate opgetreden zijn. Deze beide observaties naast elkaar geplaatst leveren
de mogelijkheid op een regelmatigheid te constateren in de relatie tussen de omvang
der rekrutering van nieuwe groepsleden enerzijds en de mate van wijziging van het
sociaal systeem anderzijds.
Bij analyses van deze soort is het van het hoogste belang uitdrukkelijk te stellen,

op welk proces van sociale verandering men zich richt. Het is immers heel goed
mogelijk - en vaak ook een feit - dat de verandering in het systeem onder studie op
verschillende ‘niveaus’ verloopt, welke zich echter niet in dezelfde tijdsperiode
afwikkelen. Zo is het in het voorbeeld van de school niet onwaarschijnlijk, dat de
wijziging van het lesgeven repercussies opwekt, die nieuwe storingen teweegbrengen,
welke op hun beurt weer sancties zullen uitlokken. Behoren deze ‘naweeën’ tot het
proces van veranderingwaarover we spreken, of zijn zij een aparte structuurwijziging?
Waar en wanneer eindigt een eenmaal ingezet proces? Overigens: waar begint het
precies?
Het zijn vragen die zich met name bij allerlei historische studies voordoen. Ze

laten zich zelden eenduidig beantwoorden, maar dienen veeleer als aanknopingspunt
voor het maken van onderscheidingen in veranderingsprocessen die op het eerste
oog hetzij eenvoudigheidshalve als een eenheid, hetzij als een onontwarbaar kluwen
worden opgevat. Om het fenomeen ‘sociale verandering’ te kunnen benaderen, is
het nodig tenminste een aantal grondvormen van sociale verandering naast elkaar te
zetten.

3. Vormen van sociale verandering

De bioloog Jordan375. heeft opgemerkt dat de uitspraak ‘l'histoire se répète’ even
geldig is als de tegenovergestelde these ‘l'histoire ne se répète pas’. Geen verschijnsel
zal zich in letterlijke zin herhalen: de oorlog van 1870 en de onthoofding van Lodewijk
XVI zijn als zodanig definitief voltooid verleden tijd. Maar het is even waar dat deze
unieke gebeurtenissen behoren tot categorieën van sociale ver-
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schijnselen die zich wél en zelfs betrekkelijk vaak herhalen er zijn voor en na 1870
talloze oorlogen gevoerd, en van Julius Caesar tot John F. Kennedy en Salvador
Allende zijn staatshoofden gewelddadig aan hun eind gekomen.
Veel overtuigender geldt dit voor microverschijnselen. Iedere geboorte, ieder

huwelijk en iedere echtscheiding is als zodanig uniek en onherhaalbaar, maar iedere
dag vinden er duizenden van soortgelijke gebeurtenissen plaats.
Dit herhaalbare en zich herhalende van sociale verschijnselen staat in het

middelpunt van de sociologische belangstelling, ongeacht of het gaat om
gelijktijdigheid of volgtijdigheid in het gebeuren, om ‘dwarsdoorsneden’ of
‘lengtedoorsneden’.
Thans zullen wij, zonder zelfs te trachten enigermate volledig te zijn, enkele

grondvarianten van veranderingsprocessen onderscheiden. Zij kunnen helpen
tenminste enige orde te scheppen in een onafzienbaar ruim gebied van studie.

a. Culturele en structurele verandering

In hoofdstuk VIII hebben wij sociale systemen gedefinieerd als combinaties van
culturele en structurele (sub-)systemen. Het begrip ‘sociale verandering’ laat een
soortgelijke kunstgreep toe: het omvat zowel processen van culturele als van
structurele verandering. Het is alleen ter vereenvoudiging dat van ‘sociale’ verandering
wordt gesproken en niet van ‘sociaal-culturele’ verandering.
Het onderscheid is van belang alleen al omdat dusdoende een beter inzicht wordt

verkregen in de samenhang van het bestudeerde verschijnsel. Bij het bovenbehandelde
voorbeeld van de school bleek dat sterke wijzigingen in de sociale herkomst van het
merendeel der leerlingen aanleidingwaren tot veranderingen in de wijze van lesgeven.
Bij nader toezien blijkt hier een cultureel veranderingsproces aan de orde te zijn: de
cultuuroverdracht van de school past zich aan bij de veranderde
cultuurontvankelijkheid van de nieuwe leerlingen. Zou er sprake zijn geweest van
een zeer sterke groei van het leerlingenaantal waardoor de organisatie zich diende
aan te passen, dan zou van sociaal-structurele veranderingsprocessen kunnen worden
gesproken. Van een onderling verband tussen cultuuroverdracht en organisatie-
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structuur behoeft geen sprake te zijn.
Op deze wijze laten zich ook meer in het algemeen twee vormen van verandering

onderscheiden: veranderingen in waarden en normen - bijv. aangeduid met termen
als secularisatie of verburgerlijking - staan naast wijzigingen in machtsstructuur -
aan te geven met elitevorming of democratisering -; geloofsstrijd komt voor naast
klassenstrijd; godsdienstoorlogen naast handelsoorlogen; sociale naast culturele
revoluties.
Uiteraard is er vaak onderlinge samenhang. Medische vooruitgang - een

schoolvoorbeeld van culturele progressie in termen van kennis en techniek - heeft
in de Derde Wereld een bevolkingsexplosie veroorzaakt die weer doorwerkt in
toegenomen sociale dichtheid, welke op haar beurt strijd om schaarse bronnen uitlokt
die gevoerd wordt met behulp van polariserende politieke ideologieën. Hetzelfde
geldt in het klein, waar veranderingen in de seksuele moraal - een culturele wijziging
- inwerken op de grootte van het gezin - een structureel gegeven - met invloeden op
de kans voor de vrouw om buitenshuis werk te vinden, op het recreatiepatroon en
op de normen aangaande de besteding van het gezinsinkomen.
Het is mogelijk per probleem de nadruk te leggen op verklaringen vanuit culturele

dan wel sociaal-structurele gezichtspunten. Maar men kan ook trachten een generale
verklaringswijze te ontwikkelen, zoals met name is gepoogd door Marx en Weber
met betrekking tot eenzelfde mondiaal macro-proces, te weten ontstaan en
ontwikkeling van het Westers kapitalisme.
De positie van Marx is wel het meest algemeen bekend. De ‘ware’ realiteit, die

als zodanig de drijfkrachten der sociale dynamiek levert, is de produktietechniek en
de daarvan afgeleide produktieverhoudingen. Deze bepalen in hoofdzaak de sociale
structuur van de maatschappij als geheel: de strijd om de beheersing der
produktiemiddelen is de kern van het maatschappelijk conflict tussen de sociale
klassen, die ten aanzien van deze produktiemiddelen een tegengestelde positie
innemen. Op deze wijze geïnterpreteerd is de geschiedenis van alle maatschappijen
volgens het beroemde woord van het Communistisch Manifest, de geschiedenis
geweest van klassenstrijd.
Wat wij cultuur noemen - godsdienst, recht, wetenschap -
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is dan het produkt van de klassenverhouding, de afspiegeling van de
eigendomsverhoudingen van de bepaalde maatschappij. Het is alles ‘ideologie’:
collectieve rechtvaardiging van de tegengestelde sociale posities die de klassen
innemen. Het standpunt is onovertroffen samengevat in een beroemde passage uit
Marx' Zur Kritik der politischen Ökonomie: ‘In der gesellschaftlichen Produktion
ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen
unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmte
Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktionskräfte entsprechen. Die Gesamtheit
dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die
reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher
bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionswiese
des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess
überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern ihr
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt’.376.

Max Weber heeft het in zijn briljante studie over de relatie tussen de calvinistische
ethiek en de kapitalistische geest precies van de andere kant aangepakt.377. Naar zijn
mening is het rationalistische en doordachte streven naar winst, dat het vroege
kapitalisme in Europa en Noord-Amerika kenmerkt, te verklaren uit de protestantse,
vooral de calvinistische ethiek, welke demens voorschreef op beheerste wijze, onder
voortdurende zelfcontrole, ter ere Gods in de wereld te werken. Deze ‘innerweltliche
Askese’ nu stelde de beoefenaren in staat voor het eerst op grote schaal kapitaal te
vormen ter verdere expansie, en niet rijkdommen te vergaren om ervan te genieten.
Zo werd deze ethische, religieus verantwoorde instelling, tot vruchtbaarste

voedingsbodem van de houding van de kapitalistische ondernemer, straks
geseculariseerd maar niet minder dynamisch.
Deze houding, met haar arbeidsethos, haar harde sociale moraal en rationele

zelfdiscipline heeft het kapitalistische systeem - de produktieverhoudingen waarover
Marx spreekt - mogelijk gemaakt. Zeer vereenvoudigd: niet de produktieverhoudingen
hebben de kapitalistische instelling geschapen, maar de kapitalistische geest heeft
het economisch sys-
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teem in het leven geroepen.378.

Natuurlijk zijn beide benaderingen eenzijdig en daarom ontoereikend. Maar beide
zijn belangrijk genoeg gebleken om tot inspiratiebron te worden van generaties
onderzoekers, sommigen de marxistische klassentheorie beproevend, anderen
systematisch op zoek naar varianten van de protestantse ethiek in zichmoderniserende
economieën.379.

In de combinatie van beider theorieën ligt overigens een veelbelovende uitweg,
want zoals de puriteinse arbeidsethiek slechts in bepaalde sociaal-structurele
constellaties tot succesvolle ontplooiing kon komen, zo kon de motor van de
klassenstrijd slechts aanslaan waar het sociale ‘bewustzijn’ - d.i. een oriëntatie op
bepaalde waarden, doeleinden en verwachtingen - ver genoeg was ontwikkeld.

b. Totale en segmentaire verandering

Het zojuist gesignaleerde verschil tussen culturele en structurele processen van
verandering geeft reeds aan dat maatschappelijke verandering lang niet altijd een
‘totaal’ karakter heeft. Het tegendeel is waar: vrijwel steeds is de ontwikkelingslijn
op het ene gebied verder of minder ver dan op het andere. Spanning tussen processen
van verandering onderling is een dagelijks verschijnsel.
In de sociologie is dit fenomeen gekarakteriseerd met de term ‘cultural lag’ of ook

wel ‘institutional lag’, d.w.z. het nahinken van culturele bij sociaal-structurele
veranderingen.380. Het verschijnsel is ook in de populaire cultuurfilosofie en
cultuurkritiek tot een centraal probleem verheven. Het heet daar dat de mensen in
hun denken en gevoelsleven niet bij machte zijn de snelle ontwikkelingen op technisch
en sociaal gebied bij de houden. Zij raken vervreemd, worden stuurloos en
gedesoriënteerd doordat hun psychische oriëntaties en normatiek niet bij de nieuw
ontstane situaties zijn aangepast.
Een meer bescheiden voorbeeld van ‘institutional lag’ is te vinden in Lammers'

analyse van bepaalde verschuivingen in de structuur van het medisch beroep.381. Het
optreden van de arts is immers gebonden aan een vrij algemeen aanvaard, traditioneel
cultuurpatroon; het zijn beroepsethiek en beroepscode waarin de waarden en normen,
de doeleinden en

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



367

verwachtingen van en omtrent het medisch handelen concreet vorm hebben gekregen.
Dit cultuurpatroon stamt echter uit een periode waarin de ongespecialiseerde en

autonoom werkende huisarts vrij wel de enige medische hulpverlener was. Thans
echter is de specialisatie in het artsenberoep ver voortgeschreden, zijn artsen in dienst
van allerlei organisaties gewoon geworden en begint samenwerking in teamverband
meer en meer en vogue te komen. De traditionele beroepscode voldoet hier lang niet
altijd, zodat nieuwe vormen van coöperatie en conflict geen institutionele regeling
kennen.
Veel ingrijpender nog zijn de gevolgen van de recente herwaardering van leven

en dood (abortus, euthanasie) en van sommige medisch-technische ontwikkelingen.
Ook hier een reeks van verschuivingen, deels van culturele, deels van sociale aard,
die zich moeilijk laten rijmen met gevestigde professionele waarden en normen.

Dat veranderingen in onze maatschappij zo overwegend segmentair en partieel zijn,
vloeit direct voort uit de aard van die maatschappij, die niet ten onrechte met de term
‘pluralistisch’ wordt omschreven. Niet alleen ontwikkelen allerlei delen van het
maatschappelijk bestel zich in een uiteenlopend tempo en in verschillende richting,
maar ook de bijbehorende culturele specificaties maken uiteenlopende wijzigingen
door.
Zo ziet men in de produktiesector een kolossale en vrijwel onstuitbare groei van

het voortbrengingsvermogen, terwijl het absorptievermogen van de consument
achterblijft; men constateert in het vlak van kennisspreiding en informatieverstrekking
een explosieve ontwikkeling, maar in de verwerking van dit alles door de burger een
duidelijk nahinken; de toenemende centralisatie, planning en verwetenschappelijking
van het overheidshandelen worden niet gevolgd door een gelijktijdige uitbreiding
van de democratische controleorganen; de groei van het militair
vernietigingspotentieel loopt verder dan ooit voor bij de vorming van een
internationale rechtsorde - om het bij enkele voorbeelden van wereldomvattend
belang te laten.
Het is dan ook begrijpelijk dat de roep om ‘vermaatschappelijking’ en ‘politisering’

luid is geworden. Men bedoelt daarmee doorgaans dat de diverse maatschappelijke
sectoren

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



368

en organen moeten worden gebracht onder het normatief dan wel feitelijk gezag van
algemeen-maatschappelijke, tot integratie en controle bekwame instanties.Men zoekt
naar maatstaven die niet alleen voor alle maatschappelijke segmenten kunnen gelden,
maar die bovendien de onderlinge integratie van die segmenten helpen bevorderen.
Produceren alléén is dan niet meer voldoende; de produktie moet rekening houden

met de werkende mens, met milieuen natuurbelangen en met politieke voorkeuren.
Op dezelfde wijze verliest de wetenschap haar autonomie: zij komt te vallen onder
de eis van maatschappelijk nut en politieke verantwoordelijkheid. Toneel dient bij
te dragen tot politieke vorming en bewustmaking; godsdienst is geen zaak meer van
individuele vroomheid, maar van maatschappelijke keuze; zelfs de seksualiteit kan
zich niet meer onttrekken aan normen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
(geboortebeperking; aanvaarding ongehuwde moeder).
Deze en dergelijke tendenties zijn onmiskenbaar uitingen van een groei naar ‘totale’

sociale verandering, en zijn in zoverre verwant aan oudere en nieuwere vormen van
totalitarisme. Daar immers werd en wordt het meest uitdrukkelijk uitgesproken dat
in de maatschappij ‘alles met alles samenhangt’, d.w.z. niets kan en mag ontsnappen
aan de algemeen geldende maatstaven van politieke of (quasi-)religieuze aard. De
combinatie van totalitarisme en sociale dynamiek vindt zijn hoogste vorm van
verwezenlijking in de revolutie, omdat in de revolutie de gehele maatschappij,
compleet met haar patroon van waarden en normen, wordt ‘omgewenteld’.382.

Het is overigens de taak van de socioloog zich niet blindelings op sleeptouw te
laten nemen door degenen die uit het revolutionair programma de revolutionaire
werkelijkheid menen te kunnen afleiden. Juist revoluties zijn geschikt om de vele
divergenties in sociale veranderingsprocessen bloot te leggen. Ideologische
veranderingen, zo kenmerkend voor grote revoluties, die immers in naam ervan
worden ondernomen en doorgevoerd, garanderen nog lang geen sociaalstructurele
wijzigingen. Politieke omwentelingen laten niet zelden het economisch systeem
betrekkelijk onberoerd.
Nieuwere sociaal-historische studies zetten dan ook grote vraagtekens bij de stelling

dat de Franse revolutie een nieuw sociaal-economisch tijdperk - dat van het
bourgeois-kapita-
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lisme - inluidde, of bij de nog meer verbreide opvatting dat 1917 een volstrekte breuk
vormde in de Russische geschiedenis. Het centralistisch-bureaucratische Rusland,
dat omstreeks 1880 tot stand kwam, handhaafde zich bij en na de revolutie van 1917
echter aanzienlijk beter dan haar voorstanders hadden gedacht.383. Zo ook was de
Indonesische revolutie van 1945, ondanks alle begeestering, eerder een
collectief-psychische beleving dan een institutionele verandering; zelfs de bij uitstek
koloniale economische onderbouw van het land overleefde het gewelddadige
dekolonisatieproces en de vestiging van de nieuwe staat.

c. Evolutionaire en cyclische verandering

In de klassieke, 19e-eeuwse sociale wetenschappen was het evolutionisme bijzonder
in trek, niet alleen als een interpretatie van de historische en actuele werkelijkheid,
maar ook als een, daarmee overigens onmiddellijk verbonden, normatieve waardering
van die werkelijkheid. Er was een solide geloof in ‘vooruitgang’.
De leer had vele variaties: de organicistische opvatting, waarbij de maatschappij

een zich ontplooiend en differentiërend organisme is; de variant van het sociaal
darwinisme, welke de vooruitgang ziet voortkomen uit de strijd om het bestaan waarin
een ‘survival of the fittest’ optreedt, en tenslotte de idee van het trapsgewijs
opklimmen van de mensheid van primitieve naar perfecte vormen van samenleven
en cultuur.
Ondanks zelfs principiële verschillen in maatschappij-interpretatie verenigden

vele stromingen zich op de algemene noemer ‘vooruitgang’: het economisch
liberalisme dat in Herbert Spencers sociaal darwinisme een geschikte ideologie
vond384., het militante nationalisme dat van Steinmetz en anderen kon horen dat oorlog
een positieve selectie onder de volkeren teweegbrengt385., vooruitgangsgelovigen die
door De Saint-Simon en Comte op bijna hegeliaanse wijze de wereldgeschiedenis
geduid kregen, maar ook marxisten, voor wie immers in het duistere heden de
lichtende toekomst van de klassenloze samenleving bleef wenken. Hier kreeg het
evolutionisme een revolutionaire lading.
Hoewel het vooruitgangsoptimisme na de Eerste Wereld-
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oorlog gebroken lijkt en concurrentie krijgt van pessimistische maatschappijvisies,
is het zeker niet verdwenen. Het kleedt zich in andere vormen: in het geloof dat de
Sowjet-Unie een nieuwe wereld heeft ontsloten of dat Nazi-Duitsland een
Duizendjarig Rijk zal grondvesten. Na de TweedeWereldoorlog bestaat het trouwens
voort in de vorm van vele ontwikkelings- enmoderniseringstheorieën die op de Derde
Wereld van toepassing worden verklaard, terwijl de voortgaande technische en
wetenschappelijke ontplooiing naast de formidabele welvaartsgroei in de ontwikkelde
landen een bescheidener optimisme voet blijven geven. Eigenlijk waren de rapporten
van de Club van Rome in het begin van de jaren zeventig een eerste radicale aantasting
van het vertrouwen in cumulatieve verbetering: ‘grenzen aan de groei’ was een juiste
benaming van de these die hier werd ontwikkeld.386.

Te meer opvallend is het dat door sommige sociaal-radicale auteurs een nieuw
geloof in de vooruitgang wordt verkondigd. Een prominent vertegenwoordiger van
deze opvatting is de Nederlandse socioloogWertheim, die in zijn omvangrijke studie
over ‘evolutie en revolutie’ hiervan getuigt.387. Het bijzondere van dit werk is niet
zozeer gelegen in eenmondiaal ontwikkelingsperspectief, maar, enerzijds, in de aard
van de condities tot emancipatie - revolutie in plaats van geleidelijke ontwikkeling
- en anderzijds in het onomwonden pleidooi voor een positieve normatieve
herwaardering van de begrippen vooruitgang en emancipatie.

Een vrijwel hieraan tegengestelde opvatting van sociale verandering ligt opgeslagen
in de zgn. cyclische theorieën. Hoewel deze met name in het laatste kwart van de
vorige en het eerste kwart van deze eeuw werden uitgewerkt, zou het onjuist zijn te
stellen dat zij niet in de hele loop van de geschiedenis der sociale wetenschappen
een tweede stroom hebben gevormd naast het evolutionaire perspectief. De idee van
een zich telkens herhalende kringloop is immers al onderdeel van politieke filosofieën
in de Oudheid, en ook bij Machiavelli en Vico komt de gedachte in uitgewerkte vorm
voor.
Niettemin: de bloei is van later datum. Zij bestrijkt met name de studie van elites,

van revoluties en van de periodisering der geschiedenis; zij is verbonden met illustere
namen
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als Mosca en Pareto, Schumpeter, Toynbee en Sorokin.
De theorie van de politieke elites is het interessantst, met name in de formule van

de ‘circulatie der elites’, zoals door een hele groep van sociologen en politicologen
onderschreven.388. De opvatting dat de maatschappij zich naar superieure politieke
verhoudingen resp. naar een grotere mate van humaniteit en democratie beweegt,
wordt hier frontaal bestreden. Het ontworpen beeld is pessimistisch, op het cynische
af, doordat men vasthoudt aan de stelling dat elites slechts wisselen maar nooit
verdwijnen, en dat de wisseling voor demassa geen verbetering inhoudt: ‘DerWechsel
des Kapellmeisters ändert nichts an der Musik’, en wat de rol van de bevolking
betreft: ‘die Massen begnügen sich damit, unter Aufbietung aller Kräfte ihrer Herren
zu wechseln’.389. Revoluties - het laatste en radicaalste middel van vele
vooruitgangsgelovigen - zijn bij uitstek het demonstratie-object van de cyclische
benaderingswijze. Zelfs de grote historische revoluties, overwegend beschouwd als
unieke gebeurtenissen in de emancipatiegeschiedenis van de mensheid, lijken
aanleiding te geven tot de conclusie dat er sprake is van een kringloop die weliswaar
met een volksopstand een climax bereikt, maar die uiteindelijk weinig meer is dan
een aflossing van de politieke wacht, die de eigen belangen in de periode van
restauratie veilig zal stellen.
Maar ook afgezien van deze opvatting zijn revoluties als cycli van gebeurtenissen

vruchtbaar te bestuderen, een sociologisch hoogst boeiende zaak, omdat men zou
aannemen dat juist de instorting en omwenteling van een sociale orde alles minder
belooft dan voorspelbaarheid aangaande verloop en afloop van het veranderingsproces.
Toch is die voorspelbaarheid hier groter dan bij menig ander, minder tumultueus
proces.390.

De voorgeschiedenis kenmerkt zich door een gelijktijdige opkomst van nieuwe
sociale groepen die een plaats zoeken in de machtselite dan wel zich tegen die elite
keren, en door een aantasting van de legitimiteitsaanspraken van de bestaande orde,
met name verwoord door een intelligentsia. De sociaal-structurele factor is niet
belangrijker dan de culturele, en hoewel beide de revolutie helpen voorbereiden,
kunnen hun sociale bases geheel verschillend zijn.
De voorhistorie kan ver in het verleden beginnen. Al gedurende de hele 18e eeuw

is er een sociale filosofie aan het

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



372

groeien - bekend als die van de Verlichting en met name uitgewerkt door De
Montesquieu, Rousseau en Voltaire - die in de volle zin van het woord als
‘gezagsondermijnend’ is te beschouwen. Zo ook leveren tal van 19e-eeuwse Russische
schrijvers - zij het minder direct en opzettelijk - een bijdrage tot ondergraving van
de legitimiteit van de tsaristische orde. Het Indonesisch nationalisme en het Chinese
communisme bereidden eveneens de weg voor, die eindig de bij de omwenteling
welke de bestaande orde metterdaad ontkende.
De heersende elites komen door dit alles in het gedrang: zij verliezen de feitelijke

greep op de situatie en zij voelen zichmeer enmeer onzeker in hun gezagsaanspraken.
Toegeeflijkheid op onderdelen en voorzichtige hervormingen - het bijeenroepen van
de Franse Staten-Generaal in 1789, het tussenbestuur van Kerenski in het Rusland
van 1917, de 7 December-rede van koninginWilhelmina in 1942 omtrent de toekomst
van Nederlands-Indië - komen te laat om de aardverschuiving tegen te houden.Mede
dank zij kleine en vastberaden groepen slaat de staatsrevolutie om in een
straatrevolutie en ontplooit zich het geweld dat voor de toeschouwer als het ‘typische’
revolutionaire gebeuren geldt, begrijpelijk door het schokkende van deze fase.
Twee tendenties tekenen zich nu af: een vergaande ontbinding van het oude systeem

en een rigoureus pogen tot het vestigen van een nieuwe orde.
De ontbinding drukt zich uit in een chaos: wilde geruchten, massa-oplopen en

demonstraties, plunderen, en aanslagen op gehate personen. De nieuwe orde kondigt
zich aan doordat juist tegen deze verschijnselen scherp wordt opgetreden: censuur
op de communicatiemiddelen, verbod van betogingen en onderdrukking van
‘ongeregelde’ terreur. In plaats daarvan treedt een autocratisch bewind, dat de ‘eigen
lijn’ nadrukkelijk als verplicht stelt en desnoods met harde middelen doorvoert. Het
is het tijdperk van de sterke man: Robespierre en later Napoleon, Lenin, maar ook
in zekere zin: De Gaulle, Nasser, Fidel Castro, Soekarno, de Portugese militaire
leiders in 1975.
Deze fase is vaak nog in hoge mate labiel. De nieuwgevestigde orde moet steunen

op massa-sentimenten en soms op krachtige repressie, terwijl de tegenkrachten nog
sleutelposities bezetten en georganiseerde weerstand kunnen bieden.
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Van werkelijke ‘restauratie’ is eerst sprake bij terugkeer naar de ‘normale’ gang van
zaken, zoals die bevorderd wordt door aanvaarding van het nieuwe gezag en haar
legitimiteitsaanspraken en tot uiting komt in een daling van de criminaliteit (herstel
van de normen), verruiming van de communicatie (opheffing van censuur) en van
de interactie (opheffing van vergader- en betogingsverbod). De ad hoc ingestelde
organen, de ‘noodregering’ of junta, het ‘militair gezag’ e.d. worden opgeheven of
komen op de achtergrond; er wordt een ‘burgerlijke’ regering gevormd, verkiezingen
worden toegezegd of een omvangrijke campagne ter overtuiging van de publieke
opinie gaat van start.
Dit zijn overigens grotendeels uiterlijkheden. Het eigenlijke process van de groei

van een nieuwe sociale orde is nog maar pas begonnen. Hiertoe is het bezetten van
de sleutelposities door aanhangers van het nieuwe bewind bepaald onvoldoende; het
zal nodig zijn de staat ingrijpend te hervormen, de nieuwe ideologie aanvaard te
krijgen - waartoe een greep op massa-media en onderwijs nodig is - en een
betrouwbare ‘achterban’ onder de bevolking te kweken. Ook dient men de vaak
ontwrichte economie weer enigermate te herstellen, willen er niet nieuwe onrust en
ontevredenheid ontstaan.
Hoe ingrijpender de omwenteling, des te moeizamer is het bereiken van een nieuw

evenwicht. Een paleisrevolutie van Latijnsamerikaanse snit laat in veel gevallen de
bevolking vrijwel onberoerd. De overgangsfase is kort, en er verandert weinig of
niets in de maatschappelijke orde. Slechts de hoofdrolspelers zijn vervangen; de
‘circulatie van de elites’ speelt zich af binnen de elite.
Het andere uiterste is te vinden waar ook een grote en geslaagde revolutie

onvoldoende wordt geacht, zodat een voortgezette of zelfs ‘permanente revolutie’
nodig is om de doeleinden te bereiken. De maoistische opvatting van de revolutie in
het huidige China biedt het beste voorbeeld van deze doctrine, die in talrijke
post-revolutionaire campagnes, in een ‘Grote Sprong Voorwaarts’ en in een jarenlang
durende Culturele Revolutie vorm heeft gekregen.391.

Wie van mening is dat we hier toch wel erg ver in de geschiedenis zijn verdwaald
en al te zeer enkele unieke historische omwentelingen isoleren, doet er goed aan zich
te verdiepen in eigentijdse gebeurtenissen zoals de vorming van

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



374

nieuwe staten in de Derde Wereld na een proces van min of meer revolutionaire
dekolonisatie392., alsook in radicale koerswisselingen en revoltes in onze eigen
samenleving. Hij zal dan opmerken dat de cyclische beweging, zojuist aan ‘grote’
revoluties gedemonstreerd, ook in kleiner formaat valt op te merken, bijv. tot uiting
komend in een verlies aan zelfvertrouwen bij het bestaand gezag, het profiteren door
nieuwe ambitieuze groepen van het ontstane vacuüm, het monopoliseren door die
groepen van de nieuw-verworven machtsposities en het uitbouwen van die macht
door het werven en organiseren van een eigen ‘achterban’. Zo gezien, namelijk als
een morfologische analogie, zijn een aantal studentenrevoltes in de afgelopen jaren393.

en de ‘doorbraak’ van Nieuw Links in de Partij van de Arbeid niet opvallend
verschillend van wat zojuist ‘in het groot’ is uitgetekend.
Maar ook werkelijk grote revoluties op nationale schaal komen in het recente

verleden voor. De geschiedenis van Portugal in 1974 en 1975 is tot in sommige
details een ‘herhaling’ van vroegere revoluties. Het eerste stadium bestaat in een
voortschrijdend verlies aan legitimiteit van het zittend gezag bij een gelijktijdig
opkomen van een anti-gezag, aanvankelijk geconcentreerd in het leger in de kolonieën.
De ‘eerste’ revolutie heeft nog de trekken van een gematigde hervorming à la
Kerenski, die hier de naam draagt van Spinola. Zijn ingrijpen echter maakt enerzijds
de massa tot een politieke factor en biedt anderzijds meer radicale groepen, met name
de Portugese Communistische Partij, de gelegenheid de revolutie verder te voeren.
Evenals de eerste Franse394. en de eerste Russische revolutie is de revolutie van

Spinola na korte tijd achterhaald; hij raakt betrokken in een tegencoup en moet het
land ontvluchten. Daarop ontstaat een verbond tussen radicale officieren en de
Communistische Partij, die zich in de strijd werpen om de beheersing van de
communicatiemiddelen - pers en radio -, en die trachten het belang van verkiezingen
te minimaliseren. Extreem-rechtse en -linkse politieke groepen worden verboden;
tegen andere dan het nieuwe bewind welgevallige demonstraties wordt opgetreden;
politieke tegenstanders verdwijnen zonder proces in de gevangenissen waaruit de
eigen medestanders een jaar tevoren werden bevrijd. Medio 1975 was het nog een
open vraag of de gematigden dan wel de radicalen uiteindelijk zouden
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winnen, in feite de keuze tussen een orde naar West- of Oosteuropees model. Een
jaar later was het pleit beslecht.

Wij zien er in het bestek van dit boek vanaf nader in te gaan op cyclische interpretaties
van de gehele wereldgeschiedenis - op de wijze van Spengler en Toynbee -, al zou
daarmee een belangrijk alternatief worden aangewezen voor de eerder genoemde
evolutionaire perspectieven. We bewegen ons dan echter te zeer op een
sociaal-filosofisch en cultuurhistorisch gebied.
Van meer belang is het wellicht hier te wijzen op de pretentie van veel aanhangers

van de cyclische theorieën dat zij zich wensen te onthouden van waarderingen: hun
doel is een feitelijke analyse, een ‘natural history of power’ en daarmee van sociale
verandering.395. Zij staan daarmee tegenover degenen die in de loop der gebeurtenissen
enige ‘zin’ trachten te ontdekken; ze staan sterk in zoverre zij die zingeving als
vertroebeling van het feitelijk onderzoek afwijzen, zwak echter omdat er ook achter
hun interpretatie een mensbeeld staat dat, niet bewust gemaakt, evenzeer vervormend
kan werken op hun waarnemingen.

4. Institutionalisering van sociale verandering

Tot nog toe is hoofdzakelijk gesproken over de processen van verandering als zodanig
en over de varianten die hierin zijn te onderkennen. Voor de sociologie is het minstens
zo interessant inzicht te krijgen in de sociale posities en rollen, structuren en systemen
waarin veranderingsprocessen bij uitstek zijn vastgelegd, korteom: in de vormen van
institutionalisering van verandering.
Daarbij zijn twee mogelijkheden te onderscheiden: rollen en systemen die een

veranderende functie uitoefenen, en die welke zélf naar hun aard en institutionele
cultuur veranderlijk zijn. De twee sluiten elkaar niet uit, gaan eerder vaak samen,
maar het onderscheid is niettemin analytisch van belang.

Rollen en (deel-)systemen met veranderende functies zijn - zoals te verwachten was
- in onze dynamische maatschappij, waar ‘modern’ een hoge waardering uitdrukt,
even talrijk
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als gevarieerd. Alleen al gegeven de inertie van veel institutioneel sociaal leven
hebben ‘dynamiserende’ krachten en instanties een grote waarde als ‘motor’.
Enkele bekende voorbeelden zijn: de research in het bedrijf, de avant-garde in

kunst en literatuur, de uitvinder in de techniek, de oppositie in de politiek en de
intelligentsia in de maatschappij. Gemeenschappelijk aan al deze figuren is de
dynamiserende functie ten opzichte van het systeem waarin zij zijn opgenomen:
zonder hun gistende, vernieuwende en kritische werking zouden deze instituten tot
verstarring gedoemd zijn. Ook wanneer zij in een relatief strak regime zijn
ondergebracht - en er is verschil tussen de Philips-chemicus en de experimentele
dichter! - dan nog beschikken zij over een marge tot experimenteren, die de
lijnfunctionaris, resp. de gevestigde poeët niet toevalt.
De intelligentsia is een voorbeeld dat veelvuldig is geanalyseerd (Mannheim,

Geiger, Toynbee).396. Deze categorie van de maatschappelijke elite wordt een sociale
functie toegeschoven, die alleen begrepen kan worden vanuit de noodzakelijkheid
de cultuur van een snel veranderende samenleving voortdurend opnieuw te formuleren
en te reviseren. De intellectueel in de zin van academicus en gespecialiseerd vakman
behoort niet noodzakelijk tot deze elite. Hij heeft enkele instrumenten en houdingen
meegekregen die hem in staat stellen de sociale functie van de intelligentsia ter hand
te nemen, maar in het algemeen staan de meeste academici buiten deze kleine kring.
Dynamiserende rollen en instituten beschikken over dynamiserende ideologieën.

Zij hechten waarde aan veranderlijkheid en verandering en stellen een premie op alle
actie die deze kan bevorderen. Vandaar de frequente hantering in het politieke bedrijf
- arena van dynamiek bij uitstek - van termen als progressief, vooruitstrevend,
revolutionair; conservatief is bijna een scheldwoord geworden al dragen enkele
partijen nog namen als ‘anti-revolutionair’ of bijv. in Engeland, ‘conservative’.
Op dezelfde wijze is de sterke benadrukking van veranderlijkheid en verandering

verklaarbaar. Het geloof in de vooruitgang moge zijn geslonken - tenminste in
West-Europa -, verandering staat hoger aangeschreven dan ooit.
Maatschappelijke sectoren en systemen die veranderbaarheid hoog in het vaandel

hebben, zullen dan ook geken-
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merkt worden door deelsectoren en deelsystemen met de uitdrukkelijke ‘opdracht’
om de dynamiek te bewaken en te bevorderen.
Een goed voorbeeld levert de moderne onderneming die, zoals men pleegt te

stellen, slechts kan voortbestaan indien zij groeit en differentieert. Niet alleen zal
daarom een afzonderlijke ‘ontwikkelingsafdeling’ in het leven worden geroepen,
maar ook op de sleutelposities van het systeem - in het ‘management’ - zal men
mensen willen die op expansie en vernieuwing zijn gericht.
Zo gezien is het niet de persoon van de manager die het systeem dynamisch maakt,

maar het systeem dat het management als een op verandering van het systeem gerichte
rol definieert. In die rol ligt verankerd dat nieuwe markten moeten worden veroverd,
nieuwe fusies overwogen en nieuwe produkten ontwikkeld en gelanceerd. Het is een
rol die ligt ingebed in een bepaalde bedrijfscultuur, gekoppeld aan een heel andere
organisatiestructuur dan de klassiek-bureaucratische.397.

Deze dynamiserende functie van de managersrol werkt overigens weer terug op
de rolbeleving van de betrokkene zelf. Omdat men van hem verwacht dat hij zijn
bedrijf uitbouwt, zal hij zichzelf eert ‘geslaagd’ achten indien hij aan deze verwachting
beantwoordt. De rol van de ‘geslaagde’ ondernemer is méér produceren; de rol van
de ‘geslaagde’ verkoper is méér verkopen.
Interessant is daarbij het feit dat belangrijke innovaties in het bedrijfsleven zelden

meer het werk zijn van één man, al kan deze de idee leveren en de uiteindelijke
beslissing nemen; tot het ontwikkelen en concretiseren van de idee en het realiseren
van de vernieuwing zijn echter vertegenwoordigers van meerdere afdelingen
mitsgaders de nodige stafspecialisten vereist.
De formule die dan vaak wordt gehanteerd om de dynamiek niet te laten verzanden

in de alledaagse routine of te laten stuklopen op de weerbartigheid van gevestigde
belangen, is de vorming van een projectgroep. Hoe veelsoortig projecten en
projectorganisaties ook kunnen zijn, zij komen overeen in zoverre zij vaak dienst
doen als een tijdelijke constructie, speciaal ontworpen voor de ontwikkeling en
uitvoering van één bepaald project. Zij zijn daardoor bijzondere deelsystemen in het
kader van een ‘staande’ organi-
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satie of tussen meerdere van dergelijke organisaties in. Hun functie is, kort en goed:
de doorbraak helpen forceren naar een nieuwe situatie.398.

Ook moderne politieke instituties kennen speciale, verandering en dynamiek
garanderende rollen en deelsystemen, samengevat als die van ‘de oppositie’.
Weliswaar is hierbij expansie in de bovenbehandelde zin lang niet altijd de eerste
zorg, maar wél is er de noodzaak om degenen die de zetels van de macht hebben
ingenomen, te dwingen zich van hun beslissingen bewust te worden, andere
oplossingen te overwegen en in het algemeen er de gang in te houden.
Het bijzondere van het parlementaire stelsel is dat de oppositie. - die uiteraard in

geen enkel politiek systeem geheel ontbreekt - openlijk en positief wordt erkend en
gewaardeerd en bovendien institutioneel in het politieke systeem is ingebouwd.
Interessant is voorts, dat falen van de oppositie in de ogen van de belanghebbende
burgerij blijkt te leiden tot het ontstaan van een ‘secundaire’ oppositie in de vorm
van pressiegroepen en actiegroepen, die op hun beurt weer formeel tot de politieke
arena kunnen worden toegelaten, bijv. in ‘deelparlementen’ zoals de
Sociaal-Economische Raad, of in hoorzittingen, petitie-aanbiedingen en
overlegstructuren.

Zoals gezegd bestaan er naast rollen en systemen die naar buiten toe veranderend
werken, ook zulke die zelf institutioneel veranderen. Hierbij valt bijv. te denken aan
wat Nadel ‘zich-zelf-liquiderende rollen’ heeft genoemd.399.

De noviet, de immigrant, de bruid en het kind zijn volgens hem voorbeelden van
rollen, resp. posities, die alleen begrepen kunnen worden vanuit het proces van
verandering, waarin zij zijn ingebed. De vertolkers van deze rollen zijn immers per
definitie ‘op weg’ in andere rollen over te gaan: de ervarene, de ingeburgerde, de
echtgenote en de volwassene. Dergelijke rollen zijn daarom aan betrekkelijk instabiele
posities gekoppeld: de sociale betrekkingen en verhoudingen tot de omgeving worden
slechts in stand gehouden zolang de - verwachte - liquidatie of verandering van de
rol nog geen feit is geworden.
Dergelijke rollen ontwikkelen zich soms tot stabiele rollen, zoals het geval is bij

de academische graad van ‘doctorandus’ - letterlijk: ‘hij die doctor zal worden’. Het
aan de rol
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inherente element van zelf-liquidatie is eruit verdwenen.
Daarentegen blijken pogingen om de academische graad van ‘kandidaat’ onder

de betiteling van ‘baccalaureus’ te ontdoen van de liquidatie-verwachting, op niets
uit te lopen. Het ooit bij de economische studie ingevoerde baccalaureaat is geen
succes geworden, omdat men kennelijk niet de maatschappelijke positie van
‘afgestudeerde’ en het daarbij behorende gevoel verwierf.
Uiteraard kunnen dergelijke zichzelf liquiderende rollen en posities groeperingen

vormen, door Nadel ‘feeder groups’ genoemd400. en door ons reeds kort behandeld
als rekruteringsvelden (hoofdstuk XII). Overal waar dragers van veranderende rollen
in groeperingen worden samengebracht - de kinderen in het gezin en op school, de
trainees in het bedrijf, de kandidaten aan de universiteit, de immigranten en
gerepatrieerden in ‘doorgangskampen’ - krijgen ook deze groeperingen de instabiliteit
van de individuele posities. De eigenaardige kenmerken van dergelijke groeperingen
zijn nog weinig onderzocht.
Men kan toegeven, dat het verschil tussen dergelijke en andere rollen en posities

maar betrekkelijk is. De ambtenaar zit mogelijk op zijn rol van gepensioneerde te
wachten, de dienstplichtige op zijn afzwaaien en de echtgenoot op de rol van vader.
Maar toch is het onderscheid groot genoeg om aan de speciale ‘veranderlijke rollen’
extra aandacht te schenken. Zij verschillen van andere posities en rollen doordat de
betrokkenen niet persoonlijk op de liquidatie van hun rolpositie wachten, maar dit
doen omdat deze verwachting in hun rol ligt besloten. Hun rolnormen laten niet
anders toe dan deze verwachting te koesteren - en dit is nu iets, dat van andere rollen
niet kan worden gezegd. Nog anders geformuleerd: de zichzelf liquiderende rollen
zijn in sterke mate georiënteerd op referentiegroepen, waarvan zij verwachten na
opheffing van hun huidige rol deel te gaan uitmaken.
Er is hier dus sprake van een geïnstitutionaliseerde dynamiek in bepaalde rollen,

of liever in een reeks van geleidelijk in elkaar overgaande rollen, die de positiebezetter
achter elkaar moet ‘doorlopen’.
Het veranderend karakter van deze rollen heeft overigens vaak weer een

dynamische werking voor het systeem waarvan de rollen deel uitmaken.
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Zulks blijkt o.m. duidelijk uit de veranderingen welke het gezin als sociaal systeem
kenmerken in de loop van het ontwikkelingsproces van het kind.401. De
ouder-kindrelatie wijzigt zich, naarmate het kind de fasen van zuigeling, kleuter,
schoolkind, puber en adolescent doormaakt; met de wijzigingen in deze relatie gaat
een voortdurende verandering van het gezinsleven als geheel gepaard (o.a. de
betrekkingen tussen de ouders onderling; de vrijetijdsbesteding van het gezin; de
externe relaties van het gezin met anderen). Een en ander verzwaart de ouderrol ten
zeerste. Hun zeer intensieve bemoeiing met het fysiek, psychisch en sociaal
voortdurend veranderende kind dwingt de ouders tot een continue herinterpretatie
van de eigen rol en de gemeenschappelijke relatie en verhouding. Het veel
voorkomende verschijnsel, dat de ouders van opgroeiende kinderen de
volwassenwording niet kunnen accepteren en soms zelfs bij voortduring achter de
ontplooiing van het jonge individu aan lopen, wordt door deze hoge eis begrijpelijk;
zoals anderzijds de moeder- en vaderbinding, bekend uit de dieptepsychologie, mede
in deze relationele verandering een verklaring vinden.
Het onderwijssysteem heeft dezemoeilijkheid opgelost door verschillende instituten

achtereenvolgens een aandeel in de totaal-enculturatie te geven. De problemenworden
hiermee ietwat naar de zijde van het kind verlegd, dat dan ook de overgang van bijv.
basis- naar middelbare school en van deze laatste naar de universiteit niet altijd
gemakkelijk doormaakt.
Overigens - en dit is eveneens een verklaring van de dynamiek van enculturatie-

en socialiseringsinstituten - is de bewuste aanvaarding van de veranderlijkheid en
veranderingsnoodzaak in de loop van opvoeding en onderwijs geen natuurlijk gegeven,
maar een vrucht van culturele herkomst. Vroegere opvoedingssystemen behandelden
kinderen als kleine volwassenen omdat zij kinderen niet anders dan als zodanig
konden zien. Anderzijds: moderne schooltypen experimenteren juist op dit gebied
door een meer adequate en genuanceerde - een meer dynamische! - aansluiting bij
de psychische en sociale ‘groei’ van het kind na te streven.
Zoals reeds werd gesteld, betekent het veranderend karakter van dergelijke

instituten nog niet, dat hiervan op het grotere sociale systeem een dynamiserende
werking uitgaat. De

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



381

ouder-kindrollen zijn dynamisch en tevens voor de gezinsstructuur dynamiserend;
evenwel kan een veranderende gezinsstructuur juist stabiliserend werken voor bijv.
de lokale gemeenschap waarvan het gezin een onderdeel is.
Zoals het mogelijk is dat een subsysteem zelf tamelijk statisch van aard is, maar

op een groter systeem dynamiserend inwerkt (bijv. een kleine fanatieke sektarische
of revolutionaire groepering), zo kan het ook voorkomen, dat een subsysteem zelf
voortdurend verandert, maar niet dynamiserend is voor het gehele systeem (bijv. het
gezin).

Een bijzonder fraai enmaatschappelijk ook uiterst belangrijk type systeem dat tegelijk
intern verandert en externe veranderingen tracht door te voeren, is de sociale of
politieke beweging. Dergelijke bewegingen kunnen van revolutionaire of van
reformistische aard zijn, maar ze hebben gemeenschappelijk, dat in veel gevallen
mede de emancipatie van de sociale positie van de eigen leden resp. potentiële leden
nagestreefd wordt, of het nu betreft vrouwen, arbeiders, negers, katholieken of
nationalisten in koloniale samenlevingen.
Bestudeert men bijv. de emancipatie van de arbeiders of van de vrouwen, dan valt

het op, dat de bewegingen die deze emancipatie in hun vaandel schrijven, pogingen
aanwenden niet alleen om ‘de’ maatschappij zo te veranderen dat de groepering een
betere plaats ‘onder de zon’ verwerft, maar bovendien proberen de rollen van de
leden zelf te veranderen.
In de eerste plaats is emancipatie dus de ontkenning van de maatschappelijke

status-quo. Men gaat niet meer akkoord met de historisch gegroeide sociale
betrekkingen en verhoudingen, die arbeiders of vrouwen veroordelen tot het innemen
van de positie van tweederangsburgers. Aan deze positie zijn maatschappelijke
normen en verwachtingen gekoppeld zowel ten aanzien van het gedrag (minder
gekwalificeerde beroepen) als van het gevoel en de opvattingen (onderdanigheid,
bescheidenheid bij de minderheid, neerbuigendheid bij de superieure meerderheid)
- en juist op deze verwachtingen richt zich de volle kracht van de
emancipatiebeweging.
Zij zet de worsteling in om vanuit de groepering der zich emanciperenden, een

herinterpretatie van deze verwachtin-
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gen te bewerken. Zo ijvert men voor een verkleining van sociale afstand en sociaal
rangverschil: de arbeider is geen paria die gemeden moet worden, zo heet het, maar
een volwaardig burger. Hij is geen lager geplaatste, die (interactievlak) moet
afwachten wat men tegenover hem onderneemt, maar hij wenst zelf mee te beslissen.
Hij gaat zich eveneens verzetten tegen de sociaal geaccepteerde mening (opinievlak)
dat hij inferieur is en ten bewijze daarvan doet hij een aanval op de ideologie van de
‘burgerlijke’ of ‘kapitalistische’ orde. Zo kanmen doorgaan - ten aanzien van vrouwen
en vele andere minderheden ligt het in principe niet anders. Het valt op, dat deze
inspanning zowel gericht wordt - en moet worden - op de betrokkenen zelf als op de
omgeving. Zelfs is het eerst noodzakelijke doel de opvattingen van de
minderheidsleden over zichzelf te doen herzien: alle leiders van
emancipatiebewegingen richten zich allereerst op de versterking van het zelfgevoel
en zelfbewustzijn van hun volgelingen. Zonder deze verandering is een wijziging in
de verwachtingen van ‘de anderen’ niet te bewerkstelligen.
De vicieuze cirkel, die de leden van een stabiele samenleving op hun plaats houdt,

is deze: de verwachtingen berusten op gedragingen, en de gedragingen worden ‘in
vorm’ gehouden door de verwachtingen. Bij een emancipatie wordt deze kringloop
doorbroken van binnen uit: door zich anders te gaan gedragen en - want de eersten
zijn weinigen - anderen hiertoe over te halen, worden ‘de anderen’ tenslotte
gedwongen hun verwachtingen te herzien. Dit werkt weer in op de verdere
gedragingen der emanciperenden, en zo voorts.

Het belangwekkende van dergelijke bewegingen is dus gelegen in het feit dat zij,
door als primaire functie de verbetering - verandering - van hun collectieve positie
te kiezen, genoodzaakt zijn ook zélf, als systeem, te veranderen, juist naarmate het
doel meer en meer wordt benaderd. Hier is dus als het ware sprake van een ‘zichzelf
liquiderend sociaal systeem’.
Nu gaat het met die liquidatie niet altijd even vlot. De leiders en een deel van hun

aanhang hebben tenslotte zoveel belangen en emoties in de beweging geïnvesteerd,
dat zij ook na het bereiken van het doel deze ‘vested interests’ niet wensen op te
geven. Wij zien dan het zoeken naar nieuwe
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rechtvaardiging, kenmerkend bijv. zowel voor het Sowjet-communisme als voor het
nationalisme in sommige onlangs zelfstandig geworden landen.
Het heeft er veel van, dat de bewegingen daarmee van functie veranderen. Tevoren

waren zij gericht op de doorbreking - voortdurend opnieuw - van de gevestigde orde,
dus op de verstoring van het sociaal evenwicht ten gunste van een nieuw evenwicht,
waarin zij een andere positie zouden innemen; thans hebben zij zich, met het bereiken
van dit nieuwe evenwicht, de functie aangemeten van stabilisators die de consolidatie
van het systeem nastreven.
De geschiedenis van de socialistische machtsvorming en organisatie - voertuig

van de emancipatie der handarbeiders - laat dit duidelijk zien. De invloed van de
socialistische beweging neemt weliswaar op de lange termijn gezien voortdurend
toe, maar gaat via ups and downs. Zo waren in ons land de jaren van agitatie door
Domela Nieuwenhuis, de spoorwegstaking van 1903 en de crisisjaren duidelijk
instabiele perioden van verwarring en repressie, evenals de zeer korte crisis in 1918
(Troelstra's ‘vergissing’). De nu eens meer, dan weer minder evidente groei en pressie
van het politieke socialisme kan echter in ruimer tijdsbestek beschouwd worden als
de kracht, die de vroeger bestaande orde aantastte, terwijl de na-oorlogse periode het
beeld laat zien van een nieuw evenwicht: de regeringsverantwoordelijkheid der
socialisten en de loyale, geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de georganiseerde
werkgevers en werknemers onder deelneming van de overheid.
Op dezelfde wijze kent vrijwel elke sociale beweging, welke naar sociale

verandering streeft, een aanvankelijk primair negatieve functie - rancune exploiteren,
onrust zaaien - vervolgens een of meerdere crises, al dan niet uitlopend op botsingen
met de bestaande orde, en tenslotte een zelfliquidatie dan wel een integratie in een
nieuw sociaal systeem, dat mede de resultante is van haar invloed.Waarmee uiteraard
niet is gezegd dat een nieuwe cyclus, rond nieuwe belangen, is uitgesloten.
Een goed voorbeeld van zichzelf - althans ten dele - liquiderende sociale systemen

bieden ook de emancipatiebewegingen van rooms-katholieken en gereformeerden
in ons land. In een eerste fase van bewustwording van de eigen perifere positie in de
Nederlandse samenleving en van on-
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derkenning van de betekenis van het eigen cultuurbezit voor die samenleving, komen
‘de kleine luyden’ in verzet door middel van incidentele acties, aldus Hendriks.402.

Deze agitatie in de periode van ca. 1860 tot 1880 haalt echter weinig uit en zo komt
men in een tweede fase - die duurt tot ongeveer 1920 - tot organisatie van
gelijkgezinden en tot frontvorming naar buiten met als ‘intern’ doel de emancipatie
van het eigen volksdeel en als ‘extern’ doel de herkerstening van de samenleving.
Het interne doel wordt in grote lijnen bereikt; Hendriks toont aan de hand van de
cijfers aan dat er een indrukwekkende sociale stijging bij de gereformeerden heeft
plaatsgevonden.403. Het externe doel evenwel wordt in feite in de derde fase (tot
ongeveer 1950) opgegeven als zijnde te hoog gegrepen en daarmee verzaakt dan
tevens het ideologisch élan van de beweging. Dit is dan het tijdperk van de verzuiling,
dat na ongeveer 1950 overgaat in een fase van ontzuiling, waarbij de integratie van
het gereformeerde volksdeel in de samenleving steeds meer op gang komt.
Hoewel Thurlings in zijn analyse van ‘de wankele zuil’ van de rooms-katholieken

een andere benaderingswijze hanteert, legt ook hij in zijn interpretatie van de
ontzuiling de nadruk op het zelf-liquiderend effect van het succes van deze
emancipatiebeweging.404.Als dank zij de krachtige ontplooiing van het ‘rijke roomse
leven’ tussen de beide wereldoorlogen en hun sociaal-politieke machtsvorming, de
katholieken hun emancipatiedoelen grotendeels verwezenlijkt hebben, is de grondslag
voor een defensieve strategie vervallen en ontstaat in brede kringen van de
geëmancipeerde katholieken een voorkeur voor openheid en ideologische dialoog
met andersdenkenden. Hierbij speelt volgens de auteur onder meer een rol dat de
straffe organisatie en consolidatie tijdens de bloeiperiode van de verzuiling
professioneel geschoolde topfunctionarissen als leiders van het katholieke volksdeel
omhoogstuwden.405. Zowel uit hoofde van de identificatie met hun professie, alsook
ten gevolge van hun organisatorische positie, was en is deze toplaag gemotiveerd en
in staat tot zo'n opening naar hun ambt- en professiegenoten in andere zuilen en ook
in de zgn. neutrale sectoren. Thurlings toont overigens aan dat Goddijn reeds in 1957
- toen er nog géén ontzuilingssymptomen te zien waren - de verzuiling als ‘nawerking’
karakteriseerde en dus in zeke-
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re zin de ontzuiling voorspelde.406. Dit is de moeite van het vermelden waard omdat
het een van de weinige voorbeelden in de geschiedenis van onze vaderlandse
sociologie betreft van een juiste macro-sociale prognose op basis van een
sociologische analyse.
Men kan de gedeeltelijke ontmanteling van de confessionele zuilen in Nederland

dus opvatten als het resultaat van het succes van deze sociaal-politieke
emancipatiebewegingen op religieuze grondslag. Eerst hebben deze minderheden
een eigen sociaal systeem opgebouwd dat in zijn relaties tot het overkoepelend
maatschappelijk bestel zich kenmerkt door een tamelijk grote sociale afstand en een
enigszins negatieve sociale integratie. Deze segregatie en frontvorming
bewerkstelligen echter een collectieve positieverbetering voor de beide volksdelen,
zowel in aanzien als in macht. Die vermindering van rangverschil betekent dat men
juist aan de top van de zuilen elkaar op voet van gelijkheid kan gaan ontmoeten en
naarmate ook de ideologische inspiratie van de verzuiling taant, komen allerlei
processen van toenadering en samenwerking op gang.
Met het bereiken van deze emancipatiedoelen is dan tevens het urgente probleem

van de gedepriveerde minderheidspositie weggevallen. Voorts is ook het ‘fond’ aan
gemeenschappelijke cultuur verzwakt, met name door theologische heroriëntaties
(vooral bij de rooms-katholieken) die veel verdeeldheid zaaien onder het kerkvolk.407.

Tenslotte begint het de zuilen te schorten aan loyaal leidinggevend kader, omdat de
elites zich in ruimer verband gaan oriënteren op allerlei ontzuilde of niet-verzuilde
organisaties, partijen en bewegingen. Aan een drietal belangrijke voorwaarden voor
institutionalisering is dus niet - althans niet meer in die mate als voorheen - voldaan.
Hiermee wordt de ontzuiling begrijpelijk als een samenstel van
de-institutionaliseringsprocessen.
Tot zover dan onze behandeling van sociale bewegingen. Er is alle reden om aan

te nemen dat de snelle structuuren cultuurveranderingen van de hedendaagse
samenleving de studie van dit soort ‘vlottende’ sociale systemen tot een der
belangrijkste opgaven van de sociologie maakt.

Wij hebben in onze behandeling de nadruk gelegd op de ‘grote’ politieke en sociale
bewegingen die het hele maatschappelijk bestel beroeren. Naast bewegingen op dit
macro-
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niveau, kanmen eveneens opmeso-niveau bewegingen aantreffen die in één bepaalde
maatschappelijke sector (de politiek, de kunst, de universitaire wereld, de
vakbeweging, het onderwijs, huwelijk en seksualiteit) opereren. Ook hier mankeert
het niet aan zichzelf-liquiderende bewegingen (Nieuw Links in de PVDA; de
Studentenvakbeweging in de jaren zestig; tot op zekere hoogte eveneens de NVSH).
Tenslotte zijn er dan op micro-niveau allerlei ‘mini-bewegingen’ of - om een
gebruikelijker term te bezigen - actiegroepen, die veranderingen tot stand trachten
te brengen in het beleid van één organisatie (een onderneming, een overheidsorgaan).
De actiegroep is meestal ook qua opzet een tijdelijk systeem dat ophoudt te bestaan
nadat het beoogde resultaat bereikt is of wanneer blijkt dat men van de actie geen -
of geen verder - resultaat kan verwachten.
Het onderscheid tussenmacro-, meso- enmicro-bewegingen slaat in eerste instantie

op de actieradius, de reikwijdte van de beweging en niet op de aard van de beoogde
resultaten. Zo beogen actievoerders vaak uiteindelijk door hunmicroactie een bijdrage
te leveren tot hervormingen in één bepaalde sector of zelfs in de maatschappij als
geheel, terwijl soms macro-bewegingen - zoals sommige stromingen in het
neo-feminisme - de maatschappijstructuur in tact willen laten en verandering van
tussenmenselijke relaties - bijv. de man-vrouw-verhouding op alle levensterreinen -
nastreven. Met andere woorden, een macro-beweging kan doelstellingen op
micro-niveau beogen, zoals ook een micro-actie macro-oogmerken kan hebben.
Tenslotte nog de vraag: betekent ‘institutionalisering van sociale verandering’

tevens beheersing van sociale verandering door de machthebbende elites in deze
samenleving? Anders gezegd, is institutionalisering van sociale verandering een min
of meer doeltreffend systeem van ‘repressieve tolerantie’, waardoor een samenleving
als de onze, hoe veranderlijk dan ook in haar deelsystemen en wijze van functioneren,
toch juist in haar grondstructuren onaangetast blijft? Het is uiteraard een vraag die
vele actievoerders en participanten in sociale en politieke bewegingen bezighoudt.
Bereikt men werkelijk de beoogde hervormingsdoelen of draagt men au fond bij tot
het flexibel houden en het aanpassingsvermogen van het totale maatschappelijk
systeem? ‘Reformisten’ willen uiteindelijk slechts verbeteringen in of
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aanpassingen van het maatschappelijk bestel, terwijl ‘revolutionairen’ daar juist
benauwd voor zijn.
De vraag is vanuit de empirische sociologie moeilijk te beantwoorden. Wel zijn

er talrijke aanwijzingen dat het totale maatschappelijke proces niet door een
eensgezinde en sluw plannende topelite bestuurdwordt; maar deze ‘conspiratietheorie’
wordt dan ook door de meer intelligente exponenten van de neo-marxistische en
maatschappij-kritische stromingen niet verkondigd. Nóg moeilijker is het echter
uitsluitsel te krijgen over de kwestie of allerlei deelveranderingen op den duur ook
in meer fundamenteel opzicht de sociale structuur en cultuur van de samenleving
wijzigen. Bij de beantwoording van deze vraag hangt natuurlijk veel, zo niet alles
af, van wat men a priori als ‘fundamentele opzichten’ en ‘essentiële karaktertrekken’
van ons maatschappelijk bestel aanmerkt. Hoemen het ook wendt of keert, naar onze
mening kan men op grond van alles wat thans sociologisch over de samenleving
bekend is, nóch de reformist garanderen dat er ‘niets wezenlijks’ verandert ten gevolge
van al die geïnstitutionaliseerde veranderingsprocessen, nóch ook de revolutionair
sterken in zijn hoopvolle verwachting dat ingrijpende structuurwijzigingen conform
zijn utopische intenties op den duur wel te realiseren zijn.
Hiermee hebben wij dan meteen aangegeven dat volgens ons de mogelijkheden

van de sociologie vooral op het terrein van de analyse en de diagnostiek liggen en
dat de sociologie als prognostische wetenschap, laat staan als wetenschappelijke
samenlevingskunde welke ons in staat zou stellen tot rationele beheersing en sturing
van het maatschappelijk proces, veel minder te bieden heeft.

Aanvullend commentaar

In de jaren zestig was de interesse voor sociale verandering in de sociologie min of
meer obligaat; thans staat versnelde en zelfs revolutionaire verandering in het
middelpunt. Deze verschuiving is bepaald niet voortgekomen uit wijzigingen in het
vak zelf; zij is goeddeels een reageren op maatschappelijke en politieke
stroomversnellingen. Het is immers in het afgelopen decennium geweest, dat het
gevoel manifest is geworden van een stagnatie in het maatschappelijk gebeu-
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ren, waarop vaak met kracht is gereageerd: door radicale stromingen,
studentenrevoltes, verzetsbewegingen in de landen van het Oostblok en een herleving
van marxistische en anarchistische denkbeelden.
De sociologie heeft deze ontwikkeling maar ten dele kunnen verwerken, vooral

als gevolg van het geringe vermogen - evenals in de economie - om
veranderingsprocessen van macro-dimensie te integreren in de bestaande theorie.
Het resultaat is dan ook geweest dat niet zozeer de wijze van voortgang van het

vak is veranderd, dan wel de attentie voor bepaalde verschijnselen is verschoven. Zo
valt het op dat het verschijnsel revolutie bevrijd is uit de eertijds wat geisoleerde
positie van een hoofdzakelijk curieus en exotisch gebeuren. Er is een nieuwe interesse
ontstaan voor de positieve functies van revolutionaire ontwikkelingen, niet alleen
bij ‘alternatief’ georiënteerde sociaal-filosofen van het type Marcuse, maar ook bij
vakgeleerden als ten onzent Wertheim.408.

Daarmee hangt samen de toegenomen studie van het geweld, uitgelokt doormassale
rassenrellen in de Verenigde Staten in de jaren zestig, revolutionaire oorlogen in de
Derde Wereld en de proliferatie van militaire regimes in postkoloniale landen. Het
is kenmerkend voor deze stroming dat boeken als van Hobsbawn, handelend over
perifere verzetsvormen als ‘primitive rebels’ en ‘social bandits’ veel interesse wekten,
zoals ook de boerenrevolutie herkend werd als een modern verschijnsel.409. In de
Verenigde Staten kregen sociologen de kans, wellicht voor het eerst op een dergelijke
schaal, hun licht te laten schijnen over het binnenlands geweld, hetgeen tevens leidde
tot een terugspitten in de gewelddadige historie van het land.410.

De studie van massagedrag en van sociale en politieke bewegingen behoort tot
een van de weinige terreinen waarop met succes pogingen werden ondernomen een
nieuwe theoretische dimensie aan de sociologie toe te voegen. Zo vallen te noemen
Smelsers Theory of collective behavior en Nettls Political mobilization411. naast de
vele detailstudies over maatschappelijke mobilisatie en sociale bewegingen.
Meer in het algemeen is melding te maken van een herwaardering van het sociaal

evolutionisme, dat zelfs de groteman van de ‘statisch’ geachte Amerikaanse sociologie
in zijn greep kreeg: Talcott Parsons.412. Of deze trend zal doorzet-
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ten moet worden afgewacht. Modieuze invloeden zijn er niet vreemd aan. Wie de
gezaghebbende sociologische tijdschriften doorneemt, vindt minder sporen van het
hierboven gesignaleerde dan men zou verwachten. Ondanks alles gaan traditionele
studiegebieden door te expanderen - een gezonde ontwikkeling, mits men beter zou
weten aan te sluiten bij de versnelde dynamiek in het maatschappelijk bestel.

Aanbevolen literatuur bij hoofdstuk XIII

Vormen van sociale verandering

TALCOTT PARSONS, ‘Evolutionary universals in society’, in: American
Sociological Review, Vol. XXIX, 1964, pp. 339-357. Kenmerkend voor de
renaissance van het evolutionistische denken in de moderne sociologische
theorie. Zie ook zijn Societies: Evolutionary and comparative perspectives
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966).

W.F.WERTHEIM,Evolutie en revolutie: De golfslag der emancipatie (Amsterdam:
Van Gennep, 1970). Een breed opgezette bewust waarderende studie van de rol
van de revolutie in de vooruitgang van de mensheid, tevens pleidooi voor een
positieve erkenning van het revolutionaire proces als onontkoombare versnelling
van maatschappelijke emancipatie.

Het verloop van veranderingsprocessen

CRANE BRINTON, The anatomy of revolution (New York: Vintage Books, 1952;
1e druk 1938). Een inmiddels klassiek geworden, vergelijkend opgezette studie
van de Engelse, Franse, Amerikaanse en Russische revolutie.

JEAN BAECHLER, Vormen van revolutie (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum,
1970). Een oorspronkelijk Franse studie over revolutionaire processen op
comparatieve basis.

ROBERT A. KANN, The problem of restoration: A study in com-
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parative political history (Berkeley/Los Angelos: University of California Press,
1968). Terwijl over de fasering van revoluties reeds vele werken bestaan, is dit
boek de enige omvangrijke vergelijkende studie van post-revolutionaire
restauratieprocessen, zowel systematisch als aan de hand van case-materiaal
behandeld.

Sociale bewegingen

AMITAI ETZIONI. Maatschappelijk sturen en maatschappelijk mobiliseren
(Universitaire Pers Rotterdam, 1974) bevat een vertaling van het hoofdstuk uit
Etzioni's werk ‘The active society’, dat op compacte wijze een theoretische
analyse geeft van het proces van sociale en politiekemobilisatie dat ten grondslag
ligt aan sociale en politieke bewegingen.

J.A. BANKS, The sociology of social movements (Londen/Basingstoke:Macmillan,
1972). Een uiterst beknopte inleiding tot het thema, met een goede beredeneerde
bibliografie. (Vertaling: Sociologie van sociale bewegingen, 1974.)

BARRYMCLAUGHLIN (red.), Studies in social movements: A social psychological
perspective (New York: Free Press; Londen: Collier/Macmillan, 1969). Een
omvangrijke bundel studies van hoog niveau en goede representativiteit.

Eindnoten:

367. Barber (1956) 133.
368. Fürstenberg (1956) 623-633.
369. Fürstenberg (1956) 628.
370. Parsons (1952) 480 e.v.
371. Parsons (1952) 486; vgl. Dahrendorf (1955).
372. Barber (1956) 134.
373. Boskoff (1957) 266.
374. Boskoff (1957) 263-267.
375. Jordan (1947) 87.
376. Marx (1951) 13.
377. Weber (1965).
378. Zie ook Birnbaum (1953).
379. Eisenstadt (1968).
380. Ogburn (1950) 200 e.v.
381. Lammers (1957) 134-139.
382. Calvert (1970); Baechler (1972).
383. Pipes (1974).
384. Wertheim (1971) hfdst. 1; Kruijt (1968) 253-264.

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



385. Steinmetz (1929).
386. Meadows (1972).
387. Wertheim (1971); Schenk-Sandbergen (1971) 216-239.
388. Bottomore (1965) hfdst. III.
389. Michels (1957) 367, 369.
390. Brinton (1957); Baechler (1972).
391. Van Doorn (1973) 162-196.
392. Een cyclische interpretatie van de Indonesische revolutie is beproefd bij Van Doorn (1974).
393. Lammers (1970) 151-199; voorbeelden vooral in het tijdschriftWetenschap en Democratie

(sedert 1974).
394. Ferrero (1968).
395. Parry (1969) 22 e.v.
396. Mannheim (1946) (1); Geiger (1949) (1); Toynbee (1946); zie ook Boskoff (1957) 282.
397. Zie bijv. het verschil tussen een ‘mechanisch’ en een ‘organisch’ bedrijfsregime, zoals getypeerd

door Burns en Stalker (1961), en tussen een ‘ontwikkelings-’ en een ‘beheersingssysteem’,
zoals geanalyseerd door Teulings (1969) (2).

398. Van Doorn en Luscuere (1971) 8 e.v., 16 e.v., 37 e.v.
399. Nadel (1957) 129 e.v.; ook: Parsons (1952) 503 e.v.
400. Nadel (1957) 130.
401. Parsons (1952) 503 e.v.
402. Hendriks (1971) hfdst. VII.
403. Hendriks (1971) hfdst. V.
404. Thurlings (1971) 148-150, 201-205.
405. Thurlings (1971) 204.
406. Goddijn (1957).
407. Thurlings (1971) 152-162; zie ook Van den Berg en Molleman (1974) 76-78.
408. Karakteristiek is zijn opstel Ethik und Revolution, onder meer opgenomen in Marcuse (19674)

130-146; Wertheim (1971).
409. Hobsbawn (1969 en 19713); Wolf (1969).
410. Een samenvatting: Violence in America: Historical and comparative perspectives (1969). Zie

ook de briljante studie van Gurr (1970), te beschouwen als een baanbrekend werk aangaande
gewelddadig gedrag.

411. Smelser (1962); Nettl (1967).
412. Parsons (1964) (1966).

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



391

Hoofdstuk XIV
Verklaring van sociale verandering

1. Centrale mechanismen in het veranderingsproces

Een van de meest belangrijke onderwerpen van sociologische studie is altijd het
opsporen van de ‘drijfkrachten’ der maatschappelijke ontwikkeling geweest. Vooral
de oudere sociologie heeft, met name sedert de grondleggers Auguste Comte en Karl
Marx, zeer omvattende theorieën opgesteld om deze drijfkrachten bloot te leggen,
en het is niet overdreven te stellen dat het merendeel der grote klassieke sociologen
in deze zin tot de ‘dynamici’ behoren.
Daarbij zijn naast andere classificaties vooral onderscheidingen aan te brengen

tussen de meningen der ‘monocausalisten’ en die der ‘totalisten’; d.w.z. degenen die
alles op één factor terugvoeren, staan tegenover hen die de ‘totale situatie’
verantwoordelijk stellen.
De monocausale verklaringswijzen, die in de 19e eeuw gefloreerd hebben, blijken

de laatste decennia veel van hun aantrekkingskracht te hebben verloren. Variërend
van de zonnevlekken- en klimaattheorieën tot de meer geraffineerde marxistische
en freudiaanse verklaringen hebben al deze benaderingen gemeen, dat zij zeer vele
en zeer uiteenlopende verschijnselen op één enkel gegeven trachten terug te voeren.
‘De geschiedenis van alle vroegere maatschappijen is de geschiedenis van
klassenstrijden,’ - beginregel van het Communistisch Manifest - drukt de pretentie
al heel duidelijk uit. Anderen, zoals Freud, begonnen met een bescheiden theorie,
betreffende beperkte verschijnselen, die echter allengs uitgroeide tot een universele
verklaring van maatschappij en cultuur.413.

De tegenvoeters gaan, wellicht van de weeromstuit, zó voorzichtig te werk, dat
zij eigenlijk helemaal niets meer verklaren. Zij beginnen zich af te vragen waardoor
een bepaald effect teweeg wordt gebracht - ‘waardoor neemt de criminaliteit toe?’ -
noemen vervolgens een aantal factoren ter verklaring en eindigenmet de verzuchting,
dat ‘uiteraard’ de totale situatie verantwoordelijk moet worden gesteld.
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MacIver414. merkt op, dat hier elke prioriteit in de oorzakelijkheidsrelaties wordt
zoekgemaakt. Hij schrijft dit toe aan een te omvattende vraagstelling. ‘De’ oorzaken
van ‘oorlog’ of ‘criminaliteit’ zijn zo talrijk en uiteenlopend, dat voor het moment
niet veel anders kan worden gedaan dan het ondernemen van studies op beperkte
terreinen: welke zijn de oorzaken van het ontstaan van een bepaalde oorlog of van
bepaalde soorten misdadigheid onder bepaalde omstandigheden? Zijn er voldoende
vergelijkbare situaties bestudeerd, dan wordt generalisatie mogelijk.
Vele theorieën hebben tevens als bezwaar te handelen over externe prikkels,

meestal van niet-sociale aard, die binnen het sociale systeem waarin zij penetreren,
geacht worden bepaalde veranderingen teweeg te brengen. Dit uitgangspunt is niet
zozeer onjuist als wel onvolledig. Het is namelijk heel goed mogelijk, dat een
technologische ontwikkeling of een natuurramp de stoot geeft tot een proces van
sociale verandering, maar de relatie tussen deze ‘prikkel’ en het functioneren resp.
de functie- en structuurwijzigingen in het systeem, is daarmee nog niet uit de doeken
gedaan. Voor de socioloog is primair belangrijk de kennis van de sociale
voorwaarden, waaronder veranderingen kunnen en zullen plaatsvinden. Dergelijke
condities nu verbinden de tot verandering leidende prikkels - van welke aard ook -
en het sociaal systeem. Om een voorbeeld te noemen: de februari-ramp 1953 was
louter het gevolg van een natuurgebeurtenis.415. Zij maakte vele slachtoffers, richtte
enormemateriële schade aan en ontwrichtte een deel van deNederlandse samenleving,
maar - en dán kan eerst van sociale verandering gesproken worden - zij werd tevens
de beslissende stoot tot de uitvoering van het Delta-plan en andere min of meer
sociale structuurwijzigingen. Een zelfde ramp zou in India niet alleen weinig aandacht
hebben gekregen, maar waarschijnlijk evenmin tot een dergelijke reactie in het
beleidsvlak hebben geleid.
Waardoor dit verschil? In Nederland zijn de sociale condities voor verandering

veel beter. Er zijn tal van sociale instituten, die juist het opvangen van een dergelijke
stoot als functie hebben, zoals de overheid in het algemeen en Waterstaat en het
waterschapswezen in het bijzonder. In India ontbreken deze
terugkoppelingsmechanismen, d.w.z. de sociale voorwaarden die de verandering
mogelijk maken.
Maar hoe is het nu te verklaren, dat tussen ons land en de

J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers,Moderne sociologie



393

‘onderontwikkelde gebieden’ een dergelijk verschil bestaat? Het is niet met een paar
woorden te zeggen, maar ongetwijfeld is er een verband met de nationale ideologie
van de strijd tegen het water, waardoor de ramp zo'n indruk maakte en spontane hulp
op zo grote schaal plaatsvond; verder met de aandrang van allerlei groeperingen in
de samenleving, vertegenwoordigd in het parlement en in de pers, die dringend
vroegen - en konden eisen! -, dat iets dergelijks in de toekomst zou worden
voorkomen; tenslotte was er de flexibiliteit bij de verantwoordelijke instanties, nodig
voor het omgooien van het Waterstaatsbeleid: de in uitvoering zijnde plannen van
de Zuiderzeedroogleggingwerden voorlopig opgeschort en de beschikbaremankracht
werd naar het rampgebied overgebracht en daar ingezet. Tenslotte zijn allerlei
monocausale theorieën zo zwak, omdat zij geen rekening houdenmet de noodzakelijke
interne voorwaarden, welke een systeem moet bezitten, wil de bepaalde van buiten
af ingebrachte technische of economische prikkel ook inderdaad tot verandering
aanleiding geven. Van Heek, die een uitvoerige studie wijdde aan ‘Westersche
techniek en maatschappelijk leven in China’416., kon zich terecht verbazen over de
vindingrijkheid der oude Chinezen, die in de 9e eeuw reeds de boekdrukkunst
verstonden, in de 13e eeuw buskruit gebruikten en reeds in de aanvang der 15e eeuw
het kompas kenden en benutten, en die niettemin in de 19e eeuw een onvoorstelbare
technologische achterstand op het Westen hadden. In het cultuurpatroon én in de
sociale orde van het oude China waren er eenvoudig geen voorwaarden aanwezig
om de embryonale technische kennis in technologische richting verder uit te bouwen.

Trachten we thans te komen tot een categorisering van de voornaamste voorwaarden
van verandering binnen het sociaal systeem, dan staan we - onder meer bij gebrek
aan systematisch onderzoek - eigenlijk met lege handen. Het komt ons echter voor,
dat een vruchtbare benadering mogelijk is door te letten op dezelfde mechanismen,
waarvan wij in het vierde deel van dit boek reeds de functie van sociale controle
onder de loep namen. Hoe merkwaardig het op het eerste oog ook moge schijnen om
dezelfde factoren als ‘hoekijzers’ van het sociaal systeem, en een ogenblik later als
‘motoren’ in het sociale veranderingsproces aan te wijzen,
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het betreft slechts een schijnbare paradox. De genoemde processen zijn immers niet
als zodanig van belang als verklaringsfactoren maar in hun specifieke functie; deze
nu kan zowel stabiliserend als dynamiserend zijn.
Nu is het aanwijzen van de genoemde mechanismen van cultuuroverdracht,

positietoewijzing, sanctionering en collectief ritueel als consoliderende én
dynamiserende factoren één ding, het vaststellen van de omstandigheden waaronder
deze mechanismen de ene dan wel de andere functie uitoefenen, is een tweede. De
sociologie is nog in genen dele in staat om in deze een bevredigende theorie te leveren.
Wij kunnen momenteel niet veel méér doen dan - evenals in het deel over sociale
continuïteit - enige voorbeelden uitwerken, welke de dynamiserende functie van deze
mechanismen in het licht stellen.

a. Cultuuroverdracht

Cultuuroverdracht is een proces, dat het sociaal systeem tracht te versterken door
middel van het bijbrengen van de cultuur van het systeem aan degenen die deel ervan
gaan uitmaken. De nieuweling in een groepering heeft de normen, waarden,
verwachtingen en doeleinden van het systeem in kwestie nog niet of nog niet geheel
verinnerlijkt. Dit houdt in, dat de nog niet (geheel) geëncultureerde noviet vatbaar
is voor andere invloeden en dus in de greep kan raken van andere instanties van
cultuuroverdracht. Tevens zal hij in hoge mate gevoelig zijn voor een ommekeer in
de opvoedingspolitiek van het systeem.
Wat het eerste punt betreft, valt er te letten op al degenen, die nog maar kort deel

uitmaken van het systeem. De pas aangestelde werknemer, de rekruut, de immigrant
en de bekeerling behoren hiertoe. Zij zoeken hun weg nog, en zien bij dit zoeken
vaak alternatieven die voor de ‘oudgediende’ verborgen blijven. ‘Vers bloed’ is de
populaire aanduiding van deze injectie, die in alle nog niet totaal verstarde
groeperingen wordt geapprecieerd. ‘Nieuwe bezems vegen schoon’ is de
verbijzondering ervan met betrekking tot de rol van de leiding. ‘Gij hebt niets te
verliezen dan uw ketenen’ houdt niet alleen een oproep in, maar is ook de constatering
van het feit, dat de dynamiek te zoeken is bij de ‘Habenichts’, nu
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niet in materiële, maar in politieke en maatschappelijke zin. Waar, om welke reden
dan ook, de inlijving der nieuwelingen niet volledig lukt, is de kans op sociale
verandering groot. Het geldt voor snel groeiende landen, bedrijven, partijen en
vakbonden evenzeer als voor groeperingen die niet groeien, maar openliggen voor
invloeden van andere systemen. Zo wijzen alle studies over cultuuroverdracht van
stad naar platteland in de richting van een grotere ‘gevoeligheid’ voor nieuwe
cultuurelementen bij de jeugd. Hun inlijving in het plattelandse patroon is nog niet
voltooid, zij kunnen tot op zekere hoogte nog alle kanten uit.
Een andere zwakke plek is de marge van het sociaal systeem, welke ontstaat

doordat de cultuuroverdracht niet of slechts onvolledig plaatsvond. De twijfelaars,
de ongeïnteresseerden, de geïsoleerden zijn in elke groepering de eerste deserteurs.
Tot verandering drijvende krachten tasten een systeem allereerst aan de periferie
aan: het brokkelt af. Zo is volgens Brinton de desertie der intellectuelen een vroeg
voorteken van komende maatschappelijke omwentelingen.417. Zij immers staan
kritischer tegenover de culturele waarden en zijn eerder geneigd deze te relativeren.
Wat betreft het tweede punt, cultuuroverdrachtsorganen zijn voor sociale

verandering ook juist een aangrijpingspunt. Men heeft wel opgemerkt, dat het succes
van het nationaal-socialisme niet in de laatste plaats te verklaren is geweest uit de
toeloop der Duitse onderwijzers. De nieuwe ideologie kreeg met hen een hefboom
in handen, die op het stuk van cultuuroverdracht niet was te overtreffen.
Vandaar dan ook de grote rol, die de schoolstrijd in alle emancipatiebewegingen

van katholieken en orthodox-christelijke groeperingen heeft gespeeld. Het ging hier
tenslotte om de beheersing van het centrale instituut van enculturatie, dat de moderne
maatschappij ter beschikking heeft.
Naarmate het instituut van de school het eveneens machtige instrument van de

televisie naast zich kreeg, is het terrein van de strijd daarheen verlegd. Het is zeker
niet toevallig dat in het sterk particularistische Nederland een omroepbestel
functioneert dat vele stromingen vrije toegang biedt, en dat iedere poging om
‘nationale’ programma's meer armslag te geven met grote argwaan wordt gevolgd.
Nieuwe stromingen in politiek en maatschappij blijken juist in de organen van de

massa-communicatie een spring-
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plank en een werkbasis te vinden. Het is al vaker opgemerkt dat zowel Nieuw Links
in de Partij van de Arbeid alsook het jonge D '66 - twee vruchten van de
radicaliseringsgolf en politieke vernieuwingsdrang halverwege de jaren zestig -
disproportioneel veel mensen onder hun initiatiefnemers telden, die werkzaamwaren
als journalist of bij radio en televisie, of die in ieder geval inzicht hadden in en
ervaring met het gebruik van massamedia.418.

Bij buitenlandse politieke stroomversnellingen ligt het in die zin niet anders, dat
ook daar de beheersing van de instrumenten tot massale cultuuroverdracht een
belangrijk aangrijpingspunt is voor de beoogde sociale verandering: de bezetting van
het radiostation is in veel moderne revoluties de eerste stap. De sluiting of onder
censuurstelling van de persbureaus en krantenkantoren is de direct daaropvolgende
maatregel.
De studie van Gadourek over de sociale controletactiek na de communistische

overmeestering van Tsjecho-Slowakije in 1948 levert een frappante illustratie.419.

Alle onderwijs, pers en radio, film, theater en tentoonstelling worden niet alleen
onder controle gesteld, maar ook geëxploiteerd ten nutte van het nieuwe regime. De
communicatie met het buitenland wordt geblokkeerd dan wel gecensureerd. Maar
het meest opmerkelijk is misschien wel de rigoreuze ‘bekerings’-ijver van het nieuwe
regime. Direct vanaf de aanvang worden op grote schaal voorzieningen getroffen
om het marxisme-leninisme in alle lagen van de bevolking te doen doordringen.
Iedereen moet niet alleen bekend zijn met de nieuwe ideologie, maar deze ook
beheersen. ‘Opvoeding’ is het grote slagwoord, in feite ‘heropvoeding’, doorgezet
in de vorm van zeer frequente discussie-bijeenkomsten in alle groeperingen,
gecontroleerd door betrouwbare partijleden. Wellicht is de herschrijving van de
geschiedenis van het systeem, gelijk in communistische landen bij herhaling
plaatsvindt, het meest frappante staal van cultuuroverdrachtspolitiek: de historie van
het volk wordt via de selectieve zeef van de nieuwe ideologie overgedragen.
Het heeft er veel van dat de beheersing van de processen van cultuuroverdracht

de betekenis van het fysiek geweld in sociale veranderingsprocessen heeft verkleind.
Indoctrinatie is voor het vestigen van een nieuw regime een beter middel dan geweld
en dwang.
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Het meest indrukwekkende voorbeeld van cultuuroverdracht als beheersings- en
veranderingsinstrument is te winden in het China van de laatste kwart eeuw.420. Méér
dan in welk ander totalitair systeem wordt hier gebruik gemaakt van een scala van
overredingstechnieken, nu eens op het individu gericht, dan weer in de kleine groep
functionerend of in grotere eenheden gepraktiseerd. In de traditie van het Chinese
moralisme en het geloof in de praktische werkzaamheid van ‘juiste’ kennis wordt
de maoïstische ideologie tot in de fijnste vertakkingen van de samenleving en in
iedere soort van activiteit als nieuwe normatiek ingebracht.
Het meest opmerkelijk is het werken met kleine groepen, die bijeenkomsten ter

discussie van het krantennieuws, ter bewustmaking van vroeger onrecht -
‘herinneringsbijeenkomsten’ -, ter bespreking van een nieuwe partijlijn of ter correctie
van een lidmet enigerlei ‘afwijking’. Zij maken vaak deel uit van nationale campagnes
waarin bepaalde themata centraal staan, niet in de laatste plaats ter bestrijding van
‘foutieve’ meningen en houdingen.

b. Sancties

Het geïntegreerd-zijn van een sociaal systeem vereist voortdurend bevestiging door
de hantering van positieve en negatieve sancties. Beloningen en straffen garanderen
tot op zekere hoogte de continue aanvaarding van de cultuur, met name de normen,
door de leden van de groepering.
Er zijn echter allerlei situaties waarin het sociaal systeem bij het toepassen van

sancties niet erin slaagt de verlangde gedragswijzen af te dwingen. In ieder geval is
er altijd een gradueel verschil tussen de leden van groeperingen op het stuk van
sanctiegevoeligheid: er zijn naast de conformisten onverschilligen, die zich van het
vooruitzicht op straf of beloning weinig plegen aan te trekken.
Deze onverschilligen kunnen bij voldoende aantal het functioneren van het systeem

in gevaar brengen. Men spreekt dan van een laag moreel van de groepering: een leger
op terugtocht, een slecht geleid bedrijf, een sociale beweging met een volstrekt
apathische achterban.
Een dergelijke wijdverbreide onverschilligheid kan omslaan in verzet tegen het

sociaal systeem. De soldaten schieten
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hun officieren neer - in Vietnam ‘fragging’ genoemd -, het personeel met het lage
arbeidsmoreel gaat over tot sabotage en langzaam-aan-actie.

Evenals bij de instituten voor cultuuroverdracht is ook de beheersing der
sanctie-apparaten een levensbelang voor hen die veranderingen in een sociaal systeem
wensen door te zetten. De kansen op succes van een revolutionaire beweging, die
niet kan steunen op politie en/of krijgsmacht, zijn gering.
In processen van snelle politieke verandering nemen militairen dan ook een

prominente plaats in. InWesterse landen is hun drukuitoefening of ingrijpenmoeilijker
dan in de landen van de DerdeWereld, maar het ontbreekt ook daar niet aan pogingen,
vooral in situaties van ernstige politieke crisis. Met name indien een groot deel van
de troepen buiten het moederland is gestationeerd en daar met een onwelgevallig
beleid van demetropool wordt geconfronteerd, blijken commandanten wel de neiging
te hebben tot ‘pretorianisme’: zij doen hun troepen opmarcheren naar de hoofdstad
om ‘de wet te verzetten’, resp. dreigen zulks te doen, al dan niet in samenwerking
met ontevreden politieke groeperingen. Op deze wijze startte Franco de Spaanse
burgeroorlog, dreigde MacArthur in Korea zijn wil door te zetten tegen het beleid
van Washington in, riepen Franse generaals in Noord-Afrika de opstand uit tegen
‘Parijs’ - met de Vijfde Republiek als onverwacht resultaat - en brachten Portugese
militairen, in een koloniale oorlog verwikkeld, het burgerlijk gezag in het moederland
ten val.
In de landen van de Derde Wereld, waar een sterk georganiseerd civiel gezag met

een brede basis van vertrouwen in de bevolking meestentijds ontbreekt, is militair
ingrijpen echter veel frequenter, openlijker en succesvoller. In de jaren 1963-74
kwamen in totaal niet minder dan 91militaire machtsgrepen voor, en in laatstgenoemd
jaar hadden meer dan een kwart van de in totaal 138 staten een militair regime.421.

Men doet er echter goed aan óók aan subtiele mechanismen te denken, zoals aan
de hantering van kleine groepen, reeds met betrekking tot China vermeld. Gadourek
is van mening, dat de ontelbare discussiegroepen, die door de communistische
bewindvoerders na de staatsgreep in Tsjecho-Slowakije
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in 1948 in het leven werden geroepen, als een zeer belangrijke nevenfunctie de
uitoefening van sociale controle hadden: de veelvuldige verplichte bijeenkomsten
maakten andere, niet te controleren activiteiten moeilijker; zij brachten zoveel
mogelijk personen onder de directe supervisie van de partij, terwijl zij door de wijze
van functioneren als kleine groep tevens conformisme bewerkstelligden, en wel op
straffe van allerlei risico's, variërend van het ongenoegen van de groep tot strenge
strafmaatregelen van de zijde van de overheid. Bovendien boden de bijeenkomsten
de gelegenheid tot selectie: de ‘besten’ kregen kansen, zodat de groep ook positieve
sancties kon aanbieden.422.

Dit vaak voorkomend hanteren van positieve sancties als lokaas, om aanhangers
te werven voor een sociale beweging, is een belangrijke factor in de sociale dynamiek.
Politieke verkiezingen en sociale bewegingen bestaan vaak voor een groot deel bij
de gratie van de aantrekkingskracht van beloften voor de toekomst.

c. Collectief ritueel

Een van de meest opmerkelijke symptomen van traditieverval is het verdwijnen en
nog meer het zinledig worden van het collectief ritueel van de groepering. In onze
maatschappij - die door allerlei veranderingen wordt gekenmerkt - is dit voortdurend
te constateren. Voorheen plechtige riten en ceremoniën krijgen langzamerhand een
lichtelijk lachwekkend karakter. De sociale systemen, die deze riten niettemin in
stand wensen te houden, zien zich verplicht deze van de buitenwereld te isoleren
en/of wat af te zwakken.
In ons land is dit duidelijk op te merken. Nationale manifestaties krijgen - indien

zij al het leven houden - een steeds meer informeel karakter. Militaire parades komen
alleen nog in legerplaatsen en op vliegbases voor; daarbuiten zijn zij verdwenen. Er
is een toenemend verzet tegen ‘rituelen ter terechtzitting’ en vooral in de tijd van de
studentenrevoltes einde van de jaren zestig stonden academische plechtigheden onder
grote druk van radicale zijde.
Toch is dit slechts één kant van de medaille. Het valt namelijk op dat het juist de

symboliek en het ritueel is van wat het ‘establishment’ heet die op de achtergrond
zijn gedron-
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gen. Daarvoor in de plaats is er echter een nieuw soort van ritueel opgekomen,
ongetwijfeld minder strak en plechtig maar met zeker zoveel of méér emotionele
zeggingskracht: de popfestivals met tienduizenden deelnemers, de demonstraties en
manifestaties van protesterende groepen, het werken met rode vlaggen en de gebalde
vuist, het zingen van revolutionaire liederen - om van een duidelijk geritualiseerd
gebeuren als de Maagdenhuisbezetting in mei 1969 maar te zwijgen: de bezetting
en ontruiming van een universiteitsgebouw door studenten, omgetoverd tot een
symbool van verzet tegen de heersende orde.
Niet alleen de vormen zijn veranderd. De televisie met name vermag aan kleine

manifestaties een nationale belevingskwaliteit te geven waardoor het collectief ritueel,
op een enkele plaats vertolkt, een duizendvoudig effect kan krijgen. Er is als het ware
een ‘schaalvergroting’ opgetreden die het onnodig maakt dat men ter plekke vergader
is; voldoende is dat de leuzen en symbolen door grote groepen worden ‘herkend’ en
beleefd als de hunne.
Al deze vormen van ‘nieuw’ ritueel hebben gemeen dat zij een drang tot

verandering vertolken en in potentie dus een dynamiserende functie hebben. Naar
analogie van het onderscheid tussen subcultuur en tegencultuur, gemaakt in het
aanvullend commentaar bij hoofdstuk IV, kan men ook bij riten en ceremoniën een
verschil opmerken tussen ritueel dat vooral andere dan de gebruikelijke
cultuurelementen tot uitdrukking brengt, en ‘tegenritueel’, waarin de nadruk ligt op
de afkeer van de dominante cultuurelementen, de vertolking van de onvrede met het
bestaande. Zo waren bijv. de Provo-happenings en allerlei protestacties van studenten
vormen van tegenritueel, waarin protest aangetekend werd tegen de heersende
gezagsverhoudingen en het cultuurpatroon van demachthebbers.423. In het popfestival,
bij de ‘algemene vergadering’ van gedemocratiseerde opleidingsinstellingen en in
activiteiten van de Hara Krishnabeweging evenwel komen in de allereerste plaats de
beleving en de belijdenis van de eigen, ‘alternatieve’ waarden en normen naar voren.
Uiteraard zijn doorgaans beide elementen - het zich afzetten tegen het oude en het

propageren van het nieuwe - aanwezig. Zo werd in de Provo-happenings niet alleen
de bestaande orde geprovoceerd en geridiculiseerd, maar ook de waar-
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de van vrije expressie en individuele creativiteit gedemonstreerd. Zo ook kwam in
de wijze waarop studenten hun bezettingsactiviteiten organiseerden, hun geloof in
de waarde van de directe democratie naar voren.
Rituelen met een veranderingspotentieel vindt men vanzelfsprekend niet alleen

binnen onze huidige samenleving, maar waren en zijn evenzeer kenmerkend voor
anderemaatschappelijke stelsels, vroeger en nu. Demassaregie van de Neurenberger
partijdagen in Nazi-Duitsland was de rituele uitdrukking van de wederopstanding
van het Duitse volk, zulks in de vormen van cultuur en tijd: strak-gedisciplineerd en
militair-uniform.424. En alhoewel het Chinese regime, met name ten tijde van de
Culturele Revolutie, een geheel andere stilering kende, was de functionele
overeenkomst opvallend: het voorbijtrekken van honderdduizenden, een onafzienbare
stroom mensen met het ‘rode boekje’ van Mao geheven in de hand, met duizenden
portretten van de leider in de stoet. Het geheel moest tot uitdrukking brengen, niet
alleen trouw aan het regime, maar ook bereidheid de leider te volgen in zijn poging
China revolutionair te veranderen.

d. Positietoewijzing

Zowel als stabilisator van het bestaande systeem alsook als motor van sociale
verandering is het mechanisme van positietoewijzing zeer waarschijnlijk belangrijker
dan dat van het collectief ritueel. Ook hier een ‘negatief’ en een ‘positief’ effect.
Negatief op de stabiliteit werkt de aantasting van de processen van toetreding,

doorstroming en uittreding van de leden van sociale systemen. Het is daarom dat
vakbonden juist deze processen in de onderneming nauwlettend bewaken en pogingen
doen er meer greep op te krijgen: garanties voor werkzekerheid, verbod van ontslag,
vastlegging van promotieregelingen, controle op fusies en reorganisaties.
Bij conflicten ziet men dat allereerst de leiding van het bestreden systeem wordt

bedreigd en uitgeschakeld. In een politieke revolte gaat het erom de regeringsleiders
gevangen te nemen; bij een revolutie tracht men zelfs een hele elite uit te schakelen,
zoals na 1917 de Russische aristocratie. In de
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oorlog poogt men allereerst het hoofdkwartier te vernietigen; te velde zal men het
eerst de commandant van de vijandelijke eenheid trachten te elimineren. Op deze
wijze immers raakt het systeem - groot of klein - in ontbinding en ligt de weg open
naar beheersing van de situatie van buitenaf.
Positief op het proces van dynamisering werkt die positietoewijzing, welke ertoe

leidt dat veranderingen in het sociale systeem een kans krijgen of bewust kunnen
worden doorgevoerd. Een reeks van voorbeelden levert de huidige politiek van
democratisering en nivellering waardoor nieuwe sociale categorieën kansen krijgen,
maar waardoor tevens de betrokken instituties aan een structureel veranderingsproces
worden blootgesteld: de verbreding van demedezeggenschap in bedrijf en universiteit,
de inschakeling van professionele werkers in dienstverlenende stichtingen en
verenigingen425., het verruimen van de invloed van dienstplichtigen in de krijgsmacht.
Selectiviteit kan in dezelfde richting werken. De aard en functie van het

wetenschappelijk onderwijs verandert indien men - zoals in ons land meer en meer
gebeurt - de opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt als maatstaf neemt: de
universiteiten en hogescholen worden door koppeling aan het arbeidsbestel in veel
sterker mate een ‘voorbouw’ en ‘toeleveringsbedrijf’ en veel minder een autonoom
instituut.
Zelf kan men een groot deel van de moderne sociale en sociaal-economische

politiek in dit licht herwaarderen: het is kennelijk de bedoeling de kansen van de
‘kansarmen’ te vergroten, d.w.z. voorzieningen te treffen waardoor deze categorieën
op min of meer ‘geforceerde’ wijze deel gaan krijgen aan de voorrechten van de
minderheid. Spreiding van macht, inkomen en kennis betekent met zoveel woorden
een streven naar een meer egalitaire maatschappelijke orde.

Het kan wellicht geen kwaad ten besluite van deze paragraaf nog eens nadrukkelijk
te stipuleren, dat het niet de bedoeling was ‘de’ oorzaken van sociale verandering te
behandelen. Deze zijn er even vele als sociale processen, en zolang we niet de causale
keten inkorten tot een lengte, die de direct sociologisch relevante factoren isoleert,
is er met het formuleren van oorzakelijkheidsverbanden op dit gebied weinig te
beginnen.
De inkorting is tot stand gebracht door de sociale systemen
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te doorlichten op hun stabilisators, op de processen, die allereerst verantwoordelijk
zijn voor de continuïteit van het sociaal systeem als evenwichtssysteem. Deze
stabilisators zijn dan per definitie de sleutelpunten in het proces van verandering.
Ter afsluiting zal dit nog aan de hand van een enkele, zeer simpele factor worden
aangetoond: de aantalsvermeerdering van de leden van het sociaal systeem.
Laten we ongetwijfeld duidelijke voorbeelden als de invloed van de stormachtige

immigratie in Israël en de toevloed vanOostduitse vluchtelingen in de Bondsrepubliek
in de jaren zestig buiten beschouwing, dan komen vooral twee bekende studies in
aanmerking, die vanMichels over de socialistische politieke partij en vanMannheim
over het probleem van de maatschappelijke elite.
Michels426. heeft behalve op andere factoren ook op die van de groei van de partij

nadrukkelijk gewezen. De voortgaande bureaucratisering, oligarchisering en
compromiszucht van de vroege socialistische beweging worden hoe langer hoe meer
evident naarmate de partij grote aantallen aanhangers krijgt, waardoor men de
strijdbare ideologie en de roulering van de leidersfuncties niet meer kan volhouden,
tenzij op straffe van een verlies aan slagkracht. Volgens Michels is er een direct
verband tussen de groei van de partij, en de voorzichtigheid of zelfs vreesachtigheid
van de leiding bij het manoeuvreren in de politiek. Daarbij speelt de organisatie, die
door de grotere aantallen leden volstrekt noodzakelijk is geworden, eveneens een
rol. Het is niet te gewaagd de groei van elite- naar massapartij in verband te brengen
met de aflossing van het socialistisch radicalisme door het reformisme, d.w.z. met
de belangrijkste verandering in de politieke cultuur van West-Europa in de laatste
halve eeuw.
Mannheim heeft belangrijke dingen gezegd over de veranderende samenstelling

van de maatschappelijke elite.427. De groei van de elites en hun ledental heeft de
exclusiviteit doorbroken en de selectiemaatstaven veranderd. Het gevolg is, dat de
voorheen duidelijk gesloten sociale systemen en de stabiliserende functie van de elite
op de sociale en politieke orde hebben plaats gemaakt voor een grotere onzekerheid,
een sterker wisselen van de bewindvoerders en een groter aantal alternatieven in de
koersbepaling van het beleid. De sociale stijging naar de eliteposities heeft de kans
op sociale verandering dus vergroot, en tegelijk de taak van integratie,
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sociansatie en enculturatie van de ‘new men of power’ zeer verzwaard.
Enige generalisatie is hier zeer wel mogelijk, maar in plaats van deze te beproeven

zullen we een ogenblik de diverse functies van de aantalsvermeerdering in termen
van sociale mechanismen analyseren.
De cultuuroverdracht wordt bemoeilijkt. De ‘zittende’ leden van de groepering

zien geen kans meer de massa nieuwelingen te encultureren op de wijze zoals zij
zelf destijds zijn ingelijfd. Zij moeten een compromis sluiten met de wensen en
behoeften der novieten, met als gevolg eenwijziging van de cultuur van de groepering.
Tevens komen er daardoor veranderingen in de sociale structuur.
De studie van Michels toont dit duidelijk aan: de groei van elite- naar massapartij

doet de ideologie verwateren, waardoor omgekeerd andere figuren dan voorheen
zich tot de leidende posities voelen aangetrokken. De ledenmassa verandert tegelijk
naar omvang én naar sociale samenstelling. De wijze van cultuuroverdracht verandert
eveneens: scholing in speciale instituten (partijscholen en kadercursussen) komt in
de plaats van persoonlijke beïnvloeding, zelfstudie en agitatorische activiteit.
Ook de sancties veranderen. Het wordt onmogelijk persoonlijk te beoordelen of

via subtiele controle mechanismen te werken; het wordt noodzakelijk de bestraffing
en beloning te formaliseren.
Het collectief ritueel wordt in stede van een algemeen doorleefde ceremonie tot

een vrij vormloos en onoverzichtelijk massa-gebeuren. Wil men de strakheid in
ritueel behouden, danmoet het individu verkwijnen in een geregisseerdemanifestatie,
die overwegend emotionele behoeften bevredigt en aan de vertolking van de
groepswaarden en -doeleinden minder gemakkelijk toekomt.
Tenslotte blijkt de positietoewijzing eveneens geformaliseerd: het hele proces van

bureaucratisering van overheid, partij en vakbeweging is niet in de laatste plaats
terug te brengen tot de enorme uitbreiding van het aantal ambtenaren, resp. leden,
die tegelijk een uitbreiding van de organisatie en dus van het kader noodzakelijk
maakt. Hieruit volgt weer hiërarchisering en het verdwijnen van de vroegere sociale
gelijkheid. Menige arbeider staat momenteel even ver van zijn bondsbestuur vandaan
als van de directie van het bedrijf
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waar hij werkt.
De hele ontwikkeling is een selectieproces, waarbij de oude elites onbruikbaar

worden en nieuwe leiders optreden, oude symbolen in onbruik raken en nieuwe in
hun plaats komen en waarbij het hele cultuurpatroon ingrijpende wijzigingen
ondergaat.
De aantalsvermeerdering alléén heeft dit alles niet veroorzaakt; het was slechts

één van de oorzaken. Om deze factor tegelijk met de vele andere te kunnen
onderzoeken in hun functie ten aanzien van de sociale veranderingen in het systeem,
zal bij voorkeur een herleiding moeten worden nagestreefd op de mechanismen,
waarin vrijwel alle drijfkrachten functioneel samenspelen.

2. De relatie tussen stabiliteit en verandering

In het voorgaande is met zoveel woorden gezegd dat de functie van sociale
mechanismen ter verklaring van processen van sociale verandering slechts een
beperkte benadering representeert van een problematiek die in de sociologie even
wezenlijk als weinig bewerkt is. Al was het maar om de schijn te vermijden dat wij
ons tot deze verklaringswijze wensen te beperken, zullen wij thans ter afsluiting een
poging doen de kwestie van sociale verandering wat fundamenteler aan te vatten.
Nu staat ons inziens vast dat een sociologische verklaring van processen van sociale

verandering eigenlijk niet heen kan om het bestaan van stabiliteit en continuïteit in
de sociale werkelijkheid. Een werkelijk bevredigende interpretatie van hetzij proces,
hetzij systeem of structuur kan niet anders dan beide fenomenen insluiten. Is dit
mogelijk, en zo ja, hoe moet men zich de onderlinge relatie dan voorstellen? In
diverse hoofdstukken is nadrukkelijk gesteld dat van een principiële scheiding geen
sprake is. Ieder systeem is immers per definitie opgebouwd uit processen; sociale
processen zijn, omgekeerd, per definitie gestructureerd en geïnstitutionaliseerd. Zo
niet - al is het maar in zeer lichte mate - dan is een wetenschappelijke interpretatie
niet doenlijk.
Deze stellingname is bevredigend om tenminste een algemene notie te geven

omtrent het verschijnsel dat wij ‘sociale dynamiek’ hebben genoemd, het feit dat een
sociaal ver-
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schijnsel zowel een statisch als een dynamisch aspect heeft en dat die twee aspecten
onlosmakelijk zijn verbonden. Zo kan men een proces van leidinggeven in een
organisatie opvatten als de realisering of activering van een hiërarchische sociale
structuur, zoals omgekeerd de abstractie ‘sociale hiërarchie’ alléén sociale
werkelijkheid is indien er processen van machtsuitoefening en machtsaanvaarding
kunnen worden onderkend.
Met de interrelatie tussen proces en cultuur is het niet anders: normen zijn op te

vatten als gekristalliseerde regels omtrent een behoren, dus een stabiel en continu
bestaand patroon, maar ze zijn tegelijk een sociaal fenomeen in zoverre er sprake is
van processen van normerkennend en van normvolgend gedrag.
Een heel andere vraag is echter of met deze interpretatie ook het verschijnsel

sociale verandering adequaat is benaderd. Daarbij gaat het immers om veranderingen
die ‘consequenties hebben voor structuur en functioneren van het systeem’. Met
andere woorden: de drijfkrachten die tot verandering leiden, zijn te scheiden van de
systemen die veranderd worden. Er is een causale relatie, een werking van sociale
verschijnselen op elkaar.
Hiermee nu is wel degelijk een scheiding aangebracht tussen proces en systeem.

Het ‘samenvallen’ resp. het scheiden van een en ander als gevolg van een verschillend
perspectivisch gezichtspunt of een verschillend abstractieniveau, heeft plaatsgemaakt
voor een naast elkaar stellen en vervolgens op elkaar betrekken van onderscheiden
sociale verschijnselen. Anders gezegd: bij het fenomeen ‘sociale verandering’ doet
de tijdsdimensie haar intrede, zodat een volgtijdelijk optreden van sociale
verschijnselen is te onderkennen.
Wie het feit van sociale verandering op deze wijze stelt, raakt onvermijdelijk

verwikkeld in de verwarde discussie over causaliteit en functionaliteit in de sociale
werkelijkheid. Een kennelijk groot en onopgelost probleem daarbij is, dat die
werkelijkheid alleen ‘sociaal’ is in zoverre er een proces van betekenisverlening
plaatsvindt. Sociaal systeem A kan niet gezegd worden op mechanische wijze ‘in te
werken’ op systeem B, om de eenvoudige reden dat alleen al de verwachting van
een actie van systeemA in systeem B een relatief autonome re-actie oproept. Anders
gezegd: er is nimmer sprake van bijv. een ‘botsing’ tussen systemen zoals er een
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tussen voorwerpen kan zijn, maar steeds een wederzijds subjectief beleefd en
geïnterpreteerd ‘sociaal conflict’. Daarmee is de volgtijdelijkheid van de reeks
gebeurtenissen problematisch geworden, tenzij men kans ziet ook in de processen
van betekenisverlening een zekere regelmaat te ontdekken. Naar onze mening is de
vaak gehanteerde vervanging van causale door functionele relaties geen toereikende
oplossing, indien daarmee een tweezijdig of alzijdig samenspel tussen de sociale
verschijnselen wordt bedoeld. Het feit van de volgtijdelijkheid blijft bestaan; het
dient in de interpretatie te worden opgenomen.
Teneinde deze abstracte en ongetwijfeld al te eenvoudige redeneringen vlees en

bloed te geven, zullen we thans enkele voorbeelden behandelen van sociale
veranderingen waarbij wordt getracht het gestelde probleem op te lossen: het relateren
van proces en systeem, van dynamiek en stabiliteit, onder handhaving van de
volgtijdelijkheid der verschijnselen in kwestie.

Sociale conflicten, zo stelt men in de sociologie terecht, hebben vele consequenties
voor structuur en werking van sociale systemen en voor de maatschappij als geheel.428.

Zij ‘werken’ integrerend op de samenhang van de betrokken groepen, zij versterken
de gelijkgezindheid onder de groepsleden en zij brengen ideologieën en andere
vormen van collectieve zelfrechtvaardiging tot leven; omgekeerd zullen hecht gesloten
en ideologisch goed geïndoctrineerde groepen eerder tot conflicten komen en deze
beter doorstaan.
Voert men nu de tijdsdimensie in, dan wordt het perspectief anders: het conflict

krijgt ‘een geschiedenis’, ofwel, sociologisch gedefinieerd, een eigen dynamiek; het
wordt een zelf-voortbewegend proces.429. Door en in het conflictproces immers
verharden zich de wederzijdse standpunten en intensiveren zich de wederzijdse
gevoelens; vaak treedt schaalvergroting op waarbij steeds meer voorheen
ongecommitteerde groeperingen in het conflict worden betrokken; zelfs kan de
aanvankelijke reden of oorzaak van het conflict op de achtergrond raken en kan het
proces een doel op zichzelf worden: het conflict ‘verzelfstandigt’ zich.
Het interessante en essentiële van wat bij conflicten wel ‘escalatie’ wordt genoemd,

is gelegen in de spiraalbeweging: iedere actie of verwachte actie van de ene partij
lokt acties
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of voorbereiding tot acties van de andere partij uit, en vice versa. Beide partijen zijn
als het ware de gevangenen van hun relatie tot de andere; iedere stap op de
escalatieladder schept een nieuwe situatie, veelal een verbreking van het verkregen
krachtenpatroon. Voor de tegenpartij betekent deze verbreking een uitdaging die een
nieuwe stap vraagt, in de overtreffende trap, etc., zolang tot hetzij het conflict door
ademnood van een der partijen wordt beslecht, hetzij door een onderlinge regeling
wordt beëindigd.
Wat wij hier vóór ons hebben is onmiskenbaar een proces van sociale verandering.

Het is vertrouwd voor ieder die zich bezighoudt met bijv. de huidige
bewapeningswedloop tussen de grote mogendheden of de escalerende beweging in
de geweldpleging tussen terroristen en politie - wel geheten de ‘terror-torture cycle’430.,
of, meer in het algemeen, de ‘cycle of distrust’431. die ontstaat waar een regime de
vrijheidsrechten steeds verder inperkt wat alleen maar de collectieve drang tot herstel
van die rechten versterkt.
Essentieel kenmerk is het ontbreken van een eenvoudige relatie tussen oorzaak en

gevolg, tussen actie en consequentie, omdat iedere actie én iedere reactie een nieuwe
situatie schept, die uitgangspunt wordt voor verdere stappen. Anders gezegd: het
conflictproces verandert de betrokken sociale systemen, en die veranderde systemen
veranderen op hun beurt het conflictproces. Er is een duidelijk verschil tussen proces
en systeem, maar tegelijk zijn beide zodanig op elkaar betrokken dat ze een eenheid
van studie vormen.

Voorbeelden als deze geven een proces aan tussen sociale structuren. Het is ook
mogelijk een zelfde mechanisme aan te wijzen in een proces tussen cultuur en
structuur. Nemen we als voorbeeld de invloed van de ideologie van het zionisme op
de structurering van het moderne Israël.432.

Het opmerkelijke van juist deze politieke doctrine is haar dominante betekenis in
de formatie van een nieuwe staat en een nieuw type samenleving. Wat in tientallen
jaren van zionistisch denken op papier is geschetst, krijgt in latere jaren concreet
vorm in de Israëlische gemeenschap: de idee wordt werkelijkheid.
Opnieuw doet zich het feit voor dat er geen sprake is van een ‘omzetting’ van

ideeën in sociale structuren zonder meer, of van een ‘realisering’ van ‘het’ zionisme.
Er is in-
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tegendeel een langdurig proces waarbij werkelijkheidsverandering onder invloed
van ideeën wordt gevolgd door verandering in die ideeën als gevolg van de nieuwe
situatie, die vervolgens weer in de sociale werkelijkheid worden gerealiseerd, etc.
Om het pregnanter te stellen: ideeën die ‘opgaan’ in de sociale werkelijkheid, gaan
daardoor tevens in die werkelijkheid ‘onder’.
In de door Ellemers geanalyseerde transformatie van idee naar moderne staat kon

het oorspronkelijke, zeer radicale en idealistische pioniers-zionisme dan ook niet
overleven. Juist doordat de ideologie is verwezenlijkt, is zij verzwakt en bezig te
verdwijnen. ‘Wanneer ergens sprake is van “the end of ideology”,’ aldus Ellemers,
‘dan is het wel ten aanzien van het pioniers-zionisme’433.Er is onder de oude voorhoede
zelfs een tendentie te bespeuren het zionisme niet meer karakteristiek te achten voor
de nieuwe staat - zóver is de ‘normalisering’ van het sociale leven voortgeschreden.
‘Normalisering’, dat is in dit verband: ontkrachting in Israël van het oude zionisme
dat niettemin de drijfkracht was tot het scheppen van Israël.
We hebben hier een overeenkomstig proces als boven onder het hoofd ‘conflicten’

werd behandeld: het emancipatieproces van de zionisten en de daaruit resulterende
schepping van een nieuwe samenleving en staat zijn niet te zien als de ‘realisering’
van de idee in de werkelijkheid, evenmin als het ‘eroderen’ van de idee door de
sociale veranderingen, maar als één complex van ideële en sociaal-structurele
transformatie, één proces van onderling interacterende, naar fase afwisselende
culturele en sociale verandering.

Het geldt ook in onderdelen. Het fanatieke pioniers-zionisme dat de weg vrij maakte
enwilde vrijmaken voor de grote stroom van joodse vluchtelingen, grotendeels zonder
zionistische overtuiging, leidde juist tot het huidige lot der zionisten als minderheid
in het land dat zij schiepen. Of: de dominerende positie van deze oude elite, logische
consequentie van hun voorhoedefunctie, voerde tot een verstarring van de politiek
die voor de nieuwe staat, in de veranderende omstandigheden, disfunctioneel dreigde
te worden. Sterker nog: door zich als vredelievend volk op te sluiten in een staat die
van de onmiddellijke Arabische omgeving permanente weerstand ondervond, werden
de zionisten nood-
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gedwongen de grondleggers van wat met een hard woord genoemd is een ‘warfare
state’434., namelijk een uiterst militante samenleving met een uiterste aan buitenlandse
Realpolitik. Wellicht laat zich de eerder genoemde ‘cycle of distrust’ nergens beter
observeren dan in de relatie tussen Israelis en Arabieren in het Nabije Oosten van
na de laatste wereldoorlog.
Natuurlijk is het lot van het zionisme in haar confrontatie met de sociale realiteit

slechts één voorbeeld van de dialectische verhouding tussen cultuur en structuur in
het proces van sociale verandering. Het zou niet moeilijk zijn overeenkomstige
tendenties aan te wijzen in het proces van ‘ingroeiing’ van het socialisme in bepaalde
democratische landen, en van ‘vestiging’ van het communisme in bepaalde totalitaire
staten: in beide gevallen leidde de ‘realisering’ van de ideologie tot ‘de-ideologisering’
van de realiteit.

Als derde en laatste, maar ook als boeiendste voorbeeld van de hier gevolgde
benadering van sociale verandering kunnen die theorieën gelden die processen van
algemene vooruitgang verklaren uit het onvermogen van de afzonderlijke betrokken
systemen om die vooruitgang voor zichzelf te blijven monopoliseren. In Nederland
heeft de historicus Romein er de naam aan verbonden van ‘de wet van de remmende
voorsprong’.435. In de strijd om de voorrang tussen het hogere en het lagere, het
technisch méér en minder effectief bewerktuigde, geniet het laagst ontwikkelde een
‘premie op de achterlijkheid’, waardoor het de achterstand tenslotte in een voorsprong
kan omzetten.
De technische voorbeelden zijn het duidelijkst- een stad als Londen, die al vroeg

gasverlichting aanbrengt, is daardoor later dan ‘achterlijke’ steden overgegaan op
eiektrische verlichting; de produktiviteit van kolenmijnen die als eerste in exploitatie
werden gebracht, is daardoor uiteindelijk lager dan die van later aangelegde mijnen
die immersmeteen van demeest moderne exploitatiemethode gebruik kondenmaken;
Japan dat laat een kapitalistische economie ontwikkelde, kon door die aanvankelijke
achterstand het vroege kapitalistische stadium overslaan en bijv. terzake van
ondernemingsgrootte een voorsprong nemen. Tenslotte een zeer gedurfd exempel:
het bolsjewistisch experiment kon in het Rusland van na 1917 gelukken, zo stelt
men, omdat de bur-
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gerlijk-kapitalistische fase werd overgeslagen, met andere woorden: omdat de
achterstand bij de Westeuropese ontwikkeling de voorwaarde bleek te bevatten tot
het realiseren van het programmapunt ‘inhalen en voorbijstreven’.
Het is hier van weinig belang dat deze interpretatie van sociale verandering - meest

opgevat in de zin van ‘vooruitgang’ - al eerder werd uitgewerkt en ook door anderen
dan Romein is geformuleerd.436. Kern van de zaak is en blijft dat sociale en culturele
veranderingen, zowel in het materiële als immateriële vlak, in een aantal gevallen
niet geïnterpreteerd worden als min of meer rechtlijnige evoluties, maar blijken te
verlopen via ‘verspringingen’, zodat het telkens hoogste systeem niet de rechtstreekse
voortzetting is van het voorhoogste, maar veeleer zich op lager basis ontwikkelt in
tegenstelling tot het voorhoogste, zij het in sommige gevallen met gebruikmaking
van de resultaten van dit voorhoogste.
Hiermee is een analytisch instrument geschapen dat het vermogen bezit proces en

systeem, dynamiek en statiek, in een combinatie te brengen die superieure
verklaringen van sociale verandering mogelijk maakt. De sociologisch overbekende
sociale verstroevingsverschijnselen zoals bureaucratisme, oligarchisering en
‘involutie’437., krijgen hier immers betekenis buiten hun eigen optreden: zij verklaren
waardoor innovaties elders gemakkelijker tot stand komen en in de concurrentieslag
overleven.
De kritiek die mogelijk is, sluit niet uit dat tal van uiterst relevante toepassingen

zijn te vinden. Zo is de discussie rond ‘development’ en ‘underdevelopment’ in de
Derde Wereld bepaald te verhelderen door het onderscheid naar ‘early’ en ‘late’
modernizers of developers.438. Immers: indien de sociale condities zijn vervuld, kan
de laatstgekomene dank zij dit laatkomen zijn achterstand in een voorsprong omzetten.
Zo wordt sociale verandering nu, een functie van verstarring vroeger.

3. Sociale verandering: idee en organisatie

Er zijn historische perioden waarin men de bestaande orde als aanvaardbaar of zelfs
als onaantastbaar en heilig beschouwt, er zijn er ook waarin het bestaande wordt
verwor-
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pen en naar verandering wordt gestreefd als een uitkomst voor de onopgeloste vragen
in het heden. De eerstgenoemde perioden kennen vooral conservatieve ideologieën,
de tweede progressieve.
De indeling is wel een zeer grove, bijna een nietszeggende. Tenzij men meegaat

in de even grove en vooral tactisch bedoelde onderscheiding van marxistische huize
tussen ‘revolutionaire’ en ‘contrarevolutionaire’ strevingen, valt het moeilijk het
nationaal-socialisme ‘conservatief’ te noemen of het stalinisme ‘progressief’; het
eerste wenste wel degelijk een versterking van de maatschappelijke dynamiek,
verheerlijkte een dynamisch - agressief, militant - mensentype en streefde naar
wereldwijde politieke expansie, terwijl omgekeerd het stalinistische en
post-stalinistische Rusland voorbeelden bieden van een op ‘law and
order’-gefundeerde behoudzucht en verstarring die nauwelijks hun weerga in de
moderne geschiedenis kennen.
Interessanter is dan ook een ander onderscheid: dat naar vrije en naar gebonden

veranderingsstrategie. In de eerste variant bestaat een optimistisch mensbeeld: laat
het individu vrij en hij zal de collectieve vooruitgang bevorderen - ook al lijkt het
individu te falen: private vices - public benefits - terwijl in het tweede geval een
antropologisch pessimisme overheerst: zonder krachtige leiding is de mens niet tot
veel goeds in staat.
Ook binnen deze twee typen is nog bijzonder veel variatie aanwezig: het traditionele

liberalisme op politiek en economisch gebied grenst direct aan het anarchisme dat
immers staat op een maximum aan individuele speelruimte; zo ook vallen onder de
geleide veranderingsstrategie zo uiteenlopende systemen als het fascisme en het
maoïsme, het staatskapitalisme en het staatssocialisme.
Dit dan voor wat betreft de samenleving als geheel. Ook echter in de mesosfeer

van grote instellingen en organisaties en in de microsfeer van gezin en individuele
rechten en belangen is deze tweedeling zichtbaar te maken. Terwijl sommige
organisaties - met name ondernemingen en legers - krachtige aanhangers zijn van
gecentraliseerde ‘planning of change’, staan vele vrijwillige organisaties - zoals
democratische politieke partijen en vakverenigingen - op het standpunt dat verandering
‘aan de basis’ moet beginnen en daar moet groeien. En wat de leefwereld van het
individu be-
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treft: naast elkaar wordt de eis gehoord de mens, vooral de jonge mens, te leren
‘ongehoorzaam’ te zijn, én de eis zich solidair te verklaren met zijn partij, zijn klasse
en met alle ‘kanslozen’ waar ook ter wereld.

Voor de socioloog blijft het onbevredigend te volstaan met het inventariseren en
classificeren van veranderings-ideologieën, d.w.z. met systemen van denken die naar
hun aard een sterk zelfrechtvaardigend karakter dragen, vaak bovendien een
rechtvaardiging van de belangen van elites. Dat de leden van een establishment
conservatief zijn met betrekking tot het bestaande en de voorkeur geven aan een
‘geleide’ en ‘geleidelijke’ transformatie van het maatschappelijk bestel of van hun
instelling of organisatie, is een voorkeur die al vaak herleid is tot hun eigen belang,
thans als ‘eigenbelang’ onthuld.Maar niet minder voor de hand liggend is de voorkeur
van de jonge generatie, van een oppositionele groepering of eenmaatschappij-kritische
beweging voor ‘ingrijpende sociale veranderingen’; hun voorhoedes zullen immers
de eerste zijn die van die veranderingen profiteren: in macht, in aanzien, wellicht
ook in inkomen.
Zo gezien ligt in elke ideologie - conservatief of progressief - een groepsbelang

verborgen. De taak van de sociologie is dan ook de relatie tussen ideologie en belang
centraal te stellen indien inzicht moet worden verworven in de drijvende groepen
achter een bepleite sociale verandering dan wel in de samenstelling van de power
elites die de bestaande orde verdedigen.
Belangrijker is echter na te gaan wat de wervende kracht is van de diverse

ideologieën. Dergelijke doctrines hebben immers steeds een dubbele functie:
zelfrechtvaardiging én mobilisering. Als zodanig zijn ze naast ideologieën in de
strikte zin ook politieke mythen: ze wijzen een wervend doel aan, werken met een
‘wenkend perspectief’ dat een achterban moet opleveren.
De laatste functie nu kan slechts empirisch worden onderzocht indien niet - of niet

vooral - de betekenis van de ideologie voor de elite wordt nagegaan, maar die voor
de massa, resp. voor het bepaalde publiek waarop de betrokken groepering zich richt.
Op welke wijze, zo luidt dan de vraagstelling, krijgt een ideologie greep op een
publiek: is er een herkenning van het eigen belang, is er sprake van ver-
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wantschap in waarden en normen, of is er een ‘indirecte’ factor die de attractie
vergroot, bijv. via emotionele symbolen, slogans en manipulatieve technieken?
Tenslotte is in deze hele materie van betekenis de mate van ‘organizational

capacity’439., d.w.z. het vermogen onder elites en publiek om zich te verenigen in
democratische, of zich te laten organiseren in autoritaire verbanden. Het is van deze
capaciteit afhankelijk of zelfs de met enthousiasme begroete ideologische impulsen
inderdaad tot collectieve actie van enige duurzaamheid leiden. Sociale verandering
van enige langere adem is immers alleen mogelijk indien zowel de idee aanspreekt
alsook de skills aanwezig zijn om de idee in werkelijkheid om te zetten.
Indien we nu terugkeren naar de al te eenvoudige tweedeling in ‘vrije’ en

‘gebonden’ sociale verandering, dan zal duidelijk zijn geworden hoezeer het afhangt
van concrete ideologische oriëntaties en sociale capaciteiten in welke richting kan
worden gekoerst. Een politiek doel dat niet ‘aanspreekt’, een reorganisatievoorstel
dat onbedoelde ‘weerstanden’ oproept omdat het slecht is ‘verkocht’, een
vernieuwingsbeweging die te veel verschillende belangengroepen omvat om een
consensus te bereiken - zij zijn niet in staat de verandering door te voeren. Maar ook
waar men wél massale bijval vindt of voldoende medestanders weet te werven is het
succes niet verzekerd: het is een conditio sine qua non dat de ‘achterban’ bereid en
in staat is georganiseerd en actief steun te blijven verlenen en dat de ‘voorhoede’ het
organisationeel vermogen heeft om mét die achterban ‘koers te houden’.
Aldus kan men samenlevingen en groeperingen indelen: naar de mate waarin zij

produktief zijn op het stuk van innovatieve ideeën én bekwaam zijn in het mobiliseren
en organiseren van aanhangers. De aard van de idee en de wijze van werving typeren
dan uiteindelijk het plurale beeld van de wereld in verandering.

Aanvullend commentaar

Hoe betrekkelijk dergelijke algemene stellingen ook zijn, men zou kunnen poneren
dat in de afgelopen decennia de tendentie tot theoretische verklaring van sociale
verandering
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op de achtergrond is gekomen bij de neiging tot beheersing van die verandering.
Een eerste symptoom is de hernieuwde belangstelling voor een waarderende en

normatieve benadering van macro-maatschappelijke veranderingsprocessen. Het
gevoel in een crisis te verkeren dan wel een nieuw tijdperk in de geschiedenis in te
gaan, heeft geleid tot het lanceren van allerlei typeringen van de
maatschappij-in-wording: een ‘actieve’ of post-moderne maatschappij (Etzioni), een
post-industriële (o.m. Bell en Touraine) of post-traditionele maatschappij.440. Hoe
vaag de uitwerking ook vaak was, ze is duidelijk in haar verwerping van de status-quo.
Een dergelijke verwerping dwingt tot het kiezen van een evaluerend standpunt.

Wat geponeerd wordt onder vlaggen als ‘Kritische Soziologie’, ‘New Sociology’,
‘Reflexive Sociology’, en ten onzent als ‘samenlevingskunde’ en ‘wetenschap van
demaatschappij’, komt overeen in de programmatische opzet een nieuwe interpretatie
te bieden van de gang van de huidige geschiedenis waarin eenmorele of zelfs politieke
component niet mag ontbreken.441.

Naast utopische stromingen zijn hierbij technocratische tendenties te onderkennen.
Naast het ontwerpen van ‘alternatieve’ maatschappijvormen is er een toenemend
vertrouwen in de wetenschappelijke fundering van beleid. Deze laatste is echter sterk
dynamisch gericht: de Nederlandse toegepaste sociologie heeft sinds de jaren zestig
een complete nieuwe wetenschap naast zich gekregen, die zich als agologie of
andragogie aandient en gestalte tracht te geven aan een ‘veranderingskunde’ of
‘sociale technologie’.442.

In hoeverre het gesignaleerde crisisbewustzijn zich zal demonstreren in nieuwe
sociologische interpretaties, dient te worden afgewacht. Wellicht is een vernieuwde
wijsgerige sociologie op komst, sterk macro-sociologisch gericht en gebaseerd op
de overtuiging dat de uitkomsten van sociologisch onderzoek alleen kunnen worden
gewaardeerd in het kader van een alomvattende analyse van de samenleving. Met
betrekking tot de Derde Wereld is iets dergelijks te bespeuren. De klassieke studies
over niet-Westerse samenlevingen, grotendeels statisch van karakter en empirisch
van methodiek, hebben plaatsgemaakt voor een enorme stroom van werken over
‘modernisering’ en ‘development’ - per definitie waarderend in hun optiek. Hun
resultaten kunnen
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een waardige plaats krijgen naast de economische studies over
ontwikkelingsprogrammering, vooral waar zij handelen over algemene processen
van modernisering en over politieke ontwikkelingen in nieuwe staten.443.

Zo gezien heeft Karl Mannheim, twintig jaar geleden nog een vertegenwoordiger
van de nabloei van eenmacro-sociologiemet normatieve connotaties, in monumentale
stijl navolgers gekregen. Sterker: de klassieke sociologie, gekenmerkt door de nadruk
op maatschappelijke dynamiek, lijkt weer actueel. Terwijl echter de klassieken hun
inspiratie ontleenden aan de overgang van ‘Gemeinschaft’ naar ‘Gesellschaft’ en
aan de genese van een rationele, kapitalistische, industriële of alleen maar meer
complexe en gedifferentieerde maatschappij-orde, zijn onze tijdgenoten over de
huidige omslag in het onzekere. Hun verlangen méér te doen dan registreren en
interpreteren dwingt hen tot het ontwerpen van ‘alternatieve’ samenlevingsvormen
in een mate zoals sinds de Verlichting en het marxisme niet meer is voorgekomen.
Hoe snel de verhoudingen kunnen veranderen, blijkt overigens uit het pessimisme

dat zich sedert de publikaties van de Club van Rome van de geesten heeft meester
gemaakt. Hoewel dit (nog?) niet in de sociologie is doorgedrongen, betekent het in
potentie de omslag naar een veel realistischer optiek. Hetzelfde geldt in nog sterker
mate voor de zgn. ontwikkelingslanden, waarvan thans steeds openlijker wordt gezegd
dat hun ‘ontwikkeling’ uiterst langzaam verloopt dan wel ontbreekt, terwijl de
eveneens verwachte democratische regimes in deze nieuwe staten slechts bij
uitzondering hebben weten stand te houden.444.
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Wegwijzer in de sociologische literatuur

Iedere inleiding in een wetenschap schiet tekort. Uit de aard van de zaak is een
inleiding veel te beperkt om ook maar enigszins een representatief beeld te kunnen
geven van wat zich in de desbetreffende wetenschap aan produktie en discussie
voordoet. Voorts vertonen vele inleidingen - waaronder ook deze - een duidelijke
eenzijdigheid doordat terwille van eenvoud en samenhang een keuze moest worden
gedaan uit de beschikbare kennis en inzichten, vaak versterkt door de voorkeuren
van de auteurs. Tenslotte plegen inleidingen niet veel aandacht te besteden aan de
historische ontwikkeling van het vak en aan de vele methodologische en
onderzoektechnische problemen die de beoefening van het vak met zich brengt.
In dezeWegwijzerwordt getracht de tekorten in zoverre enigermate te corrigeren,

dat een overzicht wordt geboden van een aantal algemeen sociologische werken die
nadere informatie geven, andere benaderingen voorstaan alsook bepaalde belangrijke
terreinen binnen de sociologie op meer gespecialiseerde wijze binnen het bereik van
de lezer kunnen brengen. Tevens worden enige encyclopedieën en vaktijdschriften
vermeld.

A. Inleidingen en handboeken

Terwijl in Amerika vrijwel iedere socioloog die zichzelf respecteert een ‘textbook’
op zijn naam heeft, is het verschijnsel ‘sociologisch handboek’ in Nederland
onbekend. Wel zijn er diverse inleidingen, waaronder als bekendste het reeds enkele
malen herziene werk van H. DE JAGER en A.L. MOK, Grondbeginselen der sociologie
(Leiden: Stenfert Kroese, 1964 en herdrukken), dat naast een algemeen gedeelte,
waarin enige overeenkomst metModerne Sociologie blijkt, ook een korte introductie
biedt tot enkele bijzondere delen van de sociologie, zoals betreffende godsdienst,
gezin, beroep en bedrijf.
Van de beknopte buitenlandse inleidingen zijn bruikbaar ALEX INKELES, What is

sociology? (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1964), met een goede en
gevarieerde bundel Readings on modern sociology in aansluiting hierop, door Inkeles
geredigeerd en bij dezelfde uitgever gepubliceerd (1966), en VILHELM AUBERT,
Elements of sociology (London: Heinemann, 1968 en herdrukken), oorspronkelijk
in 1964 in het Noors uitgegeven, en helaas in Nederland te weinig bekend geworden.
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Verwarrender maar ook interessanter dan het kennisnemen van soortgelijke algemene
introducties is de studie van inleidende werken die duidelijk een bepaalde visie van
de auteur op het vak verraden. Hiertoe behoort allereerst de bijzonder leesbare
Invitation to sociology (1963), van PETER L. BERGER, in voortreffelijke Nederlandse
vertaling verschenen onder de titel Sociologisch denken (Universitaire Pers Rotterdam,
1965 en herdrukken). Het boekje kan gelden als verplichte lectuur voor ieder die een
sociologische kijk op de samenleving wil verwerven zonder meteen bedolven te
willen worden onder abstracties en systematiseringen. Van een heel ander genre,
maar eveneens belangwekkend is het van oorsprong Duitse werk van NORBERT ELIAS,
Wat is sociologie?, ingeleid door J. Goudsblom (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum,
1971). Terwijl Berger de nadruk legt op de zinvolheid van het sociale handelen,
accentueert Elias de vele wijzen van vervlechting van het handelen van individuen
onderling.
Speciale aandacht voor de sociologisch vaak verwaarloosde betekenis van de

persoon vraagt ZEVEDEI BARBU in zijn boeiende Samenleving, cultuur, persoonlijkheid
(Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1973; oorspr. Engelse uitgave 1971).
Soms gaat het de auteurs niet om een inleiding tot, maar om een oordeel over de

stand en functie van de sociologie. Een klassiek boek is in dit opzicht het even
geëngageerde als militante, steeds leesbare werk van C. WRIGHT MILLS, in Amerika
verschenen als The sociological imagination (1959) en in Nederlandse vertaling
beschikbaar als De sociologische visie (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1963).
Een enigszins vergelijkbare aanval op gewichtigdoenerij en jargon is STANISLAV
ANDRESKI, Social sciences as sorcery (1972), in 1974 als Penguin Book uitgegeven,
overigens van bepaald lager niveau dan het werk van Mills. De onvermijdelijke
weerslag van het ‘alternativisme’ in de sociologie blijkt uit Sociologie: een andere
inleiding, in 1972 bij Boom te Meppel verschenen, een voor Nederland bewerkte
uitgave van MARGARET A. COULSON en DAVID S. RIDDELL, Approaching sociology:
A critical introduction, jammer genoeg niet vrij van goedkoop marxisme.
Veel evenwichtiger, maar evenzeer kritisch is het boek van P.L. LAZARSFELD, een

befaamd vertegenwoordiger van de ‘wetenschappelijke’ opvatting van de sociologie:
Main trends in sociology (Londen: George Allen & Unwin 1973). Een bijzonder
helder, evenwichtig en zeer informatief boek is tenslotte JOHAN GOUDSBLOM, Balans
van de sociologie, in 1974 bij Het Spectrum verschenen.

Gaan we over tot de zwaargewichtklasse van de sociologische handboeken, dan valt
allereerst te wijzen op PITIRIM A. SOROKIN, Society, culture, and personality: Their
structure and dynamics (New
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York: Harper, 1947), dat het tot de status van classic heeft gebracht. Voorts verdient
onder de oudere werken vermelding R.M. MACIVER en C.H. PAGE, Society: An
introductory analysis (Londen: Rinehart, 1953), dat trouwens véél meer dan Sorokins
werk een textbook-opzet heeft. Eenvoudiger geschreven maar juist daarom als
handboek voor beginners zeer bruikbaar is ROBERT BIERSTEDT, The social order
(New York: McGraw-Hill, 1957 en herdrukken).
Van de moderne Amerikaanse inleidingen noemen we van MARVIN E. OLSEN, The

process of social organization (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968), een
origineel, helder en systematisch werkje dat op vele punten frappante gelijkenis
vertoont metModerne Sociologie. Van uitstekend niveau is Sociology: An introduction
(New York: Wiley, 1967; 2e druk 1973), een door N. SMELSER strak geredigeerde
bundel, waarin door topexperts op bevattelijkewijze de voornaamstemaatschappelijke
structuren, instituties en processen worden behandeld. Minder strak van opzet en
met meer nadruk op een etalering van de deelgebieden van de sociologie, is het zeer
omvangrijke Handbook of modern sociology (Chicago: Rand McNally 1964) met
bijdragen van vele vooraanstaande Amerikaanse sociologen, onder redactie van
ROBERT E.L. FARIS; overigens meer een naslagwerk dan een inleiding.
Uiteraard is ook over de geschiedenis van het vak veel geschreven. Sinds korte

tijd beschikken we in Nederland over een tweetal goede introducties tot dit terrein:
een beknopte doorlopende historie, van de hand van H.P.M. GODDIJN, P. THOENES,
J.M.M. DE VALK en J.P. VERHOOGT, bij Boom te Meppel in 1971 gepubliceerd onder
de titel Geschiedenis van de sociologie. Het boek, dat wat ongelijk van kwaliteit is
en hier en daar al te summier, beleefde inmiddels enkele herdrukken.
De tweede inleiding bestaat eigenlijk uit een bundel sociologenportretten,

geschreven door een reeks van Nederlandse specialisten: het tweedeligeHoofdfiguren
uit de sociologie, onder redactie van L. RADEMAKER en E. PETERSMA
(Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1974). De kwaliteit is over het algemeen genomen
uitstekend.
Veel beknopter en ook minder pretentieus is een soortgelijk werkje van Engelse

origine: TIMOTHY RAISON (ed.), The founding fathers of social science, in 1969 bij
Penguin Books verschenen. Een uitgebreide geschiedenis van het vak biedt tenslotte
F. JONAS, Geschichte der Soziologie (Hamburg: Rowohlt, 1968/1969, in 4 delen).
Een overzicht van de ontwikkeling en stand van de sociologie in Nederland is te
vinden in het overigens al weer verouderde boek van J.A.A. VAN DOORN, Beeld en
betekenis van de Nederlandse sociologie (Utrecht: Bijleveld, 1964). Het is voorzien
van een omvangrijke bibliografie.
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Véél meer dan voorneen wordt momenteer gesproken en geschreven over
crisisverschijnselen in de sociologie. Een van de positieve gevolgen van deze discussie
is het ontstaan van een ‘sociologie van de sociologie’: een poging de problematiek
van het vak met de middelen van dat vak te analyseren. Een aardige studie op dit
gebied is ROBERT W. FRIEDRICHS, A sociology of sociology (New York: The Free
Press/Londen: Collier MacMillan, 1970; in 1972 als Free Press Paperback
verschenen). Waarschijnlijk de meest bekende en briljante studie op dit gebied is
ALVIN W. GOULDNER, The coming crisis of Western sociology (London: Heinemann,
1971; HEB Paperback). Wie na de uiterst kritische en sombere verhandeling van
Gouldner behoefte heeft aan een wat optimistischer kijk op de mogelijkheden en
moeilijkheden van de sociologie, kan terecht bij S.N. EISENSTADT en M. CURELARU,
The form of sociology: Paradigms and crises (New York: Wiley, 1976). Voorts
wijzen wij op een tweetal goede verzamelbundels, die een staalkaart bieden van de
meest uiteenlopende ‘zelfanalyses’ van sociologen: LARRY T. REYNOLDS en JANICE
M. REYNOLDS (reds.), The sociology of sociology: Analyses and criticism of the
thought, research and ethical folksways of its practioners (New York: DavidMcKay
Co., 1970), en EDWARD A. TIRYAKIAN (red.), The phenomenon of sociology (New
York: Appleton-Century-Crofts, 1971).
Niet onvermeld mag blijven dat men in een bundel van RICHARD WHITLEY (red.),

Social processes of scientific development (London/Boston: Routledge & Kegan
Paul, 1974) een tweetal Nederlandse bijdragen op het gebied van de ‘sociologie van
de sociologie’ aantreft. De ene behelst een netwerk-analyse van de samenstelling
van de redactie van de Sociologische Gids (W. van Rossum), de andere een meer
algemene beschouwing over demaatschappelijke achtergronden van de pluriformiteit
in de sociologie (C.J. Lammers). Een eerdere versie van deze bijdrage verscheen in
het Nederlands onder de titze ‘Mensen praten mee en tegen - over kritiek en crisis
van de menswetenschappen’, in C.J. LAMMERS e.a.,Menswetenschappen vandaag:
Twee zijden van de medaille (Meppel: Boom, 1972). Overigens, ook reeds in het
speciale nummer van de Sociologische Gids, ‘Tien jaar sociologische gids’ (jan./april
1964) zijn diverse bijdragen te vinden waarin de sociologie van de (Nederlandse)
sociologie wordt beoefend.
In veel van deze discussie staat de kwestie van het waardeoordeel in de wetenschap

centraal. Inzicht in deze problematiek wordt verschaft door een omvangrijke bundel
opstellen en polemieken, samengebracht door TH. DE BOER en A.J.F. KÖBBEN, met
als titel:Waarden en wetenschap (Bilthoven: Amroboeken, 1974).
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B. Verzamelwerken en speciale introducties

Het fenomeen van de Amerikaanse readers - zo men wil: bloemlezingen - is thans
ook tot Nederland doorgedrongen. Zij kunnen een goed tegenwicht vormen voor de
vaak Amerikaans gedomineerde bundels die in gebruik zijn, enerzijds omdat zij
Nederlands materiaal aanbieden, anderzijds omdat zij Nederlandse sociologen aan
het woord laten. Twee voorbeelden: onder redactie van A. VAN BRAAM, Actuele
sociologie (Assen: Van Gorcum, 1970), en onder redactie van SJ. GROENMAN en H.
DE JAGER, Staalkaart der Nederlandse sociologie (Assen: Van Gorcum, 1970).
Een verdienstelijke poging van Duitse zijde een overzicht samen te stellen van de

ontwikkeling en stand van de Nederlandse sociologie is het door JOACHIM MATTHES
geredigeerde, inmiddels wat verouderde boek Soziologie und Gesellschaft in den
Niederlanden (Neuwied am Rhein/Berlin: Luchterhand, 1965).
Wie een inzicht wil krijgen in de opbouw en werking van de Nederlandse

samenleving, kan zijn nut doen met het beknopte werk van P. VAN DAALEN, Wij
Nederlanders: Een sociologische verkenning (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum,
1e dr. 1967). Nog altijd zeer de moeite waard is een deel van de bijdragen aan Drift
en koers: Een halve eeuw sociale verandering in Nederland, onder redactie van A.N.J.
DEN HOLLANDER e.a., in 1961 verschenen bij Van Gorcum te Assen.

De sociologie specialiseert zich snel, en vrijwel ieder speciaal gebied kent een reeks
van eigen inleidingen, handboeken, tijdschriften en monografieën. Hierin vormt
Nederland een afspiegeling van de internationale ontwikkelingen. Voorbeelden van
inleidende studies tot de zgn. speciale sociologieën bieden werken als van J. NIEZING,
Inleiding tot de politieke sociologie (Assen: Van Gorcum, 1966); H. GODDIJN en W.
GODDIJN, Sociologie van kerk en godsdienst (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum,
1966); C.J.M. SCHUYT, Rechtssociologie: Een terreinverkenning (Universitaire Pers
Rotterdam, 1971); H.J. VAN ZUTHEM, Inleiding in de economische sociologie
(Amsterdam: De Bussy/Utrecht: Oosthoek, 1973); A.C. ZIJDERVELD, De relativiteit
van kennis en werkelijkheid: Inleiding tot de kennissociologie. (Meppel: Boom,
1974); M.A.J.M. MATTHIJSSEN, Klasse-onderwijs: sociologie van het onderwijs
(Deventer: Van Loghum Slaterus, 1972; 2e dr.); C.E. VERVOORT, Onderwijs en
maatschappij: een oriëntering in de sociologie van het onderwijs (Nijmegen: LINK,
1975).
Soms ook betreft het boeken die een inleiding beogen tot bepaalde stromingen in

de sociologie. Voorbeelden zijn A.C. ZIJDERVELD, De theorie van het symbolisch
interactionisme (Boom: Meppel, 1973), H. HOEFNAGELS (red.), Sociologie en
maatschappijkritiek
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(Alphen a/d Rijn: Samson, 1971) en B.C. VAN HOUTEN, Tussen aanpassing en kritiek:
De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie. (Deventer: Van Loghum Slaterus,
1970). Een combinatie van een inleiding en bijbehorende bundel teksten tot de
modernemacrosociologie leveren J.K.M.GEVERS enH.WALLENBURG in hun Sociologie
als wetenschap van de maatschappij, omvattend deel I: Inleidende essays tot de
makrosociologie (1970) en deel II: Teksten uit de makrosociologie (1971), verschenen
bij Boom te Meppel.
Voor wat het buitenland betreft moet gewezen worden op enkele series die hetzij

inleidingen hetzij verzamelingen teksten op speciale gebieden bevatten. Zo de serie
Penguin modern sociology readings. Belangrijke delen zijn Sociology of law,
geredigeerd door VILHELM AUBERT (1969); Social inequality, o.r.v. ANDRÉ BÉTEILLE
(1969); Industrial man, o.r.v. TOM BURNS (1969); Political sociology, o.r.v.
ALESSANDRO PIZZORNO (1971) en Sociology of science, o.r.v. BARRY BARNES (1972).
Voorts valt te noemen de meer eenzijdig Amerikaans georiënteerde serie korte
inleidingen van Prentice Hall, genaamd de Foundations of Modern Sociology Series,
waarin o.m. zijn verschenen AMITAI ETZIONI,Modern organizations (1954); TALCOTT
PARSONS, Societies: Evolutionary and comparative perspectives (1966); JOSEPH
BEN-DAVID, The scientist's role in society: A comparative study (1971). Hoewel
bestemd voor een publiek van politicologen, zijn verschillende deeltjes uit de serie
Key Concepts in Political Science ook voor de socioloog zeer informatief. De uitgever
was aanvankelijk PallMall Press, London, laterMacMillan, Londen en Basingstoke.

C. Klassieken en neo-klassieken

In een weinig scherp begrensde en veelvertakte wetenschap als de sociologie is het
niet gemakkelijk een aantal ‘klassieke’ auteurs aan te wijzen zonder op verzet te
stuiten van tenminste één andere stroming. Bovendien is het moeilijk vast te stellen
wie voornamelijk hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het sociologisch denken
omdat nu eens deze dan weer die problematiek op de voorgrond treedt.
Niettemin is er blijkens de geschiedschrijving van het vak en de mate van referen

aan bepaalde sociologen toch een zekere eenstemmigheid te constateren met
betrekking tot met name de volgendc auteurs.

MAX WEBER (1864-1920), eveneens historicus en econoom van grote naam, heeft
zich in de sociologie voorgoed een plaats verworven door zijn magistraleWirtschaft
und Gesellschaft (1921), dat blijk geeft van een ongeëvenaarde en nadien nauwelijks
overtroffen denkkracht en materiaalbeheersing. Verder werd hij beroemd
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om zijn Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (3 delen, 1920/21), waarin
onder meer zijn meest opzienbarende stuk over de relatie tussen de ethiek van het
vroege protestantisme en de opkomst van het kapitalisme, welk stuk overigens reeds
van 1901 dateert. Een handzame editie is onder de titel Die protestantische Ethik
uitgegeven onder redactie van JOHANNES WINCKELMANN en in 1965 verschenen als
Siebenstern-Taschenbuch. Van belang is voorts de collectie in het Engels vertaalde
teksten onder redactie van H.H. GERTH en C.WRIGHT MILLS verschenen onder de titel
From Max Weber: Essays in sociology (1948; als Routledge Paperback, 1970).

EMILE DURKHEIM (1858-1917) schreef eveneens een reeks van klassieke werken
die uitblinken door een groot analytisch vermogen. Genoemd dienen te worden De
la division du travail social: Étude sur l'organisatioń des sociétés supérieures (1893),
Le suicide: Étude de sociologie (1897) en Les formes élémentaires de la vie religieuse:
Le système totémique en Australie (1912). Een interessante bundel over deze figuur,
vergezeld van enkele fragmenten uit zijn werk is KURT H. WOLFF (ed.), Essays on
sociology & philosophy by Emile Durkheim et. al. (New York: Harper, 1960; Harper
Torchbook, 1964). Een Nederlandse studie is die van H.P.M. GODDIJN,De sociologie
van Emile Durkheim (Amsterdam: De Bussy, 1969).

GEORG SIMMEL (1858-1918), die tevens als filosoof naam heeft gemaakt, is vooral
bekend geworden om zijn omvangrijke bundel studies, in 1908 verschenen onder de
titel Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, waarin
de sociologie als wetenschap van menselijke interactie wordt gedemonstreerd. Een
handzame introductie tot zijn werk geeft de bundel geredigeerd door KURT H.WOLFF,
Essays on sociology, philosophy & aesthetics by Georg Simmel et. al. (New York:
Harper Torchbooks, 1965). Zie ook R.F. BEERLING,De sociologie van Georg Simmel
(Amsterdam: De Bussy, 1969).

Veel klassieken komen momenteel weer in de belangstelling doordat zij passen in
de herleefde studie van macro-vraagstukken en in de normatieve waardering van
onze huidige maatschappelijke ontwikkeling. Zeer in het bijzonder geldt dit voor
Marx, die in figuren als HERBERT MARCUSE en JÜRGEN HABERMAS een hernieuwde
aandacht heeft gekregen en ook daarbuiten aan invloed heeft gewonnen. TALCOTT
PARSONS komt de verdienste toe dat hij, naast anderen uiteraard, de Europese
klassieken - waaronderWeber, Durkheim en Pareto- in de stroom van de Amerikaanse
sociologie bracht, met name door zijn werk The structure of social action (NewYork:
McGraw-Hill, 1937; herdruk Free Press, 1949).
In zijn werk openbaart zich overigens het ontstaan van een
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tweede echelon van ‘klassieken’ dan wel neo-klassieken. Wie sociologie beoefent,
kan evenmin als aan de bovengenoemde auteurs, voorbijgaan aan bijv. TALCOTT
PARSONS' The social system (New York: Free Press, 1951); ROBERT K. MERTON,
Social theory and social structure (1949; herz. ed. Glencoe: The Free Press, 1957);
ALAIN TOURAINE, Sociologie de l'action (Paris: Editions de Seuil, 1965), en die zeer
bescheiden maar uiterst intelligente studie van LEWIS A. COSER, The functions of
social conflict (Free Press of Glencoe, 1956).

D. Methoden en technieken van sociaal onderzoek

Als empirische wetenschap staat en valt de sociologie in laatste instantie met de
kwaliteit van het sociaal onderzoek. Met name Weber en Durkheim hebben op het
terrein van de methodologie baanbrekend werk verricht. MAX WEBER, Gesammelte
Aufsätze zurWissenschaftslehre (1922) en EMILE DURKHEIM, Les règles de la méthode
sociologique (1895) kunnen nog steeds met veel vrucht bestudeerd worden. Van het
laatste boek bestaat een Nederlandse vertaling, ingeleid door E. LEEMANS: Emile
Durkheim, De sociologische methode (Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke
Uitg./Universitaire Pers Rotterdam, 1969).
Een goede, eerste inleiding tot de praktijk van het empirischsociologisch onderzoek

is: P.G. SWANBORN, Aspecten van sociologisch onderzoek. (Meppel: Boom, 1971).
Wat uitvoeriger en vooral gericht op de technieken die de socioloog-onderzoeker ter
beschikking staan is: I. GADOUREK, Sociologische Onderzoekstechnieken. Inleiding
tot de werkwijze bij het sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek (Arnhem:
Van Loghum Slaterus, 1967).
Breder van opzet is H.A. BECKER, Sociale methodologie. Inleiding tot de werkwijze

van de sociale wetenschappen. (Meppel: Boom, 1974). Terwijl Swanborn enGadourek
specifieke methoden en technieken behandelen, schetst Becker de algemene
methodologie, en dat houdt dan onder meer óók in uiteenzettingen over de
voornaamste stromingen in het vak, over toepassingen en gebruik van
sociaal-wetenschappelijke kennis en over de verantwoordelijkheden van de sociale
wetenschapper. Voorts beperkt Becker zich in mindere mate dan Swanborn en
Gadourek tot de sociologie en derhalve ontleent hij zijn voorbeelden niet slechts aan
dit vak, maar ook aan de politicologie en de andragologie.
Voor verdere literatuurverwijzingen kan men terecht bij zowel Swanborn als

Becker. In beide boeken treft men een beredeneerde bibliografie aan. Van de
omvangrijke buitenlandse literatuur zij hier voorts genoemd het werk van de Noor
JOHAN GALTUNG,
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Theory and methods of social research (Lonodn: Allen and Unwin, 1967). De lezer
moet reeds enigermate vertrouwd zijn met beginselen en resultaten van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek en bovendien niet opzien tegen het gebruik van
wiskundige symbolen, om dit hoogst originele - en hier en daar dus nogal
controversiële - boek te kunnen appreciëren.

Tenslotte verdient nog vermelding het aardige verzamelwerk uitgegeven onder
redactie van PHILLIP E. HAMMOND, Sociologists at work: Essays on the craft of social
research. (Garden City, New York: Doubleday Anchor Books, 1967; oorspr. 1964
bij Basic Books). Hierin zijn gebundeld memoire-achtige verhalen en bespiegelingen
van een aantal prominente, Amerikaanse sociologen over hun onderzoeksprojecten.
Hieruit krijgt men een beeld van de lusten en lasten van het sociologisch onderzoek
in de praktijk!

E. Sociologische tijdschriften

Eenwetenschap ontwikkelt zich niet alleen langs de weg van publikaties in boekvorm,
maar evenzeer via bijdragen aan vaktijdschriften. In Nederland bestaat momenteel
een vijftal zodanige periodieken:Mens en Maatschappij (sinds 1925), geleidelijk
meer zuiver-sociologisch geworden, Sociologische Gids (sinds 1953), Sociale
Wetenschappen (sedert 1957, wat meer regionaal gericht door de standplaats Tilburg),
en het Engelstalige Sociologia Neerlandica (sinds 1963) met vertalingen van eerder
gepubliceerd werk en algemene overzichten. Sedert 1974 verschijnt bovendien het
Amsierdams Sociologisch Tijdschrift.
De buitenlandse tijdschriften zijn gedeeltelijk van algemene aard, gedeeltelijk naar

een bepaald onderzoekterrein gespecialiseerd. Het oudste tijdschrift startte in 1893
in Frankrijk: de Revue Internationale de Sociologie, spoedig gesecundeerd door
Durkheims L'année Sociologique (1898). In 1946 ontstond er de Cahiers
Internationaux de Sociologie.
Duitsland begon met het Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, en heeft

thans als belangrijkste tijdschrift de Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialspsychologie, de naoorlogde voortzetting van de Kölner Vierteljahrshefte für
Soziologie (1921-34). Engeland heeft sinds 1951 zijn The British Journal of Sociology,
alsmede, vanaf 1967, het tijdschrift van de Britse sociologenvereniging Sociology.
Tenslotte verdient het orgaan van de Scandinavische sociologen vermelding: Acta
Sociologica (1955).
Een van de weinige pogingen de Europese sociologie een gemeenschappelijk

forum te bieden, was de oprichting in 1959 van de Frans/Engels/Duitse Archives
Européennes de Sociologie (European
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journal of Sociology).
De Amerikaanse sociologie manitesteert zich vooral in tijdschriften zoals: The

American Journal of Sociology (sedert 1895). Social Forces (sinds 1922) en de
American Sociological Review, het officiële blad van de Amerikaanse
sociologenvereniging, dat sedert 1936 uitkomt. Inmiddels hebben zich twee
afsplitsingen voorgedaan: studies over de sociologie en opiniërende artikelen
betreffende allerlei problemen van de sociologie en/of van sociologen worden sinds
1965 niet langer gepubliceerd in deReview, maar in een apart tijdschrift The American
Sociologist, terwijl in 1972 de recensies uit de Review in een eigen blad,
Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, zijn ondergebracht. Tenslotte is van
groot belang de nieuweAnnual Review of Sociology (een uitgave vanAnnual Reviews
Inc., Palo Alto, Cal.), dat vanaf 1975 eens per jaar een flink aantal overzichtsartikelen
over de stand van zaken op de voornaamste deelgebieden van de sociologie, over
algemene sociologische theorie en over onderzoeksmethoden verschaft.
Aan een opsomming van de belangrijkste gespecialiseerde vaktijdschriften valt

niet te denken. Wij noemen slechts een min of meer willekeurige selectie van
periodieken die zich richten op een deelgebied: Administrative Science Quarterly
(organisatie en bestuur), Sociology of Education, Sociometry (micro-sociologie en
sociale psychologie), Journal of Health and Social Behavior, Sociologia Ruralis,
Sociologie du Travail en Comparative Studies in Society and History.
Social Science Information (Information sur les sciences sociales) een uitgave -

sinds 1952 - van de International Social Science Council te Parijs, bevat regelmatig
overzichtsartikelen, bijdragen op en over diverse vakgebieden en over ontwikkelingen
van de sociale wetenschappen in bepaalde landen of plaatsen; besteedt ook aandacht
aan activiteiten van bepaalde research-instituten, aan methodologische vraagstukken
en aan documentatie, dataarchieven e.d.

F. Woordenboeken en encyclopedieën

Toelichting op een handvol sociologische begrippen wordt gegeven in 50KeyWords:
Sociology, samengesteld onder redactie van de Londense socioloog DAVID MARTIN,
voor Nederland bewerkt door J.A.A. VAN DOORN en onder de titel Sleutelwoorden in
de sociologie, in 1974 verschenen bij Universitaire Pers Rotterdam.
Veel meer omvattend zijn A Dictionary of Sociology, o.r.V.G. DUNCAN MITCHELL

(London: Routledge & Kegan Paul, 1968) en HELMUT SCHOECKS, Kleines
Soziologisches Wörterbuch (Freiburg im Breisgau: Herder, 1969). Sterke gerichtheid
op de diverse defini-
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ties die in omloop zijn en expansie ver buiten het sociologisch terrein zijn kenmerkend
voor het onder auspiciën van UNESCO uitgegeven werk A Dictionary of the Social
Sciences, geredigeerd door JULIUS GOULD enWILLIAM L. KOLB (NewYork: The Free
Press of Glencoe, 1964), een kostbaar boekwerk dat niet overal een hoog niveau
bereikt.
Echte ‘woordenboeken’ in de zin van korte toelichtingen bij veel termen zijn

GEORGE A. THEODORSON en ACHILLES G. THEODORSON, Modern Dictionary of
Sociology (NewYork: Crowell, 1969) en THOMAS FORD HOULT,Dictionary ofModern
Sociology (Totowa, N.J.: Littlefield, Adams & Co., 1969).
Onmisbaar is tenslotte de indrukwekkende International Encyclopedia of the Social

Sciences, onder redactie van DAVID L. SILLS, omvattend 16 delen en een deel Index,
in 1968 verschenen bij The MacMillan Company & The Free Press te New York.
Wie over enig onderwerp breed geinformeerd wil worden, doet er goed aan te
beginnen deze encyclopedie te raadplegen. Hoewel veel minder sociologisch van
gehalte en uiteraard qua informatie sterk verouderd, blijft de voorganger - de
Encyclopaedia of the Social Sciennes (1930-34; 15 delen) niettemin waardevol, al
was het maar omdat tal van klassiek geworden artikelen in dit werk zijn opgenomen.
Wie naast de sociologie ook de antropologie, psychologie, politicologie, economie

en geografie naar publicistische activiteit vóór zich wil zien uitgestald, kan terecht
bij BERT F. HOSELITZ (ed.), A reader's guide to the social sciences (New York: Free
Press/Londen: MacMillan, rev. ed. 1970).

G. Bibliografieën en jaarboeken

Vooral sedert de laatste wereldoorlog zijn krachtige pogingen ondernomen om de
steeds wassende stroom van sociologische publikaties overzichtelijk en toegankelijk
te maken. Voor Nederland is van belang de bibliografie van binnen- en buitenlandse
werken, opgenomen in het Sociologisch Jaarboek, van 1947 tot 1959 uitgegeven
door de Nederlandse Sociologische Vereniging. Voor latere jaren raadplege men de
lijstentitels van tijdschriftartikelen die zeer regelmatig verschijnen inMens en
Maatschappij. Informatief zijn ook de diverse uitstekende overzichten die verschijnen
in Sociologia Neerlandica, met name bij gelegenheid van internationale sociologische
congressen, zoals de aflevering van 1970 (vol. VI, nr. II) en van 1974 (vol. X, nr. I).
In laatstgenoemd nummer is getracht alle Nederlandse sociologische publikaties in
vreemde talen te catalogiseren. Tenslotte kan gewezen worden op de medio 1964
afgesloten, systematisch geordende bibliografie van
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Nederlandse publikaties, die is opgenomen in J.A.A. VAN DOORN, Beeld en betekenis
van de Nederlandse sociologie (Utrecht: Bijleveld, 1964).
De beste bron van Nederlandse sociologische publikaties is echter de serie

bibliografieën die wordt uitgegeven door het Sociologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Sinds 1970 wordt jaarlijks een ‘Bibliografie Nederlandse
sociologie’ gepubliceerd, terwijl daarnaast over de jaren 1939-45 en 1946-52
overzichten voorhanden zijn.
Met betrekking tot het buitenland moet vooral worden gewezen op het

bibliografisch tijdschriftCurrent Sociology/La Sociologie Contemporaine, dat reeds
een twintigtal jaren bestaat - door een zwerftocht langs diverse uitgevers wat
onregelmatig in verschijnen -, dat de vorm heeft van afleveringen over speciale
gebieden en onderwerpen, ingeleid door een redacteur. Enkele thema's ter illustratie:
comparatieve sociologie, militaire studies, gezin en huwelijk, geestesziekten,
Afrikaanse ontwikkelingslanden, massacommunicatie, politieke sociologie,
bureaucratie en bureaucratisering, godsdienstsociologie.
Tenslotte dient gewezen te worden op de registers die door sommige tijdschriften

over een serie van jaargangen worden samengesteld en afzonderlijk uitgegeven. Wij
noemen:

- Mens en Maatschappij: Systematisch en alphabetisch register 1925-1950.
- Mens en Maatschappij: Register jaargangen 1951-1965 (1966).
- Sociologische Gids: Register op de jaargangen I-X (11e jaargang, febr. 1964;
bijzondere aflevering).

- Sociologische Gids: Register tweede decade, jaargang XI-XX 1964-1973 (Jrg.
21, bijzonder aflevering.)

- Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialspsychologie: Gesamtregister der
Jahrgänge I-XIX und der Sonderhefte 1-11 (1967).

- Index to the American Sociological Review, Volumes 1-25: 1936-1960 (1961);
Volumes 26-30: 1961-1965 (1965); Volumes 31-35: 1966-1970 (z.j.).

- Cumulative Index to the American Journal of Sociology, Volumes 1-70:
1895-1965 (1966); Volumes 71-75: 1965-1970 (1971).

Informatie over Nederlandse en Vlaamse sociologen, hun adressen en werkkringen,
alsmede over bibliotheken, tijdschriften en instituten is te vinden in het
Sociaal-Wetenschappelijk Jaarboek, dat wordt uitgegeven door de Nederlandse
Sociologische en Antropologische Vereniging.
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Definities van de voornaamste begrippen

A. Basiselementen

Interactie: de activiteiten van meerdere personen welke op elkaar zijn betrokken.
Communicatie: de uitwisseling van gedachten, gevoelens en strevingen.
Handelwijze: een min of meer stabiel patroon van activiteiten van een individu.
Houding: een enigszins permanente constellatie van psychische processen, te zien

als een ‘staat van gereedheid’ voor bepaalde innerlijke en uiterlijke gedragingen van
de enkeling.

B. Structuur

Sociale betrekking: de kans dat interactie op een bepaalde wijze tot stand komt.
Sociale verhouding: het geheel van met elkaar door middel van communicatie in

wisselwerking staande wederzijdse houdingen van personen.
Sociale afstand:
- de frequentie van interactie tussen betrokken partijen;
- de intensiteit van de wederzijdse houdingen van de betrokken partijen.

Sociale integratie:
- de mate van coördinatie van interactie tussen de betrokken partijen;
- de mate waarin de wederzijdse houdingen der betrokken partijen positief dan
wel negatief van aard zijn.

Sociale rang:
- de mate van eenzijdigheid in de interacties tussen de betrokken partijen;
- de mate van rangschikking van elkaar als hoger en lager.

Sociale structuur: een netwerk van sociale betrekkingen en sociale verhoudingen.
Sociale positie: het om een bepaalde persoon gecentreerde ‘knooppunt’ van sociale

betrekkingen en verhoudingen.
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C. Cultuur

Normen: opvattingen over hoe men zich dient te gedragen of hoe men zich juist niet
moet gedragen.
Verwachtingen: opvattingen over hoe men zich zal gaan gedragen.
Doeleinden: opvattingen omtrent wat wenselijk is.
Waarden: centrale maatstaven met behulp waarvan men het eigen gedrag en dat

van anderen beoordeelt.
Cultuurpatroon: de voor een groepering specifieke combinatie van onderling

samenhangende normen, verwachtingen, doeleinden en waarden.
Sociale rol: het geheel van normen en verwachtingen, dat men koestert jegens

personen in een bepaalde sociale positie.

D. Sociaal systeem

Institutionalisering: het proces van structurering der interacties en communicaties
door cultuurvorming, en vice versa.
Sociaal systeem: het totaal van onderlinge samenhangende structurele en culturele

elementen, dat specifiek is voor een bepaalde groepering.
Sociale controle: het geheel van factoren, dat bepaalde evenwichtstoestanden in

een sociaal systeem handhaaft of herstelt.
Sociale verandering: die verandering in een sociaal systeem, welke objectief

waarneembare consequenties heeft voor de structuur en het functioneren van dat
systeem.
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normen, aanvaarding van 113 e.v., 128 e.v.
normen, precisie van 113 e.v., 127 e.v.
normen, reikwijdte van 113, 128
normensysteem 229 e.v., 250
normering, sociale 27 e.v.
normovertreding 287 e.v.

oligarchisering 403
omgeving van systeem 259 e.v.
onderwijs 395 e.v.
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onderwijs, democratisering van 319 e.v.
onderwijs, wetenschappelijk 319 e.v.
onderwijsparticipatie 278
onderwijssociologie 286
ongelijkheid, sociale 217, 221
onkerkelijkheid 68 e.v.
ontbinding, sociale 166 e.v.
onterving, culturele 171
ontzuiling 166 e.v., 384 e.v.
opleiding 328 e.v.
organisatie 196 e.v., 200 e.v., 205, 220
organisatie, formele en informele 255 e.v.
organisatie, potentiële 203 e.v.
organisatiesociologie 216 e.v.
organisationele capaciteit 414

parlementarisme 378
participatie 227 e.v.
patronage 334
perceptie 37 e.v., 50
planning 241 e.v., 247 e.v., 412
pluralisme, cultureel 123 e.v.
pluralisme, maatschappelijk 367
polarisering 167 e.v.
politisering 248, 367 e.v.
polyhiërarchie (Van Doorn) 215
populisme 240
positie, sociale 95 e.v.
positietoewijzing 309 e.v., 401 e.v.
pre-sociologische kennis 29 e.v., 38 e.v.
pressiegroep 204 e.v.
prestige 82 e.v.
privacy 227 e.v.
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probleemoplossing 158 e.v.
proces, sociaal 26
prognose 236 e.v., 240 e.v.
projectorganisatie 377 e.v.
prophecy, self-fulfilling (Merton) 237 e.v.
psychologie, sociale 46 e.v., 169 e.v., 174

randlid 183
rang, sociale 73 e.v., 84 e.v., 100 e.v., 205 e.v., 280 e.v., 292, 294
rangpositie 95 e.v.
rangschikking, criteria bij sociale 84
rangverhoudingen 83 e.v.
rechtsnormen 229
rechtssociologie 248, 250
referentiegroepering 185 e.v., 219, 330
reformisme 386 e.v.
re-institutionalisering 163 e.v., 168
rekrutering 310 e.v.
rekruteringsveld 318 e.v., 324 e.v., 343 e.v., 379
restauratie, historische 372 e.v.
revolutie 368 e.v., 371 e.v., 387 e.v.
revolutie, culturele 232 e.v., 239
revolutie, permanente 373
revolution of rising expectations 234
ritueel, collectief 299 e.v., 399 e.v.
Robbers Cave-experiment (Sherif) 62 e.v., 73
rol, dynamiserende 375 e.v.
rol, formele 125 e.v.
rol, informele 126 e.v.
rol, sociale 124 e.v., 139 e.v.
rol, veranderende 378 e.v.
rol, vrouwelijke 324 e.v.
rol, zichzelf liquiderende (Nadel) 378 e.v.
rolconflict 129 e.v.
rolconflict, actueel 131
rolconflict, extern 129 e.v.
rolconflict, intern 129 e.v.
rolconflict, potentieel 131
rolconflict, subjectief 131 e.v.
role-set (Merton) 129
rollen-complementariteit 125
roltraining 328 e.v.
rolversterking 133
ruil 198 e.v., 200 e.v., 347

sanctie 287 e.v., 397 e.v.
sekte 162 e.v., 164 e.v., 235 e.v.
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selectie van groepsleden 311 e.v.
situs (Hatt) 215
sociaal 30 e.v.
sociaal-contacthypothese 58 e.v.
sociale vraagstukken 30 e.v.
socialisering 279 e.v., 283, 285 e.v., 323, 351, 353, 380 e.v.
socialisering-bij-voorbaat 329 e.v., 351 e.v.
sociologie 25 e.v., 30 e.v.
sociologie, analytische 15
sociologie, comparatieve 34
sociologie, kritische 16, 17
sociologie, niet-westerse 33 e.v.
sociologie, van de sociologie 34
sociologieën, speciale 32 e.v.
sociologische benadering 25 e.v.
solidariteit, mechanische en organische (Durkheim) 197 e.v.
spel 307
specialisatie, horizontale 33
specialties (Linton) 113 e.v., 135
stad 192 e.v., 219 e.v.
staking 151 e.v., 156 e.v.
standenstructuur 209 e.v.
status, sociale 23 e.v., 88 e.v., 95 e.v.
status-consistentie, -congruen-
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tie 215
strafritueel 304 e.v.
stratificatie, sociale of beroeps- 209 e.v., 217 e.v.
strevingen 74 e.v.
structurering, sociale 27
structurering, van sociale processen 146 e.v.
structuur, latente sociale 134
structuur, manifeste sociale 134
structuur, sociale 92 e.v., 106 e.v., 133 e.v., 219, 356 e.v.
subcultuur 134 e.v., 137, 139
survey-onderzoek 100
symbool 111, 301
symmetrie in betrekkingen en verhoudingen 89 e.v., 101 e.v., 104
systeem 265 e.v.
systeem, cultureel 177, 223 e.v.
systeem, gesloten en open 266
systeem, en omgeving 259 e.v.
systeem, organisch 261 e.v.
systeem, sociaal 176 e.v., 252 e.v., 270 e.v., 356 e.v., 360 e.v.
systeem, structureel 177
systeem, zichzelf liquiderend 382 e.v.
systeemautonomie 261
systeemleer 265 e.v.
systeempathologie 263 e.v.
systeemspecialisatie 262 e.v.

taal 282 e.v.
taalsociologie 252 e.v.
technocratie 243, 247, 415
tegencultuur 135 e.v.
tegenritueel 400
televisiekijken 148 e.v.
toetreding tot groeperingen 310 e.v.
totalitarisme 396 e.v.
tussenmenselijk 31
typen, sociale 126 e.v., 288 e.v., 333
typologieën 93 e.v.
uittreding uit groeperingen 341 e.v.
uitwisselingstheorie 48
universals (Linton) 113 e.v.
utopie 234 e.v., 246 e.v., 249

verandering, culturele 363 e.v.
verandering, cyclische 370 e.v.
verandering, evolutionaire 369 e.v.
verandering, segmentaire 366 e.v.
verandering, sociale 356 e.v., 360
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verandering, structurele 363 e.v.
verandering, totale 366 e.v.
veranderingsstrategie 412 e.v.
verhouding, sociale 54 e.v., 75, 103 e.v.
verinnerlijking van cultuur 282
vermaatschappelijking 367 e.v.
verstedelijking 192 e.v., 219 e.v.
verwachtingen 115 e.v.
verwachtingssysteem 233 e.v., 250
voluntarisme 239
vooruitgangsgeloof 369 e.v.
vrouw, werkende 129 e.v.
vulgarisering 284 e.v.

waarden 32, 118 e.v.
waardenconflict 122 e.v.
waardensysteem 225 e.v.
waardenvrijheid 30
wederkerigheid 75 e.v., 347
wederkerigheid (reciprociteit), norm van 139
werkloosheid 340 e.v.
werving 311 e.v.
wet van de remmende voorvoorsprong (Romein) 410 e.v.

wilsgerichtheid 45
wilsintensiteit 45

zelfmoord 165 e.v.
zionisme 235, 408 e.v.
Zwijndrechtsche Broederschap 162 e.v., 164 e.v.
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