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Deel 1

Sociologie,  
een wetenschap van de samenleving

In dit eerste deel tekenen we het raamwerk uit waarbinnen sociologen werken. 
Eerst vertellen we iets over de eigen aard van de samenleving, met bijzondere 
aandacht voor een aantal geselecteerde spanningsvelden: tussen individu en samen-
leving, tussen de mogelijkheden die de samenleving aan haar leden biedt en de 
beperkingen die ze hun oplegt, tussen solidariteit en strijd en tussen gelijkheid en 
ongelijkheid. Vervolgens positioneren we de sociologie als (sociale) wetenschap, wat 
ons als vanzelf brengt bij een eerste definitie. Sociale feiten vormen de voedings-
bodem van deze wetenschap. Ten slotte hebben we het over de waarneming van 
de sociale werkelijkheid. Die kan ‘alledaags’ zijn of wetenschappelijk. Er zit toch wel 
verschil tussen beide soorten waarneming wat de kwaliteit betreft van het beeld dat 
ze opleveren. Toch bestaan er ook binnen de sociologie verschillende invalshoeken 
– paradigma’s – die telkens een andere – soms verrassende, altijd verrijkende – kijk 
op de samenleving opleveren.





1.  Op ontdekkingstocht door een bekend 
gebied?

Over de eigen aard van de samenleving

Letterlijk betekent sociologie ‘samenlevingskunde’. Het woord is een hybride com-
binatie van socius (Latijns voor metgezel; societas is samenleving) en logos (Grieks 
voor kennis, kunde, wetenschap, wetten). Sociologen willen meer weten over hoe de 
mensen samenleven in allerhande sociale verbanden (gezinnen, verenigingen, bedrij-
ven, steden, staten), wat de kenmerken zijn van die samenlevingsverbanden en door 
welke wetmatigheden dat samenleven wordt gestuurd. In dit hoofdstuk onderne-
men we een eerste poging om daarmee kennis te maken.

1.1 Een beeld van een titel

De titel van dit boek is niet lukraak gekozen. Of toch wel, want de volledige titel zou 
moeten luiden: ‘Het speelveld, de spelregels, het spel en de spelers’. Maar omdat die 
titel te veel plaats op de omslag en ook in het geheugen van gebruikers zou inne-
men, hebben we hem verkort tot ‘Het speelveld, de spelregels en de spelers’. Niet 
dat we het spel daarmee naar de tweede rij verschuiven, zeker niet.

We mogen er immers van uitgaan dat de spellen die we spelen, afspiegelingen zijn van 
de manieren waarop we samenleven en dat de samenleving het speelveld is waarop 
die spellen zich afspelen. De volledige titel drukt zo de fundamenteel sociologische ver-
houding uit tussen de samenleving (het speelveld), de sociale spelregels (zoals wetten 
en gedragsregels), de maatschappelijke spelers (mensen, organisaties, instituties) en het 
spel dat binnen dat veld wordt gespeeld. Of ‘spellen’ die worden gespeeld, in het meer-
voud. Want achter, onder en naast het formele spel gaan vele andere spellen schuil.

De samenleving is dus een speelveld met spelregels en spelers en samen spelen 
ze het samenlevingsspel. Het staat de lezers vrij voor het eigen favoriete veldspel 
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te kiezen. Zelf dachten we aan voetbal. Elk speelveld wordt afgebakend door lijnen. 
Binnen die lijnen lopen de spelers die aan het spel (mogen) deelnemen. Buiten het 
speelveld staan de spelers die niet mee kunnen spelen, omdat ze bijvoorbeeld ge-
kwetst of ‘uit vorm’ zijn, of die niet mee mogen spelen omdat ze werden uitgesloten 
wegens een zware inbreuk op de spelregels.

De spelers moeten zich immers aan de spelregels houden. Die zijn niet allemaal even 
dwingend. Het leeuwendeel van die regels ligt vast in allerlei reglementen van nationa-
le en internationale sportbonden. Veldspelers mogen de bal niet met de hand spelen, 
geen te ruwe of te zichtbare overtredingen begaan, niet buitenspel staan. Houden de 
spelers zich niet aan die regels, dan speelt de scheidsrechter zijn rol. Hij bestraft de in-
breuken naargelang van de ernst: de geringere met een lichte straf, de ergere met een 
zware straf. In geval van een rode kaart wordt de overtreder van het veld gestuurd 
en voor een of meer wedstrijden uitgesloten. Maar de spelers horen ook informele 
regels in acht te nemen Sommige regels zijn voor interpretatie vatbaar en nog andere 
behoren tot de ‘goede gewoonten’, zoals regels van fair play. Wanneer een speler voor 
dood op de grond ligt, wordt verwacht dat de bal wordt buitengetrapt en het spel 
wordt stilgelegd. Gebeurt dat niet, dan volgt er een fluitconcert van de toeschouwers.

Ook het maatschappelijke leven wordt beheerst door geboden en verboden, door re-
gels allerhande en taboes: beleefdheidsregels, personeelsstatuten, GAS-boetes, wetten en 
decreten en EU-regelgeving. De rechter kan een geldboete opleggen aan overtreders of 
ze voor enige tijd naar de gevangenis sturen en hen zo uit de samenleving bannen. Je kan 
een uitnodiging voor een feestje wel vergeten als je op het vorige buiten de schreef bent 
gegaan, of je kan vruchteloos zitten wachten op een sms’je van je vrienden nadat je hen 
publiekelijk hebt geaffronteerd.

Binnen het veld bakenen lijnen verschillende zones af waarin, conform de spelregels, 
sommige handelingen wel en andere niet mogen. Op de eigen helft kan je niet bui-
tenspel staan. Nergens mag je de bal met je handen spelen of de tegenspeler langs 
achteren tackelen, maar die overtredingen worden in de strafschopzone zwaarder 
bestraft dan elders.

Ook in de samenleving gelden andere regels voor de publieke en voor de particuliere 
ruimte, voor wat je op straat doet of binnenshuis, binnen het bedrijf of binnen het gezin.

De spelers bekleden specifieke posities – een kernbegrip in de sociologie. Die zijn 
bekend: keeper, flankverdediger, centrale verdediger, middenvelder en spits. De doel-
wachter en de verdedigers proberen de tegenpartij het scoren te beletten, mid-
denvelders bereiden het scoren voor, de spitsen hebben als opdracht af te werken.
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Ook de samenleving bestaat uit een stel posities, bijvoorbeeld beroepsposities, en tussen 
al die posities bestaat een taakverdeling: de arbeidsdeling. Er zijn posities van waaruit de 
productie van goederen en diensten wordt voorbereid, ondersteund of georganiseerd. 
Andere posities zorgen dan weer voor de eigenlijke productie ervan en voor hun verde-
ling en verkoop. Uiteindelijk zijn we allemaal consumenten van die goederen en diensten.

Met die posities gaan specifieke rollen gepaard. Van de doelwachter wordt verwacht 
dat hij doelpunten voorkomt. Hij permitteert zich best geen fantasietjes. De verde-
digers moeten de aanvallers uit het doelgebied houden, met sober spel. De mid-
denvelders moeten creatief zijn en de aanvallers geïnspireerd.

In de samenleving verwachten we van sommige beroepen (zoals kunstenaars, tekstschrij-
vers en misschien ook docenten) dat ze creatief zijn, spektakel brengen of risico’s nemen, 
maar een luchtverkeersleider of een treinbestuurster gedraagt zich het best anders. Die 
moeten ons veilig en tijdig op onze bestemming brengen.

Naargelang van hun positie hebben de spelers ook een hogere of lagere status. In 
vrijwel alle ploegen worden aanvallers hoger gewaardeerd dan verdedigers. Hoe 
komt dat? Omdat scoren het doel van het spel is. Toch zijn alle spelers even hard 
nodig om het spel te spelen.

In de samenleving is dat niet anders. Er zijn flitsende jobs, zoals modeontwerper of chirurg, 
en beroepen die nauwelijks in de aandacht komen, bijvoorbeeld productieleider, vuilnis-
ophaler of leraar. Ondanks hun lagere waardering zijn de laatstgenoemde beroepen niet 
minder belangrijk voor de goede werking van de samenleving.

Tijdens het spel interageren en communiceren de spelers zowel met de eigen 
ploegmaats als met de tegenspelers. Ze moedigen elkaar aan, wisselen informatie 
uit en schelden elkaar voor verrot. Ze houden in hun acties rekening met wat 
ploegmaats en tegenspelers van plan zijn. Ze anticiperen op de acties van anderen, 
zowel bij het opzetten van een aanval als bij het tackelen van een doorgebroken 
spits.

Moet het gezegd dat we ook in het leven van elke dag voortdurend bezig zijn met commu-
niceren en interageren? Tijdens het vergaderen, wanneer we rondwandelen in de stad of 
tijdens een ruzie praten, roepen en gesticuleren we. We bellen mobiel, sms’en, internetten. 
We vragen naar informatie of geven die.

Bij ploegsporten bestaat er een taakverdeling en een hiërarchie tussen de posities. 
Formeel heeft elke ploeg een kapitein. Dat is niet altijd de beste speler of die met 
het meeste gezag, maar wel wie van hogerhand wordt aangeduid.
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Ook in instellingen, ondernemingen en andersoortige groepen zijn er formele en informe-
le leiders. De formele leiders zijn diegenen die via officiële kanalen op die positie terecht-
komen. Soms, maar niet altijd, zijn dat de beste leden van de groep of diegenen met het 
meeste gezag. Daarom treffen we naast hen ook informele leiders aan. Conflicten tussen 
formele en informele leiders maken deel uit van het dagelijkse leven van elke organisatie.

De spelers moeten zich niet alleen aan bepaalde regels houden, ze moeten zich ook 
nuttig maken. Het komt erop aan te winnen. Wie onvoldoende daartoe bijdraagt, 
wordt door de trainer van het veld gehaald.

Ook in het echte leven word je afgedankt, werkloos of, al dan niet vervroegd, ‘op rust 
gesteld’ als je niet voldoende productief meer bent.

Winnen is dus het doel van het spel, althans het officiële doel. Maar dikwijls worden 
de deelnemers (ook) gedreven door andere motieven, zoals de winstpremie of het 
versieren van een lucratieve transfer, of gaat het gewoon om de gunst van de toe-
schouwers.

Politieke partijen willen politieke macht veroveren, ondernemingen willen winst maken en 
vakbonden willen de belangen van hun leden verdedigen. Maar leiders en leden hebben 
dikwijls ook hun eigen agenda: managers hebben misschien een politieke carrière op het 
oog, vakbondsleiders willen een lucratief zitje in een raad van bestuur. Velen willen de eigen 
maatschappelijke status verbeteren, sommigen doen hun job omdat ze plezier hebben in 
het werk of louter voor de lol van het samenzijn.

Bij uitbreiding heeft ook de ruimte rond het speelveld onze belangstelling. Daar 
bevinden zich de trainers, de bestuursleden, de supporters, maar ook neutrale waar-
nemers. Trainers en bestuursleden nemen niet aan het spel deel en toch sturen ze 
aan wat er op het veld gebeurt.

Is het anders in de samenleving, waar mensen achter de schermen vaak bepalen hoe de 
deelnemers aan het maatschappelijke spel zich gedragen – zonder dat die daarom louter 
poppen in een poppenspel zijn? Ondernemers, politici, religieuze leiders, modeontwerpers 
en mediatycoons stippelen meestal binnenskamers uit waar het naartoe moet met hun 
onderneming, hun partij en het land, hun kerk, de mode voor het volgende seizoen en wat 
er op tv te zien is en in de kranten en weekbladen te lezen valt.

Wellicht is ‘de tribune’ het meest geschikt om de positie van de socioloog te ken-
schetsen. Supporters kiezen meestal de ene of de andere kant, neutrale waarne-
mers bekijken alles met de nodige distantie.
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Wetenschappers, en sociologen in het bijzonder, vallen onder die laatste categorie. Natuur-
lijk hebben ook zij hun sympathieën en antipathieën. Van hen wordt evenwel verwacht dat 
ze een volledige beschrijving leveren van de gebeurtenissen, dat ze die analyseren en dat 
ze verklaringen zoeken en liefst ook vinden voor wat er zich afspeelt op het maatschap-
pelijke speelveld.

Verlaten we dit metaforische speelveld nu helemaal en begeven we ons in de sociale 
werkelijkheid. Die is veel minder duidelijk afgebakend, spelregels worden er voort-
durend gemaakt en afgevoerd, de spelers bekleden er tegelijk verschillende posities 
en vertolken vele en soms tegenstrijdige rollen. We moeten ons aan de spelregels 
houden. Welke ruimte blijft er dan nog voor eigen initiatief, voor persoonlijke vrij-
heid? Sluiten regels en vrijheid elkaar dus uit? Het antwoord is – natuurlijk – neen. Je 
hebt pas vrijheid wanneer er spelregels zijn. Spelregels zorgen voor de zekerheid en 
voorspelbaarheid die mensen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. In zo’n 
geordende samenleving zijn de mensen niet langer (enkel) wolven voor elkaar en 
bezitten ze de vrijheid om de regels te respecteren of te overtreden. Wanneer ze 
die regels als onbestaand beschouwen, dan geldt Rinus Michels’ beruchte uitspraak 
‘voetbal is oorlog’ ook in het echte leven.

1.2 Het dagelijkse leven door de bril van de socioloog

Uit het voorgaande ‘beeld van een titel’ werd al duidelijk dat er allerlei regelmatig-
heden schuilgaan achter onze eerste waarnemingen. Die impressies geven niet altijd 
goed weer wat er werkelijk gebeurt. Om die achterliggende werkelijkheid te ‘lezen’ 
is een sociologische bril nuttig. Eigenlijk is het geen bril, maar een soort röntgentoe-
stel waarmee we een beeld krijgen van de structuur van de zichtbare werkelijkheid. 
Toch volstaat die bril niet. Dat mechanische hulpmiddel is nutteloos als we ook geen 
sociologische verbeelding ontwikkelen. We moeten ook kunnen ‘verstaan’, betekenis 
geven aan wat we waarnemen.

Charles Wright Mills (1916-1962) was de eerste moderne kritische socioloog en dat niet alleen 
omdat hij – in de jaren 1950! – als docent in jeans, T-shirt, met laarzen en op een zware 
motor arriveerde op de campus. Hij werkte vooral rond sociale ongelijkheid, machtselites, 
het verval van de middenklassen, de relatie tussen individu en samenleving en het belang 
van een historisch perspectief voor het sociologisch denken. Zijn belangrijkste boeken zijn 
The Power Elite (1956) en The Sociological Imagination (1959).

Mills definieerde sociologische verbeelding als ‘the vivid awareness of the relationship 
between experience and the wider society’. Het is het vermogen om afstand te nemen 

sociologische 
verbeelding
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van de actuele toestand en een alternatief standpunt in te nemen. Voor hem zijn de 
drie componenten van de sociologische verbeelding: geschiedenis (hoe kwam een 
samenleving tot stand en hoe verandert ze?), biografie (welke mensen bevolken 
een bepaalde samenleving?) en sociale structuur (hoe werken de maatschappelijke 
instituties, wat zijn de dominante instituties, hoe houden ze de maatschappelijke 
orde in stand?).

‘The sociological imagination necessitates above all, being able to think ourselves, away 
from the familiar routines of our daily lives in order to look anew.’ (Mills, 1959)

Met andere woorden: de ervaring van de dagelijkse werkelijkheid is niet zonder 
betekenis, maar moet in haar context worden geplaatst. En dat kan het best door 
enige afstand te nemen van vanzelfsprekendheden, zoals routines.

Daarom maken we eerst kennis met enkele heel alledaagse fenomenen, zoals eten en 
(koffie) drinken, sport, lifestyle en liefde. Via een beschouwing over ‘het contingente, 
maar niet-arbitraire karakter’ van die fenomenen, schakelen we over naar een aantal 
‘serieuze’ maatschappelijke toestanden en problemen, zoals echtscheiding, zelfdoding, 
arbeid, ziekte en dood. Zo zal blijken dat ‘niets menselijks de sociologen vreemd is’.

1.2.1 Over eten en drinken

Op het eerste gezicht zijn eten en drinken primaire behoeften en heeft de bevre-
diging daarvan weinig te maken met de samenleving; moet niet iedereen eten en 
drinken, los van waar en wanneer hij leeft? Toch eten en drinken mensen niet altijd 
en overal op dezelfde wijze. Terwijl wij met mes en vork eten, gebruiken mensen in 
andere culturen eetstokjes of gewoon hun (reine) rechterhand. Hoe mensen om-
gaan met voedsel en drank, is ingebed in de sociale en culturele context.

Ook binnen eenzelfde samenleving treffen we verschillen aan. Aan brunchen op 
zondag doen ‘gewone’ mensen niet mee en ze denken er ook niet aan om pas tegen 
achten de benen onder tafel te steken voor het avondeten. Bij hen heet dat dan 
ook niet ‘het diner’. Waarom wordt vandaag meer en meer buitenshuis gegeten of 
zittend voor de tv en maken ‘light food’-producten zo’n opgang? Via de keuken leer 
je meer dan een hapje van de samenleving kennen. Door naar de wijze van eten te 
kijken, worden sociale patronen zichtbaar (Mennell e.a., 1992; Mennell, 1996).

Wie de keuken en bijbehorende kookboeken nauwlettend in de gaten houdt, is ge-
tuige van de veranderingen in die sociale patronen. Recent (2013) werd de nieuwste 

kookboeken



Op ontdekkingstocht door een bekend gebied? | 27

versie van Ons Kookboek voorgesteld, de achtste uitgave sinds 1927. Elke nieuwe 
uitgave verraadt een aantal culturele verschuivingen. Dat de laatste versie fel op 
de wereldkeuken inzet, heeft natuurlijk alles te maken met de toegenomen reislust 
van de Vlaming en met de multiculturele samenleving die Vlaanderen ondertussen 
geworden is. Zo toonde Mestdag (2002) op een overtuigende wijze aan dat met de 
komst van de Italiaanse gastarbeiders niet alleen pasta en pizza hun intrede deden 
in de Vlaamse eetcultuur, maar dat ook de maaltijdstructuur (aardappelen, vlees met 
saus en groenten) gevarieerder werd.

Ons Kookboek heeft overigens nogal wat concurrentie gekregen. Decennialang maak-
te het deel uit van de bruidsschat die moeders aan hun huwende dochters meega-
ven. Het was het sluitstuk van een socialisatieproces. Vandaag wordt er niet alleen 
veel minder gehuwd en bestaan er heuse mannenkookclubs, maar de massamedia 
hebben de rol overgenomen van het traditionele kookboek. Het zijn Jeroen Meus, 
Pascale Naessens en soortgenoten die met hun tv-programma’s de kook- en eet-
gewoonten van de nieuwe generaties Vlamingen bepalen, maar niet langer volgens 
eenzelfde model; de koks van vandaag roeren in heel uiteenlopende potten. Koken 
is er overigens niet alleen meer om te voorzien in een primaire behoefte. ‘Koken en 
Komen Eten’ is een belangrijke vrijetijdsbesteding voor een grote groep mensen. En 
passant zijn de keuken en vooral het design ervan statussymbolen geworden.

Niet alleen is de maatschappelijke rol van eten grondig veranderd. Ook drinken 
heeft een sociale metamorfose ondergaan. Lange tijd hing rond koffie een geur van 
alledaagsheid (‘de koffie staat klaar’), maar vandaag is koffie weer ‘in’, of ‘sexy’, zoals 
dat nu heet. Barista’s hebben koks, modeontwerpers en andere designers vervoegd 
in de rij van cruciale lifestylers. We drinken koffie niet langer om onze dorst te lessen 
of om wakker te blijven; koffiedrinken werd deel van onze sociale rituelen en kreeg 
een symbolische waarde. Als twee mensen samenzitten voor een kopje koffie, doen 
ze dat wellicht niet alleen om de excellente cappuccino of ristretto die de barista 
voor hen klaarzet, maar willen ze elkaar zien en gezien worden, met elkaar babbelen 
over de politieke toestand in de stad of misschien wel roddelen over vrienden.

Natuurlijk is koffie ook een (vriendelijke) drug: daarvoor zorgt de cafeïne. Die zou de 
hersenen stimuleren en ook helpen relaxeren. Het is interessant om vast te stellen 
dat koffie bij ons een sociaal aanvaarde drug is, terwijl dat in sommige culturen niet of 
minder het geval is – maar waar dan wel andere roesmiddelen worden getolereerd.

Koffie heeft ook zijn plaats in een netwerk van sociale en economische verhoudin-
gen. Koffie wordt geproduceerd, geëxporteerd, geïmporteerd en via de groothandel 
naar de koffiehuizen verdeeld. Van de prijs die wij hier voor een kopje betalen, komt 
slechts een heel klein stuk bij de koffieboer terecht.

eten en drinken
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1.2.2 Over sport

‘Golf spelen is een dure manier van biljarten’: Van Reusel e.a. (1994) stelden vast dat 
ook aan de vrijetijdsactiviteit een sociaal gekleurd kaartje kleeft. Veldhockey, skiën, 
windsurfen, tennis en zeilen scoren duidelijk zeer hoog qua sociale status, terwijl 
wielrennen, motorsport, hengelen, boogschieten, worstelen en boksen een lagere 
waardering meekrijgen. Dat werd bevestigd in een onderzoek van Smits (2004), 
waarin jongeren uit sociaal sterkere gezinnen zeilen, roeien, surfen, skiën en snow-
boarden hun lievelingssporten noemden. Voor jongeren uit de andere kant van de 
sociale hiërarchie waren dat fitness, zaalvoetbal, handbal, motorsport, korfbal en 
duivensport.

Er bestaat duidelijk een sociaal verschil tussen goedkopere en dure sporten. Meer 
culturele verklaringen stellen dat sport een drager is van symbolische codes van 
smaken en leefstijlen. Zo zouden de hogere sporten waarden als distance en finesse 
uitdrukken: lichaamscontact wordt vermeden door het gebruik van hulpmiddelen 
die afstandelijkheid suggereren, zoals rackets, golfclubs of hockeysticks. Sporten die 
populair zijn bij de arbeidersklasse, hebben een patroon van lijf-aan-lijfgevechten en 
zouden zo beter aansluiten bij de arbeiderscultuur (Wacquant, 1995). Tegelijk stel-
len we een geleidelijke evolutie vast in blood sports, zoals boksen: de blote vuisten 
moeten worden ‘bekleed’ met bokshandschoenen. Het vormt een onderdeel van de 
algemene disciplinering van de arbeidersklasse, die overigens niet meteen gebeurde: 
parallelle circuits van bare knuckle fights (boksen met blote vuisten) bleven lange tijd 
bestaan – en duiken tegenwoordig weer op.

1.2.3 Over lifestyle en lijfstijl

Lifestylebladen informeren over de cultuur die richtinggevend is voor het imago 
van de moderne, vrije mens. Niet wat men is, maar wat men lijkt, is belangrijk. 
Zo wordt de buitenkant van de mens sociaal ingevuld. Want ondanks de diverse 
lifestyles blijft er één duidelijk (voor)beeld van lijfstijl, dat van het ideale vrouwelijke 
en mannelijke lichaam. Het is het gebruinde en energieke lichaam, met lange benen 
en smalle heupen, overlopend van vitaliteit en bovenal volstrekt rimpelloos en 
vetloos. Dat mannequinmodel kan elke lifestyle aan. Wel vergt het een voortdu-
rend gevecht tegen afstervende huidcellen en opdringerige rimpels, tegen dood 
of levend gewicht.

Die beschaving van de look is uiteraard niet ieders cultuur. Ze wordt vooral gedeeld 
en gedragen door een welomschreven, zij het voortdurend uitdijende groep van 
stedelingen met een bovenmodaal inkomen, vaak verdiend in een van de sectoren 
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van de look- en lifestyle-industrie. Via de massamedia dringen de nieuwe cultuur- en 
lichaamsidealen langzaam maar zeker door tot de provincialen. Wordt een mode 
echter overgenomen door die brede lagen van de samenleving, dan verliest ze haar 
trendy monopoliekarakter. Dat is voor de smaakmakende elites het signaal om zich 
een nieuwe look aan te meten. De democratisering van een cultureel item vernie-
tigt noodzakelijk de ermee verbonden distinctiewaarde, waar het om te doen was 
(Baudrillard, 1972; Bourdieu, 1979; Laermans, 1993a).

1.2.4 Over liefde

Cupido maakt bij het afschieten van zijn pijlen geen onderscheid tussen sociale her-
komst, religie of status – liefde is immers blind. Is dat ook zo? Verliefdheid mag dan 
wel blind zijn, de keuze van een partner is dat niet. Mensen huwen meestal binnen 
hetzelfde sociale milieu: met mensen met eenzelfde religieuze overtuiging, etnische 
herkomst en opleiding. Met iemand uit dezelfde groep valt makkelijker te praten, 
is er een basis voor gemeenschappelijke activiteiten en is het risico op conflicten 
kleiner dan met iemand uit een andere sociale groep.

Daarenboven is er de sociale druk van de sociale omgeving. Die leidt naar gear-
rangeerde huwelijken of werkt subtieler, via afkeuring van mogelijke partners door 
vrienden of door roddels. Wie heeft dat al niet aan den lijve ondervonden? Ten slot-
te is de mogelijkheid om een potentiële partner in eigen kring te ontmoeten groter 
naarmate die eigen groep groter wordt. Vroeger was een man met een universitaire 
vorming genoodzaakt om een vrouw met een lagere opleiding te kiezen, omdat er 
toen amper vrouwelijke soortgenoten waren. Wat heeft de toekomst in petto, nu 
meer vrouwen dan mannen slagen in hun hogere studies?

Zelfs verliefdheid wordt dus sociaal gestuurd (Hendrickx e.a., 1995).

1.2.5 Contingent maar niet arbitrair?

De socioloog hoort zich af te vragen waarom bestaande praktijken, gebruiken, op-
vattingen en maatschappelijke verhoudingen ooit anders waren en of ze anders 
zouden kunnen zijn. ‘Alles is contingent, maar niet arbitrair’, stellen Elchardus, Spruyt 
en Vanroelen (2014). Iets is contingent als het anders had kunnen zijn dan het nu 
is. De wijze waarop wij verliefd worden, wat wij mooi of lelijk vinden, hoe wij ons 
eten klaarmaken, wat wij eten en drinken en hoe wij ons aan tafel gedragen, hoe wij 
ons kleden, hoe wij onze belangen nastreven; dat alles had ook anders kunnen zijn. 
Vaak denken mensen dat de manier waarop wij hiermee omgaan, ‘natuurlijk’ is, de 
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normale en zelfs de enige ‘beschaafde’ manier. Evenwel hadden die codes van sociaal 
handelen zich ook anders kunnen ontwikkelen.

Maar contingent is niet hetzelfde als arbitrair of willekeurig. Het is niet omdat een 
bepaald gebruik of een bepaalde handeling ook anders had kunnen zijn, dat er geen 
goede redenen bestaan dat ze in onze samenleving die vorm aannemen en geen 
andere. Het is de opdracht van de sociologie om te achterhalen en te verklaren 
hoe ze door mensen zijn gemaakt en gevormd tot een bepaalde sociale orde. Dat 
heet ‘padafhankelijkheid’ en het wil zeggen dat gebeurtenissen uit het verleden van 
invloed zijn op latere toestanden en ontwikkelingen. Vroegere ontwikkelingen resul-
teren in het huidige ‘format’ van onze wijze van samenleven, wat niet wil zeggen dat 
verandering onmogelijk zou zijn.

1.3 Een stap verder

Hoe komt het dat vandaag meer dan één op de drie huwelijken op een echtscheiding 
uitloopt? Waarom wordt een onderneming anders georganiseerd dan een zelfhulp-
groep voor patiënten? Waarom is de dood tegenwoordig een taboe en wordt over 
seks open en bloot gesproken? Waarom verdient iemand in de informaticasector meer 
dan een opvoeder in een instelling voor personen met een beperking en verdient die 
dat wel? Waarom leven hogeropgeleiden járen langer dan lageropgeleide mensen?

Meestal hebben we daar wel een antwoord op, vanuit onze ‘common sense’, ons 
‘gezond verstand’. Gezond verstand bevat een losjes samenhangend stel van fei-
ten, waarnemingen, ervaringen, inzichten en ‘received wisdom’, dat elk van ons heeft 
verworven en opgestapeld op haar (kortere of langere) levensweg (Watts, 2011: 
8). Het gaat om kennis die op onze dagelijkse ervaringen is gebaseerd en aan de 
hand waarvan we zin geven aan de situaties waarmee we worden geconfronteerd. 
Het gezond verstand is overwegend praktisch van aard, meer bekommerd om on-
middellijke antwoorden op concrete problemen dan om het achterhalen van het 
‘waarom’ van die problemen of om het ontwikkelen van algemene regels die op 
diverse toestanden van toepassing zijn.

Maar laat het zoeken (en vinden) van antwoorden op de vraag naar het ‘waarom’ 
van verschijnselen en het ontdekken van algemene regels (‘wetten’) nu net dat-
gene zijn waar de wetenschap naar streeft. Ook de sociologie legt zich niet neer bij 
 WYSIWYG (‘what you see is what you get’), maar gaat op zoek naar verklaringen 
achter de zichtbare fenomenen. Dat is wat een wetenschappelijke – en dus de so-
ciologische – aanpak onderscheidt van het ‘gezond verstand’.
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We bekijken een aantal fenomenen die op het eerste gezicht te verklaren vallen 
vanuit persoonlijke kenmerken en drijfveren, totdat blijkt dat sociale factoren daar-
bij een uiterst belangrijke rol spelen: echtscheiding, zelfdoding, arbeid en ziekte en 
dood.

1.3.1 Echtscheiding

Op het eerste gezicht liggen de oorzaken van echtscheiding op het louter per-
soonlijke vlak: twee mensen die elkaar niet meer zien zitten, na een langer (maar 
vandaag vooral korter) samenleven. Het lijkt dus een persoonlijk probleem en 
is daarom voer voor huwelijksconsulenten, psychologen, psychiaters en juristen. 
Maar zowel het absolute aantal als het percentage echtscheidingen zit in de lift, in 
vrijwel alle westerse landen: in België van 20.331 in 1990 naar een (voorlopig?) 
hoogtepunt van 35.366 in 2008; daarna trad een forse daling op, tot 24.310 in 
2014 (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/huwelijken_echtschei-
dingen_samen woning/echtscheidingen/). Echtscheidingen hebben belangrijke 
repercussies. Zo lopen alleenstaande vrouwen een hoger risico op armoede, 
lijden vele kinderen onder de scheiding van hun ouders (ze behalen slechte-
re studieresultaten), stijgt de kans dat zij later zelf zullen scheiden en worden 
de samenlevingsvormen complexer (denk aan nieuw samengestelde gezinnen). 
Daarom is echtscheiding meer dan een verzameling van persoonlijke problemen 
(Mortelmans, Swennen, & Alofs, 2012); het wordt een sociaal feit én voer voor 
sociologen.

Waar zoeken sociologen de verklaringen? Ze letten op de frequentie van de echt-
scheidingen, op de variaties naargelang van het inkomen, het beroep, de woonplaats 
of de leeftijd van de partners. Die kenmerken worden dan in verband gebracht 
met de sociale omstandigheden waaronder mensen een huwelijk sluiten en dat 
al dan niet verbreken. Voorbeelden van zulke sociale condities zijn: de maatschap-
pelijke trend naar tweeverdienersgezinnen waardoor de echtgenoten economisch 
onafhankelijk werden van elkaar, de verminderde sociale druk om toch maar samen 
te blijven vanwege de kinderen, de dalende sociale controle op het privéleven van 
mensen vanwege de kerk en de familie, de toename van de sociale contacten bui-
ten het gezinsverband, de erosie van de klassieke solidariteitsverbanden, de langere 
levensverwachting waardoor de potentiële huwelijksduur toeneemt en dus ook de 
kans op een echtscheiding. Daarnaast spelen veranderingen in de wetgeving een 
belangrijke rol. Zo is er de inkorting van de duur van de procedure voor echtschei-
ding met onderlinge toestemming tot ongeveer zes maanden en sedert 1 juni 2003 
de mogelijkheid dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen kunnen huwen, 
waardoor ook zij in de echtscheidingsstatistieken kunnen terechtkomen. Echtschei-
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dingsgedrag wordt zo verbonden met de wijze waarop de samenleving is ingericht 
(Matthijs, 1990). Meer over de factoren die de stijging van het aantal echtscheidingen 
kunnen verklaren, staat onder 7.8.2.

1.3.2 Zelfdoding

In Vlaanderen overleden, volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 
1.052 mensen door zelfdoding (suïcide) of gemiddeld drie mensen per dag (cijfers 
voor 2013). Dat betekent meer dan 17 zelfdodingen per 100.000 inwoners. Het 
Vlaamse suïcidecijfer ligt daarmee anderhalve keer hoger dan het EU-gemiddelde. 
Lageropgeleiden en (langdurig) werklozen, alleenstaanden, alleenwonenden en ge-
scheiden mensen vertonen een hogere kans op pogingen tot zelfdoding en op 
zelfdoding. Ook de leeftijd is belangrijk (de helft van het aantal zelfdodingen gebeurt 
bij mannen en vrouwen jonger dan 50 jaar), evenals het geslacht (mannen lopen 
een sterk verhoogd risico op suïcide) (https://www.zorg-en-gezondheid.be/sociale-
kenmerken-bij-zelfdoding).

Waarom die cijfers in een handboek sociologie? Bestaat er immers iets persoon-
lijkers dan zelf te kiezen waar en hoe te sterven? ‘Kiezen’ is wellicht een slechte 
woordkeuze, want op de weg naar zelfdoding is er dikwijls geen afslag en gaat het 
over een uitzichtloze tunnel zonder licht aan het einde, ondanks initiatieven als het 
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie uit 2012. Wie die weg kiest en waarom, is dus – 
ongetwijfeld? – een kwestie van psychologische factoren. Toch?

Het eerste thema waarin de eerste voltijdse socioloog, Emile Durkheim, zijn tanden 
zette, was zelfdoding. Durkheim verzamelde voor zijn zoektocht naar de oorzaken 
van zelfdoding statistieken over zelfdoding in verschillende streken van Frankrijk en 
in verschillende Europese landen, en hij berekende op basis daarvan zelfdodingsra-
tio’s (Durkheim, 1897/1967). Hij onderzocht vervolgens met welke maatschappe-
lijke factoren die ratio’s systematisch varieerden en kwam daarbij onder meer uit bij 
religie, burgerlijke staat, woonplaats (stad of platteland), aanwezigheid of afwezigheid 
van militaire opleiding. De correlaties die hij vond, verklaarde hij uit de gemeen-
schappelijke factor ‘sociale integratie’, waarbij zowel een teveel als een gebrek aan 
sociale integratie tot meer zelfdodingsgedrag leidde. Ook de desintegratie van de 
groep zelf bleek tot een verhoging van de zelfdodingsneiging te leiden omdat het 
individu dan zonder morele en sociale steun wordt gelaten.

Durkheims conclusies en ook zijn werkwijze dienen vandaag nog altijd als weg-
wijzers. Recente onderzoeken bevestigen alle, in meerdere of mindere mate, zijn 
analyses van meer dan honderd jaar geleden.
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Emile Durkheim (1858-1917) werd geboren in de Vogezen, in een joodse familie. Hij mag 
gerust de stamvader van de moderne sociologie worden genoemd. Dat blijkt niet alleen 
uit de drie studies die hij in het bestek van vijf jaar publiceerde en die de basis van de 
moderne sociologie vormen: De la division du travail social (1893), Les règles de la méthode 
sociologique (1895) en Le suicide, étude de sociologie (1897).

Ook zijn andere activiteiten droegen bij tot het vestigen van de sociologie als academische 
discipline, zoals de oprichting van het eerste Europese sociologische tijdschrift in 1898 
(L’Année sociologique) en dat hij als eerste een leerstoel sociologie bekleedde (aan de 
Parijse Sorbonne in 1913). Het jaar voordien voltooide hij zijn vierde grote studie, Les formes 
élémentaires de la vie religieuse (1912). Daarmee werd een cirkel gesloten, want hoewel hij 
zijn hele leven overtuigd ongelovig en socialist was, wilde hij in zijn jeugd – in de voetsporen 
van zijn voorouders – rabbijn worden.

1.3.3 Arbeid

Er gaat geen dag voorbij zonder dat het thema ‘werk’ aan bod komt: in de media, in 
politieke discussies, op café. Het gaat dan over stress op het werk, over de hardnek-
kige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, over de hoge 
werkloosheid bij jongeren, over de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat werk 
– of geen werk hebben – het dagelijkse leven van veel mensen domineert, hoeft 
geen verbazing te wekken: ons beroep bepaalt in hoge mate onze sociale positie, 
onze sociale status, zelfs onze identiteit. Een van de eerste dingen die je probeert 
te achterhalen wanneer je iemand leert kennen, is vaak: ‘Wat voor job heb je?’ Of 
bij studenten: ‘Wat studeer je?’ Maar ook dat heeft te maken met professionele 
toekomstplannen.

Heel wat wetenschapsdisciplines houden zich bezig met werk en de werking van 
de arbeidsmarkt: arbeidspsychologen, economen, juristen, historici. Waar ligt het ei-
gene van de sociologische inbreng in die puzzel? Sociologen vragen zich af waarom 
praktijken, gebruiken en opvattingen op het vlak van arbeid en werkgelegenheid 
zijn zoals ze zijn, of ze ooit anders waren en of ze anders zouden kunnen zijn. Het 
gaat hier om de belangrijke les van de sociologie die we daarnet citeerden: ‘Alles 
is contingent, maar daarom nog niet arbitrair’ (Elchardus, Spruyt, & Vanroelen, 2014). 
Dat geldt zonder twijfel ook voor de manier waarop we werken. Waar we geneigd 
zijn om arbeid vandaag als ‘het hoogste goed’ (arbeidsethos) te beschouwen, werd 
in vroegere samenlevingen niet altijd even respectvol naar arbeid gekeken. Lange 
tijd hielden de ‘betere klassen’ zich vér van arbeid (Lis & Soly, 2012). Pas in de 16de 
eeuw kwam daarin een ommekeer. Voor puriteinse protestanten – zie de predes-
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tinatieleer van Calvijn (1509-1564) – werden ondernemerschap, noeste arbeid en 
een ascetische levensstijl niet alleen deugden, maar vormden ze zelfs voortekenen 
van uitverkorenheid in het hiernamaals. Die ontwikkeling van een ‘innerweltliche As-
kese’ stimuleerde volgens Max Weber (1864-1920) het ontstaan van de industrieel-
kapitalistische samenleving.

We werken dus niet alleen maar voor de kost, maar ook voor ons zielenheil? Zo 
hooggestemd denken we niet meer over arbeid. Toch betekent arbeid ook vandaag 
nog meer dan enkel een bron van inkomen. Zo ontwikkelde Jahoda in haar Latente 
Deprivatiemodel – op basis van haar werkloosheidsstudies uit de jaren 1930 en 
1970 en dan voornamelijk de Mariënthal-studie uit de jaren 1930 (Jahoda & La-
zarsfeld, 1933/1975) – de stelling dat het psychische welbevinden verslechtert bij 
het wegvallen van betaalde arbeid. Betaalde arbeid vervult immers, naast de mani-
feste functie (het verwerven van een inkomen en van andere materiële voordelen), 
een aantal latente functies (Jahoda, 1982). Die worden niet altijd bewust nagestreefd, 
maar ze zijn daarom niet minder belangrijk voor het welzijn van het individu. Ze 
komen vooral bovendrijven wanneer arbeid wegvalt en die latente functies dus niet 
langer worden vervuld.

Jahoda onderscheidt vijf functies:
 – arbeid structureert de tijd van individuen;
 – arbeid is een belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen;
 – arbeid verbindt een individu met doeleinden die de persoonlijke preferenties 

overstijgen;
 – arbeid zorgt voor status en identiteit en draagt zo bij tot de definitie van ie-

mands positie in de samenleving;
 – arbeid dwingt tot activiteit, biedt kansen om handelingen te stellen met zichtbare 

gevolgen en dwingt ook tot het ontwikkelen en uitdrukken van competenties 
en vaardigheden.

Voor Jahoda is arbeid de enige institutie die al deze functies – latente én manifeste 
– tegelijk kan vervullen. Vooral door de uitwassen van de zogenaamde arbeidsmarkt-
gerichte activering, de dominante logica van het sociale beleid in de voorbije twee 
decennia, werd die erg positieve visie op arbeid kritischer onder de loep genomen. 
Vooral bij jobs met een lage kwaliteit ontbreekt een aantal van die latente functies. 
De discussie over de mini-jobs, die in Duitsland ontstonden, moet in dat verband 
worden gezien.

En wat over het gezegde ‘er is werk genoeg voor iedereen. Sommigen kunnen wel, 
maar willen niet’? Is werkloosheid een eigen keuze en dus ‘wie werk wil, kan er vin-
den’? Aan de basis van werkloosheid liggen enkele maatschappelijke oorzaken, zoals 
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een ongunstige economische conjunctuur, onvoldoende banen, veranderde nood 
aan competenties, een problematisch onderwijstraject, opgroeien in armoede en de 
ruimtelijke mismatch tussen een hooggeschoolde vraag en een laaggeschoold aan-
bod. De meeste werklozen willen snel werk, om financiële, sociale en psychologische 
redenen. Er is verlies van inkomen en consumptiemogelijkheden, er valt minder te in-
vesteren in de eigen toekomst en in die van de kinderen en er is een risico op sociale 
daling. Maar er is ook de latente impact, die we daarnet hebben besproken: het verlies 
van sociale netwerken en van sociale contacten, een erosie van het eigenwaardege-
voel, het aftakelen van structuur in de tijdsbeleving, schaamte door de lage(re) maat-
schappelijke status. Ook is langdurige werkloosheid schadelijk voor de subjectieve en 
objectieve gezondheid en de levensverwachting. Hoe langer iemand werkloos is, hoe 
dramatischer voor de kansen om ooit weer volwaardig geïntegreerd te raken op de 
arbeidsmarkt; dat wordt niet ten onrechte het ‘litteken-effect’ genoemd, iets wat je je 
hele loopbaan meedraagt. Bovendien zal een werkgever een ‘lange werkloosheids-
periode’ percipiëren als een indicator van een lage arbeidsgeneigdheid en -produc-
tiviteit. Die en andere bevindingen van de arbeidssociologie vormen het onderwerp 
van een uitstekend handboek arbeidssociologie (Vanroelen, Henderickx, & Pulignano, 
2016). Daar komen overigens ook de volgende zaken ter sprake.

De waardering van de kwantiteit (hoeveel jobs) en de kwaliteit (of werkbaarheid) 
van de arbeid (welke jobs) is sterk afhankelijk van de toestand op de arbeidsmarkt. 
Is er grote werkloosheid, dan gaan de discussie én het beleid over de (on)mogelijk-
heid om nieuwe jobs te scheppen en hebben werkgevers en hun organisaties de 
mond vol over de zogenaamd noodzakelijke flexibiliteit en mobiliteit. Zijn er minder 
werklozen in de statistieken te vinden, dan verstomt die discussie al snel, maar wordt 
vergeten dat bepaalde groepen structureel (soms van generatie op generatie) werk-
loos zijn en daardoor ook uitgesloten worden van het structurerende potentieel 
van arbeid.

Wanneer die discussie verstomt, doen werkgevers er alles aan om de mobiliteit van 
werknemers zoveel mogelijk te beperken. Op dat moment verschijnt de kwaliteit 
van de arbeid weleens op de agenda. Die kwaliteit van de arbeid kan zowel vanuit 
een substantieel als vanuit een instrumenteel perspectief worden benaderd. Een 
substantieel perspectief argumenteert dat een welvarende samenleving als de onze 
principieel aandacht moet hebben voor het welzijn bij de arbeid. Arbeid wordt dan 
niet gezien als een last die we nu eenmaal moeten dragen omwille van de vooruit-
gang en de welvaart, maar zou precies vanuit die vooruitgang en welvaart ook een 
lust voor eenieder moeten zijn. De instrumentele versie vertrekt veeleer van de 
kosten die gepaard gaan met een slechte kwaliteit van de arbeid. Een slechte kwa-
liteit van de arbeid leidt immers tot een verhoogde kans op ziekte en vandaar tot 
ziekteverzuim, verloop en het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt.
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Die arbeidsvolumeverliezen werden lange tijd niet als problematisch beschouwd, 
omdat we door twee opeenvolgende babybooms en de feminisering tijdens de 
laatste halve eeuw meer dan voldoende arbeidsaanbod hadden om aan de vraag 
te beantwoorden. Die situatie is ondertussen gekanteld. De uitstroom op de ar-
beidsmarkt (de babyboomers gaan met pensioen) wordt niet meer gecompenseerd 
door de instroom (van minder bevolkte geboortecohortes). Daardoor worden de 
korte loopbanen die we in België traditioneel lieten optekenen, gestimuleerd door 
stelsels van vervroegde uittreding, plots heel problematisch. Iedereen heeft er de 
mond van vol dat we ‘langer moeten werken’ om zo de participatiegraad op te 
drijven, tot op het door de EU gewenste niveau. Maar, zo reageren critici, dan moet 
de werkbaarheid ook naar omhoog. Jobs moeten zich beter laten werken, zodat 
mensen er niet ziek van worden.

De relatie tussen jobdesign en ziekte heeft Karasek (1979) geconceptualiseerd in 
zijn klassiek geworden job demand-job control-model.

Figuur 1.1 Het ‘job demand – job control’-model van Karasek.
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Op basis van dat model werd heel wat onderzoek gedaan, onder meer in de lidsta-
ten van de EU27 en EU15 (Eurofound, 2012). We beperken ons tot de gegevens 
voor het Vlaamse Gewest, voor België en voor de EU15. In Vlaanderen doet 22% 
(25% voor België, 24% voor de EU15) van de werkenden actief werk, 31% (31%, 
29%) passief werk, 21% (22%, 27%) zinloos werk en 26% (21%, 26%) slopend werk. 

werkbaarheid

job demand-job 
control-model



Op ontdekkingstocht door een bekend gebied? | 37

Onderzoek na onderzoek bleek dat alleen de zogenaamde ‘actieve jobs’ niet ziek 
maken. In België dreigen 2.885.898 mensen dus ziek te worden door hun werk.

Waarom is er dan zo weinig aandacht voor de ziekmakende jobs? We zijn vandaag 
zo bekommerd om onze gezondheid en we voelen ons ook verantwoordelijk voor 
de eigen impact op de gezondheid van anderen, getuige de discussies en het beleid 
omtrent roken. Dat de meerderheid van de Europeanen ziek dreigt te worden door 
te werken, wordt in het maatschappelijke debat niet naar voren geschoven.

1.3.4 Ziekte en dood

Ook gezondheid, ziekte en levensverwachting lijken bij uitstek het resultaat van in-
dividueel gedrag, maar de band met de leef-, werk- en woonomstandigheden is 
onmiskenbaar sterk. In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw, met de komst 
van de verzorgingsstaat, dacht men dat er een einde was gekomen aan de verschil-
len in gezondheid (de morbiditeit) tussen sociaaleconomische groepen. Ondertus-
sen weten we dat, ook in dit land, personen met een lage sociale status minder 
lang leven, minder lang in goede gezondheid leven en meer gezondheidsproblemen 
ervaren dan personen met een hoge sociale status.

Onderzoek naar de levensverwachting en de gezonde levensjaren per opleidingsni-
veau (gebaseerd op een cohorte van SILC 2004 en follow-up tot 31/12/2009) be-
vestigt dat er in België een duidelijke ongelijkheid bestaat volgens opleidingsniveau, 
zowel voor de levensverwachting als voor de verwachte gezonde levensjaren (Van 
Oyen & Berger, 2014).

Op de leeftijd van 50 jaar hebben mannen met enkel een opleiding lager onderwijs 
of minder gemiddeld nog 24,7 jaar voor de boeg; bij mannen met een opleiding ho-
ger onderwijs is dat 34,3 jaar of bijna tien jaar langer. Bij vrouwen van 50 jaar is die le-
vensverwachting het laagst wanneer ze geen diploma hebben of enkel een diploma 
lager onderwijs (33,6 jaar). Bij hen is de kloof met hogeropgeleiden minder groot 
dan bij mannen: net vier jaar (37,6 jaar). De hogere gemiddelde levensverwachting 
bij vrouwen draagt natuurlijk bij tot het kleinere verschil.

De ‘levensverwachting in goede gezondheid’ is wellicht nog relevanter als aan-
duiding van de uiteenlopende levenskwaliteit. Meten we de ‘levensverwachting in 
goede gezondheid’ als de ‘levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen’, dan 
hebben hoogopgeleide mannen 21,6 jaar gezonde levensjaren voor zich wanneer 
ze 50 jaar zijn, tegen 13,3 jaar voor mannen met een opleiding lager onderwijs of 
minder : een kloof van 8,3 jaar. Vrouwen met een opleiding hoger onderwijs hebben 
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op die leeftijd nog 22,2 jaar gezonde levensjaren in het vooruitzicht, tegen 14,5 
jaar voor vrouwen met een opleiding lager onderwijs of minder : een verschil van 
7,7 jaar.

Welke verklaringen hebben sociologen voor de maatschappelijke inbedding van die 
ongelijke levensverwachting? Op het meest algemene niveau zijn er de artefactver-
klaringen, de verklaringen gebaseerd op het mechanisme van de selectieve sociale 
mobiliteit en de sociaal-oorzakelijke verklaringen.

Volgens de artefactverklaring zijn de verschillen in sterfte, ziekte en gezondheid 
tussen verschillende sociaaleconomische groepen het gevolg van de gebruikte on-
derzoeksmethoden en meetinstrumenten. Zo is veel onderzoek naar sociaaleco-
nomische gezondheidsverschillen gebaseerd op gegevens die de respondenten zelf 
rapporteren. Evenwel lijkt dat veeleer tot een onderschatting te leiden van de wer-
kelijke gezondheidsverschillen, omdat mensen met een lagere opleiding minder snel 
een aandoening als een gezondheidsprobleem registreren dan hogeropgeleiden.

Een tweede verklaring stelt dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen ont-
staan door selectie op gezondheid tijdens de sociale mobiliteit. Een sociale daling 
zou zo een gevolg zijn van een slechte gezondheidstoestand en een goede gezond-
heid zou bijdragen tot sociale stijging. Dat zou voor een concentratie zorgen van 
mensen met meer gezondheidsproblemen en een grotere kans op overlijden in de 
laagste sociale klassen. Evenwel toont onderzoek aan dat de impact van de gezond-
heidstoestand op sociale daling gering is.

Een derde verklaring zoekt de oorzaken bij de sociaaleconomische status (SES). Die 
invloed verloopt meestal niet rechtstreeks, maar via tal van tussenliggende factoren, 
zoals de materiële en niet-materiële levensomstandigheden: leef-, woon- en arbeids-
omstandigheden, gedrag en levensstijl, kennis, opvattingen, houdingen en waarden in 
verband met gezondheid.

Zo leidt een gebrek aan financiële middelen tot ongezonde woningen met minder 
leefruimte, die in verkeersonveilige buurten liggen, waar minder speelmogelijkhe-
den zijn voor de kinderen. Ook wordt de toegang tot ontspanningsmogelijkheden 
beperkt en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen belemmerd. Een laag 
inkomen gaat meestal samen met werkloosheid of met een kwalitatief slechte job, 
waar materiële arbeidsomstandigheden de gezondheid bedreigen: zware lichame-
lijke arbeid, confrontatie met toxische stoffen, hinderlijke geluiden, rook, trilling, ex-
plosieven, stof en gevaarlijke situaties. Ook worden die jobs vaker gekenmerkt door 
monotone arbeid en een gebrek aan zeggenschap over de eigen werkinhoud, wat 
op zijn beurt stress veroorzaakt.
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Personen met een lage sociale status kunnen daarenboven minder een beroep doen 
op de sociale netwerken en steun die belangrijk zijn om met stressoren om te gaan. 
En die stressoren zijn er in overvloed. Om daaraan te ontsnappen roken mensen 
met een lagere SES meer en eten ze ongezond; vluchten in overmatig alcoholge-
bruik komt bij hen frequenter voor. Het ‘gevoel van machteloosheid’, de afwezigheid 
van een ‘locus of control’, speelt hier een grote rol.

Ten slotte is het gedrag ook de resultante van de (sociale) omgeving waarin iemand 
opgroeide en leeft. Zo worden de voedingsgewoonten grotendeels ontwikkeld tij-
dens de kinder- en jeugdjaren. Wat iemand eet, hangt niet alleen af van de kennis 
van voedsel, maar ook van de financiële middelen om gezond voedsel (zoals verse 
groenten en fruit, vis) te kopen. Dat geldt ook voor de meeste andere aspecten van 
levensstijl. Gebruik maken van preventieve gezondheidszorg of aansluiten bij een 
sportclub kan worden belemmerd door die financiële tekorten, maar meer nog 
door culturele drempels. Preventiecampagnes willen het gedrag veranderen, maar 
ze hebben minder of geen effect op laaggeschoolden omdat ze vaak niet aangepast 
zijn aan hun onderwijsniveau en levensomstandigheden.

We hadden het hier over de ongelijkheid ten aanzien van ziekte en dood binnen 
eenzelfde land, maar ook tussen landen bestaan er markante verschillen in levens-
verwachting en in het risico op allerlei aandoeningen. Wilkinson en Pickett (2009) 
verzamelden materiaal waaruit blijkt dat de inkomensongelijkheid daar een grote rol 
in speelt; in landen waar die hoog is (zoals de VS), leven mensen gemiddeld minder 
lang en zijn ze meer ziek dan in landen met een lage inkomensongelijkheid (zoals 
Japan). Meer daarover in hoofdstuk 10.

1.4 Een eerste definitie van sociologie

... ook al weten we dat die definitie pas op het einde van dit boek haar volle beteke-
nis krijgt.

Er bestaan wellicht meer definities van sociologie dan er handboeken sociologie zijn. 
‘Though this be madness, yet there is method in it’, om het met Shakespeare (Polonius 
in Hamlet) te zeggen. Er zit structuur in deze mozaïek. Hoewel deze sociologen het 
ene element beklemtonen, terwijl gene sociologen meer belang hechten aan het 
andere, hebben de definities een aantal elementen gemeen. Het gaat over sociaal 
handelen, over sociale interacties en relaties, over een sociale omgeving die dat so-
ciaal handelen beïnvloedt (en omgekeerd), over de (relatieve) voorspelbaarheid van 
dat handelen, over mensen als sociaal product, over diverse samenlevingsverbanden 
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en over ‘de’ samenleving. Naargelang een of ander van die elementen voor het 
voetlicht wordt geschoven, komen we terecht bij een ander sociologisch perspectief 
– we komen daar later uitvoeriger op terug (zie deel 5) – maar al die perspectieven 
bevinden zich in het ruime raamwerk van de sociologie; meestal (h)erkennen ze 
elkaar als deel van eenzelfde wetenschappelijke discipline.

We zouden als uitgangspunt een van de definities uit een van de vele internationale 
handboeken kunnen nemen, maar we blijven dichter bij huis en vertrekken vanuit de 
(voor het Nederlandse taalgebied toch wel klassieke) definitie van De Jager en Mok 
(1978) en keren die om. De oorspronkelijke versie is:

Sociologie is de wetenschap die het sociaal handelen van mensen bestudeert, evenals de 
daaruit voortgekomen patronen en structuren in hun ontstaan, voortbestaan en verande-
ren. (naar De Jager & Mok, 1978: 21)

Wij plaatsen niet het sociaal handelen van de mensen centraal, maar wel ‘de daaruit 
voortgekomen patronen en structuren in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen’.

Dan lezen we de definitie als volgt:

Sociologie is de wetenschap die de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert, 
in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen, en tevens het sociaal handelen van mensen 
in de interactie met deze patronen en structuren.

Het eerste deel verwijst naar gedragspatronen, zoals tafelmanieren, of naar institu-
ties, zoals het huwelijk. Ook opvattingen vallen onder die patronen, zoals opvattingen 
over wat rechtvaardig en nastrevenswaardig is of over wat mensen mooi vinden 
of niet. Het gaat over politieke partijen, religieuze groeperingen, etnische gemeen-
schappen of sociale klassen, die aan het handelen van hun leden richting geven. 
Daarbij mogen we nooit uit het oog verliezen dat in de sociologie het adjectief ‘so-
ciaal’ veel ruimer is dan in het dagelijkse taalgebruik. Daar is het een synoniem voor 
sociaalvoelend, voor altruïstisch en soms voor een probleem. Voor de socioloog zijn 
ook geweld, terrorisme, uitbuiting van de medemens, belastingontduiking en het 
weigeren van een uitgestoken hand ‘sociaal’ handelen. Ook dat ‘asociale gedrag’ valt 
immers enkel te verklaren wanneer we rekening houden met de maatschappelijke 
context waarin het ontstaat en vorm krijgt.

We verwezen daarnet naar twee soorten van patronen: ‘gedragspatronen’ en ‘op-
vattingen’. Dat onderscheid brachten we niet zomaar aan, het refereert aan twee 
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cruciale dimensies van de samenleving, die we wat meer gesofisticeerd ‘positionele’ 
en ‘symbolische’ structuren noemen.

De positionele dimensie is het gemakkelijkst te achterhalen, ze wordt meteen zicht-
baar via interactie- en communicatiepatronen. Zo kan de observatie van hoe vaak 
personen met elkaar contact hebben, hoeveel tijd ze samen doorbrengen en wie 
initiatieven neemt als ze samen zijn, je inzicht geven in de positie van die personen 
in een netwerk. Tussen actoren – zowel individuen als groepen – bestaan relaties 
van allerlei aard: nevenschikkende of onderschikkende relaties, relaties van strijd of 
samenwerking.

Symbolische structuren of ‘cultuurpatronen’ gaan over al dan niet geïnstitutionali-
seerde opvattingen: waarden en normen, doelstellingen en verwachtingen. Waarden 
zijn collectieve opvattingen over wat wenselijk is, zoals over het goede en het kwade 
of over wat mooi of lelijk is. Normen zijn collectieve, meer of minder bindende 
gedragsregels, zoals wetten en reglementen, taboes, gewoonten, gebruiken of be-
leefdheidsregels. Ook die opvattingen sturen het handelen van mensen, zeker als 
ze ‘geïnstitutionaliseerd’ raken – dat is: zich ontwikkeld hebben tot instituties, tot 
gevestigde en grotendeels gewaardeerde manieren waarop het sociale leven is ge-
organiseerd. We hebben het dan over het huwelijk, de school, de jaarlijkse vakantie, 
de godsdienst.

Die patronen en structuren staan in voortdurende wisselwerking met het sociaal 
handelen, wat we in het tweede deel van de definitie onder de aandacht brengen. 
Patronen en structuren zijn tegelijk de min of meer vaste resultaten van dat sociaal 
handelen, maar ze zullen op hun beurt dat sociaal handelen sturen.

Het adjectief ‘sociaal’ doet vermoeden dat het niet om alle menselijk handelen gaat. 
Inderdaad, handelen is enkel sociaal handelen voor zover het rechtstreeks of on-
rechtstreeks wordt beïnvloed door het handelen van anderen (meer daarover on-
der 5.1). Het is die sociale bepaaldheid van het handelen die de bijzondere belang-
stelling van de sociologen wekt: dat het handelen gebeurt in een sociale omgeving 
en de kenmerken van die omgeving ondergaat. In familiekring zullen we ons aan 
tafel anders gedragen dan in een restaurant. We gaan anders om met onze collega’s 
(vriendschappelijk) dan met onze oversten (formeel). Hoe en op wie we verliefd 
worden, met wie we samenwonen en met wie we misschien trouwen, wat we mooi 
of lelijk vinden; alles wat ons beweegt, heeft te maken met de samenlevingen die ons 
vormen. De belangen die we hebben en nastreven, de drang om drie weken een 
(zuiderse) vakantie te nemen, de traditie dat je kerkelijk trouwt, ook al heb je in jaren 
geen kerk meer vanbinnen gezien, de gewoonte dat je niet in je zwembroek het 
college sociologie volgt, het idee dat een universitair diploma behalen belangrijk is, 
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zijn zovele andere voorbeelden van een bepaalde manier van samenleven. In andere 
tijden en op andere plaatsen werd en wordt dat alles vaak anders georganiseerd; 
het gaat alweer over ‘het contingente, maar niet-arbitraire karakter’ van sociale fe-
nomenen.

Sociologen proberen dat sociaal handelen te beschrijven, te analyseren, te verklaren 
en te voorspellen. Ze kunnen uit een beperkt aantal kenmerken, zoals inkomen, op-
leiding en beroep, met enige zekerheid afleiden in welk soort buurt iemand woont, 
evenals de grootte en het comfort van het huis, het aantal kinderen, de voorkeur in-
zake boeken, tijdschriften en muziek. Meer nog, ze kunnen op basis van die gegevens, 
met aanvaardbare waarschijnlijkheid, voorspellen van welke verenigingen iemand lid 
is, op welke partij hij (niet) zal stemmen en of het licht aanblijft of uitgaat tijdens het 
vrijen. Ze kunnen, met andere woorden, de structuren in dat handelen achterhalen; 
structuren gaan immers essentieel over de relaties tussen de daarnet opgesomde 
en vele andere elementen. Dat veronderstelt sociological imagination, sociologische 
verbeelding.

Samenvattend

In dit eerste hoofdstuk zetten we voorzichtig de eerste stappen op het pad van de sociologie. We openen 
met een aantal concrete situaties uit het dagelijkse leven en vervolgen met wat sociologen te vertellen 
hebben over enkele grotere fenomenen, die op het eerste gezicht tot de persoonlijke leefsfeer behoren 
(echtscheiding, zelfdoding, arbeid, ziekte en dood). Dan blijkt dat ook daar de maatschappelijke context 
doorslaggevend is en juist die nemen sociologen onder de loep. Het is de bedoeling van de socioloog om 
op het eerste gezicht evidente verschijnselen en gedragingen met enige afstandelijkheid te beschrijven, te 
analyseren en te verklaren. Echte oorzakelijke relaties zijn (nog) schaars in de sociologie en daardoor is de 
sociologie geen echt voorspellende wetenschap. Daarin verschilt de sociologie niet van de andere mens- en 
maatschappijwetenschappen, zoals de economie (‘Over het algemeen zijn economen beter in het voorspel-
len van het verleden dan in het voorspellen van de toekomst’). Maar wat de socioloog wel heeft, is ‘sociolo-
gische verbeelding’. We sluiten deze inleiding af met een definitie van de sociologie, als de wetenschap die 
de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen, en 
tevens het sociaal handelen van mensen in de interactie met die patronen en structuren.

Met die eerste inzichten in onze rugzak kunnen we onze weg voortzetten. In een volgende etappe vertel-
len we meer over de eigen aard van het ‘materiële voorwerp’ van onze wetenschap, de samenleving(en); 
daarna verduidelijken we de voorwaarden waaronder de ‘sociologische verbeelding’ leidt tot wetenschap-
pelijke inzichten over die samenleving.

kunnen we 
 voorspellen?




