
1. Op ontdekkingstocht door een bekend 
gebied?

Over de eigen aard van de samenleving

Letterlijk betekent sociologie ‘samenlevingskunde’ of ‘studie van de maatschappij’. De term is samengesteld 
uit het Latijnse socius (metgezel, bondgenoot, verbondene) en het Griekse λόγος (kunde, studie, leer). De 
oudste vindplaats van dit hybride neologisme is een manuscript – geschreven tussen 1780 en 1785 – van de 
hand van de Franse abt Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836). Dat werk werd niet uitgegeven. Sieyès zou 
enkele jaren later, in het revolutiejaar 1789, in één klap beroemd worden met een werk dat wel gepubliceerd 
werd, namelijk Qu’est-ce que le tiers état? (Wat is de derde stand?). Daarin kloeg hij niet enkel de onder-
drukking van het gewone volk aan, maar hekelde hij ook dat de zogenaamde Derde Stand – in tegenstelling 
tot de adel en de geestelijkheid – op geen enkele wijze vertegenwoordigd was in de staatsinrichting van 
het Franse koninkrijk. De vernuftige bedenker van de term ‘sociologie’ kwam daarom alweer aanzetten met 
een nieuw concept – ditmaal dat van de zogenaamde volkssoevereiniteit.

Opvallend genoeg schrijft de traditionele wetenschapsgeschiedenis de uitvinding van de sociologie toe aan 
de Franse wetenschapsfilosoof Auguste Comte (1798-1857) in 1830. Dat is bijna een halve eeuw later! Toch 
is dat geen verdraaiing van de werkelijkheid, want de intellectuele verdienste van de (her)uitvinding van 
de term ‘sociologie’ behoort Comte toe. De sociologie is dus twee keer uitgevonden. Toen Comte de term 
bedacht, gaf de filosoof hem een definitie die het voorzichtige begin zou inluiden van het tijdperk van een 
beschrijvende, empirische wetenschap van de samenleving. Sieyès bekeek de samenleving nog vanuit een 
politiek gekleurd standpunt: sociologie was in zijn ogen de leer die een rechtvaardige en revolutionaire in-
richting van de samenleving voorschreef. Daarin zou de verwaarloosde derde stand rechten moeten krijgen. 
In de aanloop naar de Franse revolutie van 1789 en in de naweeën daarvan werd sociologie dus opgevat als 
een normatieve benadering van de samenleving, gedreven door een ideële voorstelling van ‘hoe de samen-
leving behoorde te zijn’. In 1830 bracht Comte daarin voorzichtig verandering. Net zoals natuurkundigen de 
natuur bestuderen door middel van objectieve, neutrale, empirische observaties, zo stelt Comte, is het de 
taak van sociologen om de samenleving op een objectieve en empirische wijze te doorgronden.

Sociologen willen meer weten over hoe de mensen samenleven in allerhande sociale verbanden (gezinnen, 
verenigingen, bedrijven, steden, staten). Ze zijn ook benieuwd naar de kenmerken van die samenlevingsver-
banden en willen de wetmatigheden doorgronden die ons samenleven sturen. In dit hoofdstuk ondernemen 
we een eerste poging om daarmee kennis te maken.



12 Het sociologische speelveld, de essentie

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 lezers zou innemen, hebben we hem verkort tot Het sociologisch speelveld. De essentie. 
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 verhouding 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 meervoud. 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 samenlevings-
spel. Het staat de lezers vrij om het eigen favoriete veldspel te kiezen. Zelf dachten we aan voetbal. Elk 
speelveld wordt afgebakend door lijnen. Binnen die lijnen lopen de spelers die aan het spel (mogen) deel-
nemen. Buiten het speelveld staan de spelers die niet mee kunnen spelen, omdat ze bijvoorbeeld gebles-
seerd zijn, of uit vorm. Nog andere mogen niet meespelen 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 nationale 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 inbreuken 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 wedstrij-
den 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 regels allerhande en 
taboes: beleefdheidsregels, personeelsstatuten, GAS-boetes, wetten, decreten en EU-regelgeving. De rech-
ter 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. Anders dan in de rechtbank gelden in de samenleving geen formele en 
procedurele vereisten om van een geldige regel te kunnen spreken. In een gemeenschap van mensen telt 
een regel als die – om wat voor reden ook – als een regel erkend wordt. 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 buitenspel staan. Nergens mag je de bal met je handen spelen of de tegenspeler 



13Op ontdekkingstocht door een bekend gebied?

langs achteren tackelen, maar die overtredingen worden in de strafschopzone zwaarder bestraft dan elders. 
Ook in de samenleving gelden andere regels voor de publieke dan 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. Bekende posities zijn: kee-
per, flankverdediger, centrale verdediger, middenvelder en spits. De doelman en de verdedigers probe-
ren de tegenpartij het scoren te beletten, middenvelders bereiden het scoren voor, de spitsen hebben 
als opdracht af te werken. De verzameling van posities is niet onveranderlijk. Ten eerste variëren het 
aantal en de soort van posities naargelang de verschillende opstellingen van het team. Die hangen vaak 
af van de strategie die de coach hanteert. Ten tweede is de verzameling van posities niet immuun voor 
de tijd. Culturele veranderingen, zoals de wens van het publiek om sneller en verrassender voetbal te 
zien, leidden tot de opmars van de positie van de links- en rechtsbuiten (left winger en right winger), 
dat wil zeggen snelle flankaanvallers die niet gebonden zijn aan een vaste plaats op het veld. 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, de verdeling en verkoop. Uiteindelijk zijn we allemaal consumenten van die goederen en 
diensten.

Met die posities gaan specifieke rollen gepaard. Van de doelman wordt verwacht dat hij doelpunten voor-
komt. Hij permitteert zich best geen fantasietjes. De verdedigers moeten de aanvallers uit het doelgebied 
houden, met sober spel. De middenvelders moeten creatief zijn en de aanvallers geïnspireerd. Van wingers 
wordt verwacht dat ze schitteren met flitsende individuele acties, die uitmonden in een perfecte voorzet 
of een goal. In de samenleving verwachten we van sommige beroepen (zoals kunstenaars, tekstschrijvers 
en misschien ook docenten) dat ze creatief zijn, spektakel brengen of risico’s nemen, maar een luchtver-
keersleider of een treinbestuurster gedraagt zich het best anders. Zij 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, bij-
voorbeeld productieleider, vuilnisophaler 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 te-
genspelers. Ze moedigen elkaar aan, wisselen informatie uit en schelden elkaar 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 communiceren 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.
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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 hoger-
hand wordt aangeduid. Ook in instellingen, ondernemingen en andersoortige groepen zijn er formele en 
informele leiders. De formele leiders zijn diegenen die via officiële kanalen op die positie terechtkomen. 
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 toeschouwers. Politieke partijen willen politieke macht veroveren, onder-
nemingen 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 maatschap-
pelijke 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 onder meer 
de trainers, de bestuursleden, de supporters, de zakelijke bezoekers van de business lounges maar ook de 
neutrale waarnemers. 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 kenschetsen. Supporters kiezen 
meestal de ene of de andere kant; neutrale waarnemers bekijken alles met de nodige distantie. Voetbalver-
slaggevers zijn bijna altijd grote fan van een bepaalde club. In het Antwerpse staat Peter Goris (Sporthoofd-
redactie Gazet van Antwerpen) garant voor rake en doorleefde analyses van het voetbalgebeuren op en 
rond het veld, die gevoed worden door zijn levenslange loyauteit aan ‘rood en wit’, de liefdevolle kleuren 
van Antwerp FC. Commentator en presentator Frank Raes is een bekende Beerschot-sympathisant. Op zijn 
negentiende voetbalde Raes zelf in de paars-witte reserveploeg. Staan die uitgesproken sympathieën dan 
niet in de weg van een objectieve verslaggeving? Dat hoeft niet.

Wetenschappers, en sociologen in het bijzonder, vallen onder de categorie van neutrale waarnemers. Na-
tuurlijk hebben ook zij hun sympathieën en antipathieën. Soms zijn die onbewust. Van hen wordt evenwel 
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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 zich afspeelt op het maatschappelijke speelveld. 
Van hedendaagse wetenschappers wordt verwacht dat ze zich bewust uitspreken over hun positionaliteit, 
of het geheel van positiegebonden rollen, voorkeuren, ervaringen en eigenschappen die een mogelijke 
invloed kunnen hebben op de neutraliteit van hun onderzoek. Een zwarte, homoseksuele en vrouwelijke 
onderzoeker zal zich vaker dan haar witte heteroseksuele evenknie toeleggen op thema’s als de historische 
onderdrukking van minderheden.

We verlaten dit metaforische speelveld nu helemaal en begeven we ons in de sociale werkelijkheid. Die is veel 
minder duidelijk afgebakend: spelregels worden er voortdurend 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 vrijheid? 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 sociologische lens

Uit het voorgaande werd al duidelijk dat er allerlei regelmatigheden schuilgaan achter onze eerste waarne-
mingen. Die impressies geven niet altijd goed weer wat er werkelijk gebeurt. Om die achterliggende werke-
lijkheid te ‘lezen’ is een sociologische lens vereist. Die lens is een professioneel instrument dat het mogelijk 
maakt om een beeld te vormen van de structuur van de zichtbare sociale werkelijkheid. We lopen wat voor-
uit als we stellen dat de sociologische lens niet louter een imaginair instrument is. Het werkinstrument van 
de socioloog neemt in de praktijk de vorm aan van surveys, observaties, diepte-interviews... Je zou die lens 
kunnen vergelijken met een röntgenbuis, of MRI- scanner, die radiologen inzetten om nauwkeurig beelden 
te vormen van het longweefsel, de hersenen of een ander stukje van een patiënt.

Toch zijn de beelden die beide instrumenten voortbrengen, op zichzelf bekeken nutteloos. Probeer maar 
eens om een MRI-scan te ontcijferen! We moeten ook kunnen ‘verstaan’ wat we zien, of, nauwkeuriger 
verwoord, betekenis kunnen geven aan wat we waarnemen. Radiologen zijn in staat om betekenis te verle-
nen aan medische beelden door hun langjarige opleiding en specialisatie in de medische wetenschappen. 
Daardoor kunnen ze vertellen dat de rugpijn van de patiënt veroorzaakt wordt door een gedegenereerde 
tussenwervelschijf en zijn ze in staat om een levensbedreigende aneurysma aortae abdominalis te herken-
nen op een preventieve echo van het hart.

Sociologen kunnen op hun beurt waarnemingen van de samenleving betekenis geven door hun opleiding 
en ervaring in de sociale wetenschappen. Zij zien in de schijnbare alledaagsheid van hoogst behaalde diplo-
ma’s, inkomenshoogte, woonplaats en taalgebruik voorspellers van de structurele en dispositionele drem-



16 Het sociologische speelveld, de essentie

pels die de toegang tot de rechter bemoeilijken voor bepaalde groepen. Of ze voorzien dat een toenemend 
populisme de rechter met een rollenconflict zal opzadelen, omdat de verwachtingen die de samenleving 
toeschrijft aan de rechter als publiek figuur, vaker zullen botsen met de beheerste rechtsprekende rol van 
de rechter.

Kortom, net als de technologie voor medische beeldvorming is de sociologische lens alleen maar nuttig als 
ze wordt gehanteerd door iemand die de waarnemingen ook kan interpreteren, of nog, door iemand die 
sociologische verbeelding bezit. De term sociological imagination was meteen ook de titel van een boek 
uit 1959 van de hand van Charles Wright Mills.

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 BMW-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 per-
spectief voor het sociologisch denken. Zijn belangrijkste boeken zijn The Power Elite (1956) en The 
Sociological Imagination (1959).

Mills omschrijft sociologische verbeelding als “the vivid awareness of the relationship between experience 
and the wider society”. Daarmee doelt hij op het vermogen om te begrijpen dat iemands individuele ervarin-
gen in verband staan met maatschappelijke krachten en de ruimere historische context. Jouw eigen verhaal 
is namelijk op ontelbare wijzen beïnvloed door sociale structuren en mensen die voor jou kwamen.

Mills onderscheidt 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?).

Om de sociologische verbeelding te kunnen toepassen, moet aan een belangrijke voorwaarde voldaan zijn:

“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)

De sociologische verbeelding houdt het vermogen in om van perspectief te wisselen door afstand te ne-
men van de actuele toestand en een alternatief standpunt in te nemen. Sociologische kennis overstijgt de 
schijnbare vanzelfsprekendheden van het dagelijkse leven zodat een nieuw perspectief mogelijk wordt. Met 
andere woorden: de ervaring van de dagelijkse werkelijkheid is niet zonder betekenis, maar moet in haar 
ruimere historische en sociale context worden geplaatst. En dat kan het best door enige afstand te nemen 
van vanzelfsprekendheden, zoals routines.
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1.2.1 Selectieve waarneming

De nadruk die sociologen leggen op het vermogen om een ander perspectief aan te nemen, berust op de 
vaststelling dat routineus denken en handelen zo diep zijn ingebed in het dagelijkse leven dat zij de enige 
geldige waarheid schijnen uit te maken. Routines in handelen (gedrag) en in denken (common sense) zijn 
waardevol als middel om ons staande te houden in de vele uiteenlopende situaties waarmee we dagelijks 
worden geconfronteerd. Ze maken het mogelijk dat we niet bij elke (nieuwe) confrontatie een hele keu-
zeboom moeten afwerken alvorens tot handelen over te gaan. Zo kan je gemakkelijk deelnemen aan het 
sociale verkeer, zonder al te veel tijdverlies en zonder telkens voor verrassingen te staan.

Voor deze praktische oplossing betalen we wel een prijs. Onvermijdelijk brengt common sense met zich 
mee dat we de stortvloed aan informatie in een sociale context zullen reduceren, ordenen en interpreteren 
vanuit onze eigen positie in de wereld. Onze waarneming wordt selectief. Aan die eigen positie kleven een 
aantal kenmerken die de selectiviteit van de alledaagse waarneming verklaren.

Fysische en sociale beperkingen
We kunnen nu eenmaal niet iedereen en alles in de samenleving kennen of op alle plaatsen aanwezig zijn. 
Ook zijn we niet alleen gebonden aan de materiële ruimte, maar ook aan de sociale ruimte. We nemen de 
samenleving waar vanuit een bepaalde sociale positie (student of docent, baas of bediende) en daardoor 
missen we stukken informatie, of kunnen we ze juist gemakkelijker verkrijgen.

Op basis van de gegevens die jaarlijks worden verzameld in de EU-SILC-enquête,1 leeft in Vlaanderen meer 
dan één inwoner op de tien in armoede. Dat zijn niet alleen de stereotypische ‘armen’ (bedelaars, thuislo-
zen), maar vooral mensen met ‘gewone’ sociale kenmerken: bejaarden, alleenstaande moeders, kinderen, 
werklozen; zelfs mensen die werken, kunnen nog in armoede leven: de working poor (correcter: in-work 
poverty). Statistisch gezien, zou dus één op elke tien mensen die je ontmoet, arm moeten zijn. Is dat zo? 
Hoeveel mensen ken je die in armoede leven? Je zal vaststellen dat je er heel weinig kent, en misschien 
geen enkele. Hoe valt dat te verklaren? We beantwoorden die vraag hier niet, maar nodigen de lezer(es) uit 
om daarover zelf te reflecteren.

Belangen
Wat ook meespeelt, is dat we bepaalde belangen te verdedigen hebben. Lees eens aandachtig het kranten-
verslag van een sociale of politieke gebeurtenis, bijvoorbeeld van een staking, een regeringscrisis of een 
of andere ecologische catastrofe. Je zal zien dat het verhaal dat wordt verteld, nogal verschilt naargelang 
de positie van de verteller: of hij fabrieksbaas is of arbeider, lid van een regeringspartij of van de oppositie, 
vervuiler of vervuilde. Ook zullen de verslagen zelf verschillen naargelang de belangen die de krant heeft 
en meent te moeten verdedigen. En je eigen interpretatie van wat je leest, hangt af van je eigen positie: het 

1. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/
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gezin waarin je opgroeide, het beroep van vader en moeder, je vriendenkring... Daardoor sta je afwijzend 
tegenover een kritisch verslag van een gebeuren of ben je er net ontvankelijk voor.

Kennis en informatie
Voorts gebeurt onze waarneming vanuit de kennis die we al hebben. Iedereen kent de uitdrukking ‘iemand 
of iets met andere ogen bekijken’: je krijgt een andere kijk op een bepaalde persoon of toestand wanneer 
je over die persoon of die situatie iets meer of iets anders te weten bent gekomen. Het positieve beeld 
dat vele mensen hadden van geestelijke hoogwaardigheidsbekleders, is helemaal omgeslagen toen er 
informatie opdook over hun seksuele misbruik. Het prestige dat bankiers genoten, kreeg een zware deuk 
toen duidelijk werd hoe onvoorzichtig een aantal onder hen was omgesprongen met de spaargelden van 
de klanten. Met andere woorden: de informatie die je hebt over een persoon of toestand, is bepalend voor 
wat je waarneemt.

Bij selectieve waarneming speelt ook het onderwijs een prominente rol. Zo blijkt het soort onderwijs in 
belangrijke mate het optreden van xenofobie of vreemdelingenhaat te verklaren. Billiet e.a. (1990) stelden 
een kwarteeuw geleden al vast dat:

“(...) de kans op een uitgesproken negatieve houding tegenover migranten betekenisvol hoger is 
bij diegenen die geen hoger secundair algemeen vormend onderwijs of geen hoger onderwijs heb-
ben genoten. (...) Niet zozeer het niveau blijkt een rol te spelen, maar wel de aard van het genoten 
onderwijs, met name een al of niet algemene vorming. (...) Men mag veronderstellen dat via de 
algemene vorming een grotere openheid naar andere culturen aanwezig is en dat bovendien het 
denken in termen van maatschappelijke oorzaken en gevolgen sterk ontwikkeld is.”

Het irrationele aanwijzen van zondebokken maakt, bij een bredere vorming, plaats voor genuanceerdere 
verklaringsschema’s over sociale problemen.

Voorkeuren en afkeer
Een vierde factor die onze waarneming beïnvloedt, is onze voorkeur voor of afkeer van personen en toe-
standen. Die positieve of negatieve houdingen zijn niet aangeboren, maar sociaal bepaald. Ze worden ons 
bijgebracht via onze opvoeding, die plaatsvindt in het gezin, op school, op straat, in verenigingen allerhande 
en in toenemende mate via massamedia, zoals de televisie en het internet. Sociologen noemen dat het soci-
alisatieproces: een proces waarbij een individu zich in de omgang met anderen de cultuur van zijn omgeving 
eigen maakt. Voorkeur of afkeer steunt meestal op dergelijke verworven esthetische en ethische catego-
rieën, die overigens verschillen in tijd en ruimte. Kijken we maar naar de snelle wisselingen in de mode, waar 
vandaag wordt verafschuwd wat gisteren nog werd aanbeden. Bij de eerste opvoering of publicatie werden 
vele muziekstukken, gedichten en romans, schilderijen en beeldhouwwerken die nu tot het culturele patri-
monium behoren, op smalende commentaren en boegeroep onthaald, en dat geldt niet alleen voor wat tot 
‘Kunst’ met een hoofdletter behoort. Hoewel ook vandaag niet elke muziekliefhebber van Stravinsky’s Le 
Sacre du Printemps houdt, is het gedrag van het publiek bij de eerste opvoering ervan in Parijs historische 



19Op ontdekkingstocht door een bekend gebied?

anekdotiek geworden. Wie in de waan verkeert dat de songs van de Beatles meteen door de volledige 
jongere generatie werd geapprecieerd, moet de commentaren uit de beginjaren er maar eens op nalezen.

Ook ethische categorieën (morele normen) zijn meer tijd- en cultuurgebonden dan we ons wel voorstellen. 
Zo is met de seksuele revolutie van de jaren ‘60 een hele omwenteling op gang gekomen in de houding 
tegenover euthanasie, nieuwe vormen van bevruchting, zwangerschap op latere leeftijd of het samenwonen 
van mensen van hetzelfde geslacht, een proces dat uitmondde in veranderingen in de wetgeving.

1.2.2 Referentiekaders

Selectieve waarneming is geen proces dat altijd weer van voren af aan begint. Vanuit onze eerdere ervarin-
gen bouwen we stapsgewijs een raamwerk op dat onze latere waarnemingen zal beïnvloeden. We noemen 
dat een referentiekader. Zo’n referentiekader kunnen we het best vergelijken met een ‘sociale bril’. Die bril 
heeft een bepaalde lens waardoor je een wat verschillende kijk krijgt op dezelfde werkelijkheid. Kenmerken 
van dat referentiekader (of van die sociale bril) zijn:
 • Een referentiekader vormt een geheel. Dat betekent dat al onze waarnemingen vanuit hetzelfde refe-

rentiekader gebeuren. We hebben met andere woorden geen apart referentiekader voor elke speci-
fieke situatie. Om het beeld van daarnet te gebruiken: iedereen heeft maar één sociale bril, die hij niet 
naar believen kan opzetten of afzetten, of kan verwisselen voor een andere bril.

 • Een referentiekader is stabiel maar niet onveranderlijk. Veranderingen in onze situatie beïnvloeden na 
verloop van tijd ook het referentiekader.

 • In de samenleving bestaan zoveel referentiekaders als er individuen zijn. Die vaststelling ligt voor de 
hand, omdat het referentiekader wordt bepaald door de opgedane ervaringen en omdat die ervaringen 
voor geen twee mensen volledig dezelfde kunnen zijn.

 • Gedeelde referentiekaders ontstaan wanneer grote groepen individuen in ongeveer dezelfde (sociale) 
omstandigheden opgroeien of werken. Daardoor hebben zij soortgelijke ervaringen, die dan ook leiden 
tot de ontwikkeling van sterk gelijkende referentiekaders. Gedeelde referentiekaders maken deel uit 
van cultuurpatronen: dat zijn voor een bepaalde groep kenmerkende combinaties van cultuurelementen 
(waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen). Zo spreken we van een jeugdcultuur, de arbei-
derscultuur, de stads- of plattelandscultuur, de Vlaamse cultuur...

Door die verscheidenheid van referentiekaders reageren we verschillend op hetzelfde gebeuren en bren-
gen we over een zaak die objectief dezelfde is, soms zeer uiteenlopende verslagen uit. De hamvraag is dan 
hoe relevant die gepercipieerde werkelijkheden zijn. Het onderscheid tussen de zakelijke werkelijkheid 
en de beleefde werkelijkheid (la réalité vécue) probeert daaraan uitdrukking te geven. Het blijkt namelijk 
dat die gepercipieerde werkelijkheid even sterk ons handelen stuurt als de zakelijke werkelijkheid, mis-
schien zelfs sterker. Thomas en Thomas (1928: 572) hebben dat zeer treffend geformuleerd in een bekend 
theorema:

“If people define situations as real, they become real in their consequences.” (Als mensen situaties als 
werkelijk definiëren, dan worden die ook werkelijk in hun gevolgen).


