
Hoofdstuk 1
Op ontdekkingstocht door 

een bekend gebied?
Over de eigen aard van de samenleving

Though this be madness,  
yet there is method in it.

Het is waanzin, maar er zit logica in.

Shakespeare, Lord Polonius in Hamlet  
(2e bedrijf, 2e toneel)
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Letterlijk betekent sociologie ‘samenlevingskunde’. Het woord is een combinatie van 
socius (Latijns voor metgezel; societas is samenleving) en logos (Grieks voor kennis, kun-
de, wetenschap, wetten). Sociologen willen meer weten over hoe mensen samenleven in 
allerhande sociale verbanden (gezinnen, vriendengroepen, voorzieningen, verenigingen, 
buurten, scholen, bedrijven, steden, staten), wat de kenmerken zijn van die samenlevings-
verbanden en door welke wetmatigheden ze worden gestuurd.

We bouwen onze kennismaking met de sociologische kijk van de samenleving geleidelijk 
op. We openen met enkele heel ‘alledaagse’ fenomenen. Nadien bekijken we een maat-
schappelijk gebeuren dat ongetwijfeld nog enige tijd in het persoonlijke en collectieve 
geheugen zal overwinteren – de coronapandemie – door een sociologische bril. Later in 
het boek ontlenen we daaraan doorlopend voorbeelden. In aparte paragrafen gaan we 
meteen dieper in op de sociale context van echtscheiding, zelfdoding, ziekte en dood. 
Dan zijn we stilaan klaar om een definitie te geven van de sociologie.

1.1 HET DAGELIJKSE LEVEN DOOR DE BRIL VAN DE 
SOCIOLOOG

Onze eerste, dagelijkse, waarnemingen geven niet altijd weer wat er werkelijk gebeurt. 
Om te ‘lezen’ wat achter die eerste indrukken schuilgaat, is een sociologische bril nodig, 
of – beter nog – een sociologisch röntgentoestel dat de structuur van de zichtbare wer-
kelijkheid doet oplichten, net zoals zo’n toestel het geraamte van het menselijk lichaam 
zichtbaar maakt. Maar ook dat volstaat niet: we moeten ook betekenis kunnen geven aan 
wat we zo zien en daartoe moeten we ‘sociologische verbeelding’ ontwikkelen.

Sociologische verbeelding is het bewustzijn dat onze individuele ervarings- en bele-
vingswereld verband houdt met de bredere samenleving (Mills, 1959).

Voor Mills (1959) bestaat die sociologische verbeelding uit drie componenten: geschiede-
nis, biografie en sociale structuur.
 y Geschiedenis leert ons hoe een samenleving tot stand kwam en hoe ze verandert. We 

moeten het verleden kennen om te begrijpen wat er vandaag gebeurt. Zonder enige 
weet van, onder andere, de historiek van de taalstrijd, de schoolstrijd, de verzuiling of 
de sociale zekerheid staan we met open mond te kijken naar wat er zich vandaag in ons 
land afspeelt.

 y Biografie betreft gebeurtenissen in ons persoonlijk leven die ons hebben gemaakt tot 
wie we zijn als sociaal wezen. Hoe verhouden we ons tot de mensen die ons omringen? 
Hoe gaan we om met de groeiende diversiteit van de samenleving? Welke rol speelt 
onze waarneming van onze omgeving?

 y Sociale structuur gaat over de instituties (de kerk, politieke partijen, vakbonden, on-
dernemingen, scholen) die ons leven bepalen. Hoe werken ze, hoe houden ze de maat-
schappelijke orde in stand, hoe worden conflicten onderdrukt of opgelost?
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Eerst illustreren we deze ‘andere manier om naar de dingen te kijken’ aan de hand van 
enkele alledaagse fenomenen, om daarna over te schakelen naar een aantal ‘serieuze’ 
maatschappelijke toestanden. Zo zal blijken dat ‘niets menselijks de sociologen vreemd is’.

1.1.1 Over eten en drinken

Op het eerste gezicht zijn eten en drinken primaire behoeften en heeft de bevrediging 
daarvan weinig te maken met de samenleving. Moet niet iedereen eten en drinken, los van 
waar en wanneer je leeft? Toch eten en drinken mensen niet altijd en overal op dezelfde 
manier. Terwijl wij met mes en vork eten, gebruiken mensen in andere culturen eetstokjes 
of gewoon hun (reine) rechterhand. Hoe mensen omgaan met voedsel en drank, is inge-
bed in de sociale en culturele context.

Ook binnen eenzelfde samenleving treffen we verschillen aan. Brunchen op zondag doet 
niet iedereen, en ook niet iedereen steekt pas tegen acht uur de benen onder tafel voor 
het avondeten. Zelfs of we dat ‘het diner’ noemen, hangt in hoge mate af van de sociale 
klasse. Waarom wordt vandaag, in vergelijking met vroeger, meer buitenshuis gegeten of 
zittend voor de tv? Kunnen we uit het aanbod van een plaatselijke supermarkt afleiden wie 
er in de buurt woont? Door naar de manier van eten te kijken, worden sociale patronen 
zichtbaar.

Alleen al de kookboeken getuigen van de veranderingen in die sociale patronen. In 2013 
werd de nieuwste 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 overtuigende wijze aan dat met de komst van de Italiaan-
se 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 trouwens nogal wat concurrentie gekregen. De massamedia hebben 
de rol overgenomen van het traditionele kookboek. Het zijn Jeroen Meus, Sandra Bekkari 
en soortgenoten die met hun tv-programma’s de kook- en eetgewoonten van de nieuwe 
generaties Vlamingen bepalen. Koken doet men 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 statussymbo-
len geworden. Wellicht verklaart dat waarom mannen zich ook binnenhuis met het koken 
zijn gaan bemoeien...

Een statussymbool is een teken dat niet functioneel wordt gebruikt (zoals het uniform 
van een politieagent), maar als verwijzing naar rijkdom, macht, prestige.

Niet alleen de maatschappelijke rol van eten is grondig veranderd. Ook drinken heeft een 
sociale metamorfose ondergaan. Lange tijd hing er rond koffie een geur van alledaags-
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heid (‘koffie staat klaar’), maar vandaag is koffie weer ‘sexy’. Barista’s hebben koks, mo-
deontwerpers 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 voor de excellente cappuccino of 
espresso macchiato 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 rod-
delen over vriend(inn)en.

Natuurlijk is koffie ook een (vriendelijke) drug: daarvoor zorgt de cafeïne. Die zou de 
hersenen stimuleren en ook helpen relaxeren. Vandaag is koffie een sociaal aanvaarde 
drug, terwijl bij de introductie van ervan – in de tweede helft van de 17de eeuw – kerk 
en overheden alles in het werk stelden om het gebruik ervan af te remmen en zelfs te 
verbieden. Dat had meer te maken met de plekken waar koffie werd gedronken (koffie-
huizen) dan met bekommernissen over de gezondheid; het waren verzamelplekken voor 
kritische geesten waar werd gediscussieerd en de machthebbers voelden zich daardoor 
bedreigd.

Koffie heeft ook zijn plaats in een netwerk van sociale en economische verhoudingen. 
De overgrote meerderheid wordt geproduceerd, geëxporteerd en geïmporteerd door 
internationale bedrijven 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 te-
recht. Initiatieven als ‘Fairtrade’ proberen aan die scheve verhouding (iets) te verhelpen. 
 Fairtrade wil de lokale producenten in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een prijs 
betalen die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten en niet de prijs die wordt 
bepaald door de internationale markt. Ook worden aan hun producten strengere milieuei-
sen gesteld. Het doel van fairtrade is het eerlijk handelen en verhandelen van goederen. 
Vele barista’s serveren die ‘(h)eerlijke koffie’ en je koopt hem niet alleen in gespecialiseer-
de winkels, maar in toenemende mate ook in supermarkten.

1.1.2 Over sport

In een onderzoek van Smits (2004) noemden jongeren uit meer geprivilegieerde gezinnen 
zeilen, roeien, surfen, skiën en snowboarden hun lievelingssporten. Voor jongeren uit de 
andere kant van de sociale hiërarchie waren dat fitness, zaalvoetbal, handbal, motorsport, 
korfbal en duivensport.

Sport is met andere woorden drager van symbolische codes van smaken en leefstijlen. 
Zo zouden de ‘hogere’ sporten waarden als distance en finesse uitdrukken: lichaamscon-
tact 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 ar-
beiderscultuur (Wacquant, 1995). Tegelijk evolueerden blood sports, zoals boksen: de 
blote vuisten werden ‘bekleed’ met bokshandschoenen. Het vormde een onderdeel van 
de algemene disciplinering van de arbeidersklasse. Vandaag duiken parallelle circuits van 
bare knuckle fights (boksen met blote vuisten) weer op, maar nu veeleer als een aspect van 
toenemende aanvaarding en zelfs verheerlijking van geweld. De georganiseerde knokpar-
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tijen tussen voetbalhooligans en het succes van hoodfights als ‘ventiel’ tijdens de corona-
lockdowns kunnen we in deze context plaatsen.

Nieuwe trends in de sport (en vooral in het fitnesslandschap) zijn tegenwoordig eng 
verbonden met lifestyletrends. Aerobics, zumba en zelfs pilates zijn zo goed als achter-
haald; HIIT (High Intensity Interval Training), functional fitness, crossfit en bootcamps in 
de buitenlucht zijn de meer recente rages, voor zolang dat duurt. Het overweldigend 
succes van padel valt te linken aan de opeenvolgende lockdowns tijdens de coronapan-
demie.

1.1.3 Over lifestyle en lijfstijl

Lifestylebladen informeren over wat nodig is voor het imago van de moderne mens. Niet 
wat men is, maar wat men lijkt, is belangrijk. Zo wordt de buitenkant van de mens sociaal 
vormgegeven. 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 ener-
gieke lichaam, met lange benen en smalle heupen, overlopend van vitaliteit en bovenal 
volstrekt rimpel- en vetloos. Dat mannequinmodel kan elke lifestyle aan. Wel vergt het een 
voortdurend gevecht tegen afstervende huidcellen en opdringerige rimpels, tegen dood 
of levend gewicht.

Die cultuur van de look is uiteraard niet voor iedereen weggelegd. 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 
van de look- en lifestyle-industrie. Via de massamedia dringen de nieuwe cultuur- en 
lichaamsidealen langzaam maar zeker door tot de brede lagen van de bevolking. Zodra 
het zover is, verliezen ze hun trendy karakter. Dat is voor de smaakmakende elites het 
signaal om zich een nieuwe look aan te meten. Want enkel zo kunnen ze zich blijven 
onderscheiden van de massa, waar het in de eerste plaats om te doen was (Laermans, 
1993a).

Veblen noemde dit al in 1899 “conspicious consumption’’; nadien analyseerden Packard 
(1969), Baudrillard (1972) en Bourdieu (1979) het fenomeen. Recenter schreef Elizabeth Cur-
rid-Halkett (2018) The sum of small things. A theory of the aspirational class. Zij ontwaart 
een nieuwe elite, een ‘streefklasse’, die zich niet langer onderscheidt aan de hand van 
haar inkomen en zelfs niet door haar materiële consumptie, maar aan de hand van subtiele 
vormen van consumptie. Zo wil ze een ‘verfijnde’ kennis en cultuur etaleren en zich distan-
tiëren van de grauwe massa.
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“Ze dragen een recycleerbare tas, het liefst met het logo van een goed doel erop. Er steekt een 

respectabele krant uit. Ze drinken groene sapjes, doen aan lichaamsbeweging, vooral yoga en pi-

lates. Er hoort een bepaalde wijze van ouderschap bij, waarbij je je kinderen nauwlettend volgt, hen 

op muziekles en sport zet en relatief veel geld opzijzet voor hun studie later.” (Currid-Halkett, 2018)

“Ze dragen een recycleerbare tas, het liefst met het logo van een goed doel erop.”

1.1.4 Over liefde

Cupido maakt bij het afschieten van zijn pijlen geen onderscheid tussen sociale herkomst, 
religie of status – want liefde is 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 dezelfde religieuze overtuiging, etnische herkomst en opleiding. Met 
iemand uit dezelfde groep valt makkelijker te praten, is er een basis voor gemeenschap-
pelijke activiteiten en is het risico op conflicten kleiner dan met iemand uit een andere 
sociale groep.

Bovendien is er de sociale druk van de omgeving. Die leidt naar gearrangeerde huwe-
lijken of werkt subtieler, via afkeuring van mogelijke partners door vrienden of door rod-
dels. Wie heeft dat al niet aan den lijve ondervonden? Tegelijk is de mogelijkheid om een 
potentiële partner in eigen kring te ontmoeten groter naarmate die kring 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?
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Massa’s literatuur vertrekken van die spanning tussen de persoonlijke keuze en de sociale 
druk. De coup de foudre die Romeo en Julia treft wanneer ze elkaar voor het eerst zien, 
heeft dodelijke gevolgen omdat de families (in de versie van Shakespeare) of de gemeen-
schappen (in de versie van Leonard Bernstein – West Side Story) niet kunnen leven met hun 
verliefdheid. Vandaag nog worden ‘eremoorden’ gepleegd – ook in Europa – omdat ver-
liefden ingaan tegen de cultuur van de gemeenschap. In onze contreien haalden jongeren 
zich nog niet zolang geleden problemen op de hals wanneer ze met iemand uit een ander 
dorp aanpapten. Het leven is nog altijd niet gemakkelijk voor wie verliefd wordt op iemand 
van hetzelfde geslacht, ook al bestaan daartegen geen wettelijke bezwaren meer. Daarvan 
getuigen de fysieke mishandelingen en de pesterijen waar holebi’s en transgenders onder 
lijden. Zij overtreden blijkbaar nog altijd regels van heteronormativiteit, ook bij jongeren. 
Zelfs verliefdheid wordt dus sociaal gestuurd.

Ongetwijfeld kan je gelijkaardige beschouwingen formuleren bij dingen die centraal 
staan in je dagelijkse leven. Denk aan hoe je met je vrienden communiceert, aan je 
vrijetijdsbesteding (muziek, uitgaan), welke je geprefereerde roesmiddelen zijn, hoe 
je je verplaatst, je relatie met je ouders, de plaats van je studies in je leven, je kijk op 
je toekomst, ...

1.1.5 Contingent maar niet arbitrair?

“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 manier waarop wij een 
partner vinden, hoe wij ons eten klaarmaken, wat wij eten en drinken en hoe wij ons aan 
tafel gedragen, hoe wij ons kleden, wat wij mooi of lelijk vinden: dat alles had ook anders 
kunnen zijn. Mensen weten dat vaak niet; ze denken dat de toestand van vandaag de 
‘natuurlijke’ is, de gewone gang van zaken, de enige ‘beschaafde’ manier. Maar die codes 
van sociaal handelen hadden zich ook anders kunnen ontwikkelen. In de loop der jaren 
hebben ‘goede manieren’ geleidelijk aan hun weg gevonden naar alle lagen van de bevol-
king. Hoesten, snuiten en spugen mochten niet langer zomaar in het openbaar; op trams 
in musea zal je nog het bordje ‘niet op de grond spugen’ aantreffen. Ook ‘beschaafd’ 
taalgebruik en ‘beschaafde’ tafelmanieren, zoals het gebruik van mes en vork, werden 
gemeengoed. Vandaag denken we er zelfs niet aan om te roken in publieke gebouwen 
of in het openbaar vervoer – de verbodstekens zijn vrijwel overbodig geworden. Enkele 
tientallen jaren geleden was het nog heel gewoon om binnenhuis of in de rokerscoupé een 
sigaret op te steken (voordien waren er zelfs geen aparte coupés voor rokers!).

Contingent is evenwel niet hetzelfde als arbitrair. Dat mensen behoefte hebben aan roes-
middelen, betekent niet dat de opiumpijp of het kauwen van qat evengoed ingeburgerd 
had kunnen zijn als het roken van tabak. Sociologen zoeken naar de factoren die verklaren 
dat de gewoonten, waarden, instellingen in onze samenleving zich zo en niet anders ont-
wikkeld hebben; dat ze geen toeval zijn, niet willekeurig ontstaan zijn.



Samenvattend
In dit eerste hoofdstuk zetten we voorzichtig de eerste stappen op het pad van de 
sociologie.

Voor tal van problemen die op het eerste gezicht tot de persoonlijke leefsfeer lijken te 
behoren (echtscheiding, zelfdoding, arbeid, ziekte en dood), blijkt bij nader toezicht 
dat ook daar de maatschappelijke context doorslaggevend is. Juist die context nemen 
sociologen onder de loep.

Als omvattende case diepen we de coronapandemie uit, die door het hele handboek 
heen illustraties aanlevert. De opdracht van de sociologie is immers verschijnselen en 
gedragingen die op het eerste gezicht evident zijn, met enige afstandelijkheid te be-
schrijven, analyseren en verklaren. Verklaringen via oorzakelijke verbanden zijn (nog) 
schaars in de sociologie en daardoor kan haar voorspellend vermogen nog beter. Daarin 
verschilt de sociologie trouwens niet van de andere mens- en maatschappijwetenschap-
pen: over het algemeen blinken economen uit in het voorspellen van het verleden.

Wat de socioloog dan wel heeft (of zou moeten hebben)? ‘Sociologische verbeel-
ding’. Belangrijk is dat we het volgende voor ogen houden: mensen zijn sociale we-
zens die samen samenlevingen tot stand brengen. Die samenlevingen vormen op hun 
beurt de individuele mensen tot sociale wezens. Ook een socioloog bevindt zich in dat 
spanningsveld.

Onze 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 hun interactie met die patronen en structuren’ zal in de 
loop van dit handboek tastbaarder en bruikbaarder worden.

In elk geval kunnen we met die eerste inzichten in onze rugzak onze weg aanvatten. 
In een volgende etappe vertellen we meer over de eigen aard van het voorwerp van 
onze wetenschap, de samenleving(en). Daarna verduidelijken we de voorwaarden waar-
onder de ‘sociologische verbeelding’ leidt tot wetenschappelijke inzichten over die 
samenleving(en).


