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1]   verbeelding van de samenleving - normen & instituties 
 

 

 

 

Of het nu gaat over integratie of criminaliteit, psychiatrie of sexualiteit, etiquette of moraliteit: de vraag naar wat 

normaal en wat afwijkend is, is de meest fundmentele in elke samenleving. Het bepaalt onze identiteit, vormt ons 

denken, normeert ons gedrag, en verbeeldt onze gemeenschappelijkheid. 

 

Binnen elke samenleving gelden normen die het gedrag van haar leden sturen in een gewenste richting. Normen 

definiëren wat als normaal (wenselijk of geaccepteerd) geldt, en wat als afwijkend (raar, onwenselijk). Leden van een 

samenleving (of groep) internaliseren geldende normen en vormen zo een gedeelde moraal en gemeenschappelijk 

wereldbeeld. In die zin is een samenleving een verbeelde orde of gemeenschap, met een 'binnen' (geïntegreerd) en 

een 'buiten' (vreemd, onaangepast). Individuen die niet aan de norm (kunnen of willen) voldoen plaatsen zich daarmee 

buiten (het zelfbeeld van) de maatschappelijke orde. Deze individuen worden (afhankelijk van hun 'afwijking') 

aangespoord zich ‘aan te passen’, hun ‘leven te beteren’, ‘werk te zoeken’, ‘beter hun best te doen’, ‘in therapie te 

gaan’, etc. Er lijkt een groeiend ongeduld van de maatschappij met het niet voldoen aan de norm. Daarbij komt dat er 

in de prestatie-maatschappij een afreken-cultuur is ontstaan waarbij het individu wordt gezien als verantwoordelijk voor 

zijn falen. 

 

"Ongetwijfeld is het belangrijkste objectief momenteel niet om te ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij 

zijn" schreef Michel Foucault in 1982. Hiermee riep hij op tot verzet tegen een maatschappij waarin mensen in 

toenemende mate worden gedisciplineerd door wat hij noemde bio-politiek. Paradoxaal genoeg lijken we in onze 

welvarende westerse democratieën steeds meer behoefte te krijgen aan controle en normalisering. Tegelijkertijd 

hekelen we overheidsbemoeienis en bureaucratie als het ons eigen leven raakt. 

 

Veiligheid en controle worden steeds belangrijkere thema's, en het publieke debat wordt beheerst door 'onze identiteit'. 

Politici hebben het over 'normaal doen' en de 'gewone Nederlander' en op social media zorgt shaming onder jongeren 

voor conformisme aan de sociale norm. In hun werk worden professionals afgerekend op meetbare targets, en de 

prestaties van scholieren worden gemeten aan de hand van gestandaardiseerde toetsen en bijgehouden in het 

leerling-volgsysteem. Werknemers worden aangesproken op hun arbeids-ethos: 'ziek zijn is een keuze'. Steeds meer 

volwassenen en kinderen krijgen een psychiatrische diagnose, hetgeen vaak leidt tot stigmatisering.  

 

Maar wat is normaal, en wie bepaalt dat? Ligt in de angstvallige poging tot vaststelling van wat wij zijn, en wat die 

ander is, niet het gevaar besloten dat we uit het oog verliezen dat identiteit (zowel persoonlijk als sociaal) altijd in 

ontwikkeling is? Hoe kan een individu of groep zichzelf 'opnieuw uitvinden' als de omgeving daar niet toe uitnodigt? 

Hoe kunnen professionals hun vak optimaal uitoefenen als al hun handelen geprotocolleerd is en geregistreerd dient 

te worden? Leidt de normering van alle gedrag niet tot een totalitaire 'zachte' macht?  

 

Thema's die aan bod zullen komen: conformiteit, identiteit, deviantie, macht, sexualiteit, discriminatie, stigmatisering, 

criminalisering, pan-opticisme, bio-macht, normalisering, disciplinering, medicalisering, leefstijl-politiek, schaamte, 

integratie en uitsluiting.  

 

Ook gaan we in op de rol van de wetenschap in het bepalen van wat normaal en afwijkend is, en de rol van moderne 

technologie in het monitoren en registreren van gedrag, en het bestrijden of behandelen van deviantie. 
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de samenleving als sociaal construct 

 

samenleving en maatschappij zijn woorden die zo vanzelfsprekend zijn dat we niet twijfelen aan het bestaan ervan 

maar volgens socioloog Willem Schinkel bestaat de samenleving niet als neutraal, objectief gegeven 

➢  in De gedroomde samenleving (2011) typeert hij het concept 'samenleving' als een geloof 

➢  in Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven (2014) stelt hij dat de samenleving is als God: 

"iedereen gaat er van uit dat zij bestaat, maar niemand heeft haar ooit gezien" 

Schinkel stelt dat de samenleving een geloof is, een gedroomde entiteit, die bestaat zoals er in haar gelooft wordt 

de samenleving is een dynamisch pluriform proces dat zichzelf via creatieve verbeelding transformeert 

het is een 'self fulfilling prophecy' die zichzelf nooit voltooit, omdat de menselijke verbeelding in beweging blijft 

 

deze zienswijze, in de sociologie constructivisme of constructionisme genoemd, werd populair in de jaren ‘60 

een invloedrijk denker binnen deze stroming was de amerikaanse socioloog Peter L. Berger (1929-2017) 

➢  The sacred canopy: elements of a social theory of religion (1967) 

➢  met Thomas Luckmann: The social construction of reality (1966) 
 
volgens Berger creëren mensen middels hun handelen, sociale interactie en spreken, de wereld / werkelijkheid 

dit gebeurt door een proces van externalisering, objectivering en internalisering (zie hieronder: institutionalisering) 

de wereld is dat wat we voor waar aannemen / als vanzelf-sprekend zien / als common sense beschouwen 

de onderliggende basis-aannames en regels die ‘juiste’ interpretatie mogelijk maken noemt hij nomos (νόμος = wet) 

de nomos is het impliciete referentie-kader dat het leven stabiliteit verschaft en voorspelbaar maakt 

zonder nomos verkeren we in een toestand van onzekerheid en vluchtigheid, oftewel anomie (Durkheim) 

“The socially established nomos functions as a shield against terror. 

  Put differently, the most important function of society is nomization.” (The sacred canopy) 

om effectief te zijn moet de nomos absoluut / heilig zijn, zelf-evident en boven elke twijfel verheven (niet contingent) 

“Whenever the socially established nomos attains the quality of being taken for granted, there occurs a 

 merging of its meanings with what are considered to be the fundamental meanings inherent in the universe.” 

 

de nomos behelst dus wereld-beeld, mens-beeld, moraal, conventies, omgangsvormen, rituelen, tradities, etc 

de (sociale) werkelijkheid is geen gegeven, maar een gedeelde ingebeelde werkelijkheid 

zo bezien is een samenleving een conglomeraat van instituties die gereproduceerd worden door haar leden 

 “Een institutie is een formele of informele regel die het gedrag en de interactie binnen een groep beperkt. 

 Formele instituties zijn onder meer wetten, terwijl informele instituties bijvoorbeeld gewoonten zijn. 

 Instituties worden ervaren als voorgegeven feiten die door de samenleving aan individuen zijn opgelegd. 

 Soms wordt er een morele autoriteit aan toegekend en wordt aantasting ervan als een heiligschennis gezien. 

 Deze beperkingen vormen de sociale structuur door bepaald gedrag te verbieden of juist te vereisen. 

 Het zijn de spelregels van een samenleving die de onzekerheden moeten verminderen die ontstaan bij 

 interacties en uitwisseling. Hiermee brengen instituties stabiliteit in de samenleving.” 1 

 

 

de imaginaire orde: van sociale werklijkheid naar institutionele werkelijkheid 

 

meer dan enig andere diersoort creëert de mens zijn eigen wereld door taal, verbeelding en institutionalisering 

menselijke samenlevingen zijn artificiële constructen die voortdurend aangepast worden door de leden 

het onderscheid tussen natuur & cultuur is terug te voeren op deze typisch menselijke eigenschap 
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de evolutie van homo sapiens vanaf zo’n 300.000 jaar geleden: 

➢  de mens is een groepsdier, dat sociale relaties onderhoudt; Dunbar's number = 150 leden 

     gemeenschappen met meer leden vereisen regels, instituties, en dus taal / conceptueel denken 

➢  we leren door samenwerking / shared attention / mimesis / spel / interactie 

     we kijken gedrag af van anderen in de groep, en leren onze aandacht te richten (concentreren) 

➢  leren door controle over motoriek / oefenen / ambacht / know-how 

     we abstraheren de essentie van een techniek, en maken ons die eigen door oefening (trial-and-error) 

➢  moraal / emotie-regulatie: we leren impusen te onderdrukken t.b.v. de cooperatie 

➢  persoonlijke identiteit / erkenning / gezien worden 

     we leren onszelf te bezien vanuit het perspectief van de ander (theory of mind), en passen ons aan 

➢  verhalen, rituelen, dans en muziek om betekenis te verlenen (verbeelding / religie) 

     taal en sociale rituelen verbeelden een betekenis-wereld die de sociale werkelijkheid consolideren 

     door verbeelding en verbindende verhalen ontstaat een collectieve identiteit 

     zo wordt het mogelijk om leden van de groep te mobiliseren, en anderen leden van de groep te maken 

 

deze capaciteiten / technologieën leidden tot: 

➢  grotere samenlevingsverbanden: onderworpen vijanden konden ingelijfd worden als slaven / krijgers 

➢  arbeidsdeling / specialisatie: leiders, sjamanen / geestelijken, krijgers, handelaren, arbeiders, etc 

➢  indirect overdraagbare kennis (gebaren → mondeling → schrift → pers → internet) 

 

taal speelt hierbij een grote rol: het stelt ons in staat te abstraheren / conceptualiseren / verwoorden 

met concepten / ideeën kunnen we de oneindig veelvoudige en complexe werkelijkheid vatten / begrijpen 

in onze taal reduceren we de werkelijkheid tot begrippen / concepten, en maken de wereld behapbaar / beheersbaar 

ook kunnen we er een nieuwe (complexe) werkelijkheid mee maken / verbeelden, zoals in verhalen 

met verhalen (narratieven) wordt zin en richting gegeven aan het handelen van leden van de gemeenschap 

zo ontstaan tradities, regels, wetten en instituties, waarmee burgers gedisciplineerd / gemobiliseerd worden 

deze imaginaire orde kunnen we opvatten als 'geloof in een geabstraheerde, virtuele werkelijkheid' 

 

Yuval Harari (Sapiens, 2014) beschrijft de stap van sociale werklijkheid naar institutionele werkelijkheid 

allerlei zaken die ingebed waren in sociale interactie werden steeds autonomere instituties: 

religie, geld, tijd, het recht, politiek, wetenschap, onderwijs, zorg, media / journalistiek, etc 

 

institutionalisering behelst o.a. formalisering van conventies (bijv. door standaardisering): 

➢  van beloften naar contracten, ➢  van schelpen naar geld, en ➢  van regendans naar de kerk & kloosters 

zo ontstonden tal van instituties: 

 ➢  kerkelijke functies en leerstellingen 

 ➢  munten of papier-geld als ruil-middel 

 ➢  kalenders en klok-tijd 

 ➢  de (grond)wet als bepaling van geboden en verboden 

 ➢  verkiezingen, benoemingen, etc 

 

vertrouwen / geloof van de leden van de gemeenschap in instituties is essentieel om ze te kunnen laten bestaan 

ten 1e vereisen instituties gezag, oftewel geloof in de legitimiteit van hun gelding of autoriteit 

➢  zo maakte het huwelijk (echtverbintenis) het mogelijk om te spreken van 'echte' en 'onechte' kinderen 

➢  en zo maakt het idee 'Waarheid' het mogelijk om te spreken van 'echt' en 'vals' (nep, schijn, leugen) 

➢  en zo maken recht & moraal het mogelijk om te spreken van (on)rechtvaardigheid 
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ten 2e behoeft een maatschappij onderwerping van het individu aan institutionele regels door sancties 

die sancties zijn vaak een straf in de vorm van boete-doening, of een vorm van uitsluiting (bijv. opsluiting) 

individuen die lak hebben aan tijd, geld, wetten, feiten, etc. plaatsen zich 'buiten' de maatschappij 

zij worden op straffe van uitsluiting gedisciplineerd om zich te conformeren aan de eisen van de groep 

zo worden de instituties, die de sociale werkelijkheid vormen, bevestigd en gereproduceerd 

instituties creëren aldus een sociale werkelijkheid, die bestaat ‘in zoverre ernaar gehandeld wordt’ 

 

 

conventies & instituties 

 

samenlevingen bestaan uit organisatie-patronen, door mensen ontworpen en ontwikkeld (Berger & Luckmann) 

centraal in deze patronen staan sociale feiten: culturele waarden & normen die sociale controle uitoefenen 

ze geven vorm aan / scheppen orde in taalgebruik, sociale interactie, en economische / politieke activiteiten, etc 

voorbeelden: taal, rituelen, verkeersregels, etiquette, omgangsvormen, kalenders, familie, gezin, 

  kerk / religie, rechtsstaat, parlement, ziekenhuizen, bedrijven, scholen, universiteit, politie, 

  de monarchie, het recht, geld, eigendom, trouwerijen, oorlog, etc 

 

deze voorbeelden zijn niet van dezelfde orde: sommige betreffen formele instanties, andere informele conventies 

➢  conventies zijn informele regels die bepalen welke gebruiken 'gewoon' / 'normaal' zijn 

➢  formele instituties (bijv. het recht, de wetenschap) bepalen op abstracter niveau wat legitiem / waar is 

(lex = latijn voor wet; legitiem = wettig, geldig, gerechtvaardigd, gegrond) 

(echt = germaans voor wettig, geldig, gerechtvaardigd, gegrond; in de echt verbonden / onecht kind) 

 

(formele en informele) instituties bewaken de grenzen van 'de samenleving' (zowel extern als intern) 

➢  extern: tegen 'vreemdelingen' en ondermijnende invloeden 'van buitenaf' 

➢  intern: tegen 'abnormalen' en ondermijnende invloeden 'van binnenuit' 

 

elke samenleving is gebouwd op (formele en informele) regels / instituties 

(conventies, regels, etiquette, morele normen, omgangsvormen, wetten, waarden, common sense) 

door sommige filsosofen / sociologen wordt onderscheid gemaakt tussen conventies en instituties 2 

een verzameling regels, routines, rituelen of conventies constitueert volgens hen nog geen institutie 

➢  conventies kanaliseren en verschaffen zekerheid aangaande het inter-menselijk handelen 

    het zijn regelmatigheden in activiteiten die coordinatie-problemen tussen actoren mitigeren (Lewis, 1969) 

    handelingen stollen in en als conventies, en krijgen daardoor een regelmatig verloop en een voorspelbaar karakter 

    actoren passen zich aan aan de norm (aan wat 'normaal' is), en verwachten van de ander ook conformiteit 

    conventies kunnen door het instellen van regulatieve regels een formeel en normatief karakter krijgen 

    rituelen en tradities geven formele richtlijnen voor het handelen in situaties met een bijzondere betekenis 

➢  instituties vereisen constitutieve regels, zonder welke de institutie niet kan bestaan / geen gelding kan hebben 

    conventies, (in)formele regels, sociale normen, rollen en rituelen vormen de constitutieve elementen van instituties 

 

 

kenmerken van instituties 

 

er zijn een aantal eigenschappen te ontwaren die kenmerkend zijn voor instituties in algemene zin: 
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1] collectiviteit 

sociale feiten / instituties hebben uitsluitend betekenis voor degenen die deze 'feiten' kennen en accepteren 

sociale feiten / instituties bestaan in zoverre men collectief gelooft in het bestaan ervan, en ernaar handelt 

d.w.z. sociale instituties ontstaan en worden in stand gehouden door collectieve acceptatie van hun geldigheid 

 

2] normativiteit / prescriptiviteit 

instituties zijn de uitkristallisering van opvattingen en waarden die door een gemeenschap worden uitgedragen 

instituties worden door mensen gevormd, maar op hun beurt vormen zij mensen; dat is precies hun bestaansreden 

het institutie-begrip impliceert dat aan menselijke interacties richting en vorm gegeven wordt, door organisatie 

instituties regelen universele aspecten van het samenleven door het opleggen van passende interactie-patronen 

ze zijn de sociaal voorgeschreven manier waarop sociale taken uitgevoerd en behoeften bevredigd worden 

ze spelen zodoende een belangrijke rol in processen van socialisatie, opvoeding, burgerschap en zingeving 

 

3] generativiteit & iterabiliteit 

instituties spelen een funderende rol binnen elke samenleving, en zijn daarmee duurzaam en trans-generationeel 

d.w.z. het zijn complexe sociale structuren die zichzelf in stand houden en reproduceren door de tijd heen 

oftewel: van generatie op generatie overgeleverde gedrags- en waardenpatronen, ingesteld door een collectiviteit 

instituties worden gereproduceerd omdat (bepaalde) mensen of groepen voordeel hebben bij hun bestaan 

het streven naar continuering en uitbreiding van instituties is onderdeel van het proces van institutionalisering 

omdat institutionele structuren de neiging hebben zichzelf in stand te houden, zijn ze in die zin letterlijk conservatief 

eenmaal ingesleten paden worden niet snel verlaten en structureren de toekomstige richting van instituties 

 ‘Once institutions are in place, they will perpetuate themselves […] 

   The natural path for institutions is to act in the future as they have acted in the past’  3 

 

instituties zijn historische constructies: ze ontstaan binnen een specifieke context en verschillen onderling 

toch zijn instituties tevens beweeglijk en dynamisch: ze evolueren en passen zich aan aan plaats & tijd 

 

iteratie: sommige instituties zijn fundamenteel, en constituerend voor andere instituties (taal, het gezin) 

hun iterabiliteit (herhaalbaarheid) maakt dat ze deel uitmaken van hogere-orde-instituties, die erop voortbouwen 

meta-instituties organiseren / bouwen voort op andere instituties (zonder 'eigendom' geen eigendomsrecht) 

hierin is een vergelijking te maken met een fenomeen uit de evolutie-biologie: generative entrenchment  4 

 ➢  entrenchment = vestiging (van een systeem / patroon / eigenschap) 

 ➢  generative = generatief; het ‘vermogen tot groei en voortplanting in zich hebbend’ 

 

 

institutie als instantie / organisatie 

 

een andere, specifiekere opvatting, is die van institutie als instantie / organisatie 

instituties zijn dan “een systeem van posities, rollen, normen en waarden, verankerd in sociale structuren, 

      die menselijke activiteit in stabiele patronen organiseren, teneinde fundamentele problemen 

       qua levensonderhoud, reproductie, en sociale voorzieningen, binnen een gegeven omgeving 

        vorm te geven”  (Jonathan Turner, 1997) 5 
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zo zijn insituties associaties van mensen waarin bepaalde vormen van gedrag een normatieve geladenheid krijgen 

➢  een structuur van functies, belichaamd door mensen in diverse rollen 

➢  aan deze functies / rollen zijn specifieke taken gekoppeld 

➢  regels leggen daarbij vast hoe die taken uitgevoerd dienen te worden 

➢  die rollen staan in een hierarchische relatie, en vertegenwoordigen verschil in status en autoriteit  

➢  de institutionele cultuur bestaat uit informele normen, waarden, attitudes en ethos 

➢  een institutie kent informele sancties (afkeuring), en soms formele sancties (disciplinaire maatregelen) 

 

instituties krijgen zo concreet vorm in organisaties / instanties; deze realiseren en bewaken de institutie 

instituties als instanties / organisaties kennen een zelfstandige autoriteits- en machtsstructuur 

culturele legitimatie (geloof, vertrouwen, gezag), maar ook macht (pressie, sancties) spelen daarbij een rol 

bestendiging van instituties is gebaseerd op een gelegitimeerd en geaccepteerd gebruik van macht 

legitimiteit van een machtsrelatie houdt in dat het bestaansrecht van deze macht wordt erkend 

dat bestaansrecht kan vaak niet worden afgeleid op juridische wijze, maar wel op sociologische wijze: 

namelijk door in instituties werkzame opvattingen over het juiste en redelijke karakter van machtsrelaties 

bij instituties die als vanzelfsprekend worden geaccepteerd is er meer sprake van gezag dan van machtsuitoefening 

 

institutionalisering 

het proces van institutie-vorming is de basis van elke maatschappelijke structuur, en kent 3 fasen (Berger): 

1] externalisering: ‘veruiterlijking’ van het menselijk kunnen en de omvorming van natuur tot cultuur 

    men moet samenwerken en keuzes maken, en dat vereist organisatie en afspraken (conventies) 

    patronen met een meerwaarde voor de groep worden voortgezet middels institutionalisering ervan 

2] objectivering: voor nieuwe generaties zijn instituties een ‘objectieve’, voorgegeven realiteit 

    instituties lijken dan ontdaan van hun menselijke oorsprong: een ‘van-zelf-sprekendheid’ 

    die ‘van-zelf-sprekendheid’ vraagt echter wel om (voortdurende) legitimatie om te worden geaccepteerd 

    bijv: t.a.v. ‘het huwelijk’ is er de kerkelijke legitimatie ‘wat door God gemaakt is, kan de mens niet ontbinden’ 

3] internalisering: de maatschappelijke orde wordt bij mensen ingeprent d.m.v. socialisatie-processen (opvoeding) 

 

 

verbeelding van de samenleving 

 

de samenleving wordt altijd verbeeld, o.a. door verhalen en theorieën; zonder verbeelding geen samenleving 

die verbeelding is geen 'objectieve beschrijving', geen representatie, maar fictief, een ideaal, een normatief concept 

het verwijst naar een entiteit / identiteit met een vorm of doel; iets dat bevorderd kan worden of kan desintegreren 

de term maakt daarmee onderscheid mogelijk tussen wenselijk / onwenselijk, gezond / ongezond, normaal / afwijkend 

 

voorbeelden 

➢ in de oudheid werd de maatschappij vaak voorgesteld als lichaam, waarin elk orgaan zijn functie moest vervullen 

➢ de hinduistische varnashrama-dharma onderscheidde hoofd, armen, romp/lendenen, benen/voeten (en het vuil) 

    brahmanas (priesters, leraren), kshatriyas (politie, ambtenarij), vaishyas (boeren, kooplieden), shudras (arbeiders) 

➢ Plato's Staat schetst eenzelfde verdeling: filosoof-koningen, wachters (politie, leger), koop- & werklieden, slaven 

➢ het christendom schiep (zoals vele religies) een 'imagined community': de Heilige Geest en het Koninkrijk Gods 

➢ het joodse volk wordt in het Oude Testament verbeeld in haar convenant met God 
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➢ met de opkomst van de bourgeoisie (14e-16e eeuw) zien we de samenleving vergeleken worden met een contract 

➢ vanaf de wetenschappelijke / industriele revolutie wordt de samenleving vergeleken met een uurwerk of machine, 

    waarin de onderdelen radertjes zijn  

➢ volgens sociologen als Comte, Durkheim, Spencer en Parsons is de samenleving een organisme, 

    waarbinnen de delen hun functie moeten vervullen voor het optimaal functioneren van het geheel 

➢ hegelianen zagen een historische logica aan het werk in de geschiedenis: de verwerkelijking van vrijheid 

➢ voor de marxisten bestaat deze logica uit de historische dialectiek van de klassenstrijd om bestaansvoorwaarden 

➢ het modernisme (begin 20e eeuw) en de wederopbouw zag de samenleving in een vaart der volkeren 

➢ volgens het nationalisme is de samenleving een etnische eenheid met een staat die haar grenzen bewaakt 

    die etnische eenheid bestaat in een gedeelde taal, geschiedenis, moraal, geloof en/of wereldbeeld 

    de nazi's verbeeldden de nationale eenheid door Blut-und-Boden-ideologie, en zag deze belichaamd in zijn leider 

➢ na-oorlogs Nederland werd gekenmerkt door verzuiling, maar kreeg in de jaren '60 / '70 te maken met ontzuiling 

    deze periode wordt gekenmerkt door een strijd voor emancipatie, rechten en vrijheden 

    na de verzuiling bleef de links-rechts dichotomie over; beide met een focus op het individu 

    het stelsel van sociale voorzieningen werd uitgebouwd tot verzorgingstaat, waarin rechten centraal staan 

➢ multiculturele steden met veel immigranten werden aangeduid met de metafoor melting pot 

➢ begin jaren '80 (Reagan-Thatcher) draaide de politieke wind, maar bleef de boodschap individualistisch 

    Thatcher stelde: "er is niet zoiets als een samenleving, er zijn alleen indiviuele mannen en vrouwen" 

    volgens het (neo)liberalisme is de samenleving niet meer dan de optelsom van individuen die er deel vanuit maken 

➢ in het tijdperk dat volgde op de val van de muur werd de samenleving vergeleken met een bedrijf (BV Nederland) 

    in het verlengde hiervan kunnen we ook Balkenende's appel aan de VOC-mentaliteit begrijpen 

➢ volgens recente theorieen is de samenleving een historisch gegroeide consensus over centrale waarden 

    dit kunnen waarden als saamhorigheid en solidariteit zijn, of juist zelfredzaamheid en persoonlijke ambitie 

 

 

dat een gemeenschap / samenleving verbeeld moet worden kreeg veel aandacht begin jaren '80 

➢ Benedict Anderson: Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983) 

    een imagined community is meer gebaseerd op gedeelde verbeelding, dan persoonlijk contact 

    een klein, traditioneel dorp behoeft weinig verbeelding, omdat alles gebaseerd is op dagelijkse praktische relaties 

    maar een grotere gemeenschap, gebaseerd op abstracte relaties of ideeen, behoeft verbeelding van 'wat ons bindt' 

➢ Ernest Gellner (Nations and Nationalism, 1983) stelt dat natie, nation-building, nationalisme elkaar veronderstellen 

    d.m.v. geschiedenis- en taal-educatie, tradities, nationale feestdagen, etc. wordt een nationale identiteit gecreëerd 

➢ Eric Hobsbawm (The invention of tradition, 1983) stelt dat ook (nationale) tradities vaak 'imagined' zijn 

    ze zijn vaak niet ouder dan de natie zelf, vaak aangepast aan de eisen van de tijd, en dus ontworpen (geen traditie) 

 

er zijn verschillende ingrediënten die de sociale constructie van een samenleving mogelijk maken / bevorderen: 

➢ een beeld of metafoor (bijv. een lichaam, machine, melting pot, bedrijf / BV) 

➢ gedeelde verhalen (geschiedenis, mythologie, tradities) 

➢ gedeelde referentiekaders (religie, wereldbeeld, discours) 

➢ een gedeeld doel (utopie is hierbij een kernbegrip) 

➢ een gemeenschappelijke taal 

* (deze ingrediënten, m.n. 1 t/m 4 overlappen, en zijn in praktijk niet te scheiden) 
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Grote Verhalen 

in The postmodern condition (1979) stelt Jean-François Lyotard dat samenlevingen gebouwd zijn op narratieven 

een grand narrative (meta-narratief, méta-récit, master narrative) verbeeldt identiteit, eenheid & doel 

'Grote Verhalen' geven zin & richting aan het handelen, en vormen het zelfbeeld van een samenleving 

religieuze & politieke ideologieën maken het mogelijk om grote groepen te smeden (tot miljoenen leden) 

➢  religie: “God roept ons op om Hem te volgen, en de verleidingen van de duivel te weerstaan!” 

➢  nationalisme: “beste landgenoten, wij moeten trots zijn op onze cultuur / geschiedenis!” 

➢  socialisme: “arbeiders aller landen verenigt u!” 

➢  fascisme: “de vijand is onder ons, wees alert!” 

➢  republikanisme: “vrijheid, gelijkheid en broederschap!” 

➢  democratie: “de macht aan het volk door vrije verkiezingen!” 

 

een Groot Verhaal dat tot op de dag van vandaag ons denken bepaalt, is dat van de Verlichting 

centrale ideeën ervan: rationaliteit, objectieve kennis, democratie, emancipatie, en vooruitgang 

 

objectiviteit & neutraliteit vormen ook de hoekstenen van de wetenschap en de journalistiek: 

beide streven naar een objectieve representatie van de feiten, van de wereld 'zoals die is'  6 

kennis is gebaseerd op ervaring en vertrouwen (in eigen ervaring, dat van anderen, en instituties) 

wanneer eigen ervaring ontbreekt zijn we aangewezen op vertrouwen in de ander (of instituties) 

kennis wordt dan dus geloof, in ‘van horen zeggen’: ‘het schijnt dat…’ / ‘ze zeggen dat…’ 

wanneer we de bron waar de informatie vandaan komt vertrouwen is dat een autoriteit 

zo zijn er autoriteiten op diverse gebieden: 

➢  een arts is een autoriteit als het om mijn gezondheid gaat, maar niet als het om mijn auto gaat 

➢  wetenschap en journalistiek zijn de autoriteiten als het om 'de feiten' over 'de wereld' gaat 

 

 

waarheid, vertrouwen en gezag 

waarheid, vertrouwen en gezag zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben; elkaar zelfs veronderstellen 

het draait hierbij om geloof in de legitimiteit en autoriteit van een bron, persoon, institutie of instantie 

(de krant, de president, de wetenschap, de Raad voor de Rechtspraak, de arts, de Paus, de ombudsman, etc) 

➢  autoriteit is effectieve en geloofwaardige uitoefening van macht, en veronderstelt soevereiniteit en legitimiteit 

➢  soevereiniteit heeft betrekking op autonomie en onbetwiste heerschappij in de uitoefening van macht 

➢  legitimiteit heeft betrekking op geloof in de gerechtigdheid / geëigendheid van uitoefening van macht 

➢  waarheid is de kwalificatie die aan een claim of narratief wordt toegekend, en is voorwaarde voor legitimiteit 

 

begrippen die hier mee samenhangen: 

➢  archè bron, oorsrong, principe, essentie, heerschappij, bevel, autoriteit, hoogste gezag 

➢  authentikos oorspronkelijk, origineel, betrouwbaar, echt, geloofwaardig, onvervalst, rechtsgeldig, waarachtig 

➢  echt  waar, puur, oorspronkelijk (arche), authentiek, geautoriseerd, legitiem, gewettigd 

 (in de echt verbinden / echt waar / echt goud) 

➢  normaal wat conform de (formele dan wel de impliciete) norm is (‘dat hebben we met elkaar zo afgesproken’) 

➢  gewoon wat men gewend is / wat als vanzelf-sprekend wordt gezien (common sense) 

 

met al deze ingrediënten construeren we de samenleving, die dus zowel imaginair is, als ‘echt’ 
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1  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_institutie 

 
2  het onderscheid tussen beide wordt echter ook wel gerelativeerd (door bijv. Anthony Giddens) 

    een omvattende definitie is: “instituties zijn de duurzame vormen / kenmerken van het samenleven” (Giddens, 1984) 

 
3  Stephen D Krasner: Power, the state, and sovereignty : essays on international relations – 2009 

 
4  een term van evolutie-bioloog William C. Wimsatt 

 
5  “a complex of positions, roles, norms and values lodged in particular types of social structures and organising relatively 

     stable patterns of human activity with respect to fundamental problems in producing life-sustaining resources, in 

     reproducing individuals, and in sustaining viable societal structures within a given environment.” - Jonathan Turner, 1997 

 
6  het gezag van wetenschap & technologie is vooral te danken aan haar overtuigingskracht 

    het geloof in kerkelijke dogma’s heeft daardoor plaats gemaakt voor een geloof in de wetenschap 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_institutie

