
HOOFDSTUK 5: CULTUUR 

1. Cultuur: betekenis en relevantie 

 Cultuur = betekenis die mensen aan hun omgeving geven 

= ruimer dan “cultuur met een grote C” (kunst, muziek, poëzie, …) 

Bep. opvattingen, gewoonten en overtuigingen  beïnvloeding en regulering gedrag v/d 

groepsleden (via internalisatie en sociale controle) 

 Cultuur = sociale erfgoed v/e samenleving 

 doorgegeven tussen generaties 

 Mens is zeer hulpeloos bij geboorte (>< andere diersoorten) 

 mens als tekort-wezen 

 wordt door cultuur opgevuld (via sociale leerprocessen) 

=> Cultuur preciseert algemene levensstijl en bepaalt grenzen van sociale interactie 

 Onderscheid tussen materiële (1) en immateriële (2) cultuur 

1) Materiële producten van menselijke activiteit 

2) Opvattingen die door meerdere personen gedeeld worden 

 

 Durkheim: extériorité en constrainte 

 cultuur is uitwendig/extern (voorgegeven bij geboorte) 

 oefent dwang uit op de actoren om te conformeren a/d cultuurelementen 

=> internalisatie: dwang komt van binnenuit! 

2. Cultuurelementen: waarden, normen en instituties 

 Waarden = abstracte, meer of minder bewuste, collectieve voorstellingen over wat goed en 

juist is, en daarom als nastrevenswaardig wordt beschouwd 

 impliciete of expliciete opvattingen over het wenselijke 

 Vb: trouw, moed, nut, schoonheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, … 

 Niet elke groep vindt zelfde waarden even belangrijk 

 dominante en secundaire waarden 

 Folkways (1) en mores (2) 

1) Minder belangrijke normen (iemand groeten) 

2) Belangrijk geachte normen: geboden en verboden 

 zaken die het functioneren en voortbestaan v/d samenleving onmiddellijk raken 

 vaak formeel in de wet vastgelegd 

 

 Normen = min of meer bindende verwachtingen inzake het handelen of niet-handelen door 

de leden van een samenleving of groepering 

 specificeren de waarden naar concrete situaties toe 

 Vb:  - verkeersveiligheid => rechts rijden en niet dronken rijden 

 - gezondheid => niet te veel of te weinig eten en slapen, niet roken, … 

 Bij overtreding of goede naleving van normen: sancties (positief of negatief) 

 Voor bepaalde situaties zijn er min of meer gestandaardiseerde gedragsvormen 

= institutionalisering (vast, collectief bepaald gedragspatroon) 

 maakt het mogelijk gedrag te voorspellen en brengt regelmaat in ons handelen 

 Vb: gezin, onderwijs, politiek, huwelijk, … 



3. Culturele verscheidenheid 

 

 Verschillende culturen  verschillende oplossingen voor basisproblemen 

 Vb: westerlingen gevoeliger voor Müller-Lyer-effect dan andere volkeren die in minder 

rechtlijnige omgeving leven 

 Etnocentrisme = neiging om andere culturen als minderwaardig te beschouwen 

(cfr. Nazi-Duitsland, racisme) 

 Kritiek vanuit cultuurrelativisme: geen universele standaarden die toelaten om culturen als 

goed of slecht te beoordelen => cultuur moet binnen eigen context bekeken worden! 

 “wie alleen zijn eigen cultuur kent, kent ook die niet” 

 

 Factoren die een rol spelen bij het tot-stand-komen van culturele verscheidenheid: 

- omgeving waarin de samenleving leeft 

- aard v/d beschikbare materialen in de omgeving 

- mate van contact die betrokken gemeenschap heeft (gehad) met andere culturen (diffusie 

van cultuurelementen) 

 Ontstaan van cultuur: invloed van materiële omstandigheden op waarden en normen  

 “Het is niet het bewustzijn van mensen dat hun zijn bepaalt, maar hun maatschappelijk 

zijn dat hun bewustzijn bepaalt.” (Cfr. Marx en Engels) 

 Hoger sociaal niveau van ouders => meer nadruk op zelfstandigheid en individuele 

ontplooiing v/h kind 

 Lager sociaal niveau van ouders => meer nadruk op gehoorzaamheid en 

conformeren aan uiterlijk gezag 

 Verklaring: beroepssituatie hogere laag vereist vaak zelfstandige beslissingen, die van 

lagere laag vereist opvolgen van orders 

 Tegenstelling materialisme (1) en idealisme (2)    (cfr. Hoofdstuk 2) 

1) Sociale werkelijkheid = ideeën en opvattingen van mensen en groepen 

2) Sociale werkelijkheid = materiële omstandigheden waarin mensen leven 

 

 Experiment van Mereï: 

o Groepjes kinderen speelden enige tijd in kamer met steeds zelfde speelgoed en 

meubilair. 

o Na verloop van tijd: 

 Ieder groepje had eigen spelregels, bepaalde rituelen, bep. volgorde waarin 

spelletjes gespeeld werden, specifiek groepstaaltje 

o Kind toegevoegd dat dominant, agressief en initiatiefrijk was: 

 Groep bleef in sterke mate vasthouden aan eenmaal gevormd 

cultuurpatroon 

 Groep is in hoge mate bestand tegen pogingen tot verandering van 

buitenstaanders 

 



4. Cultuurpatronen 

 

 Cultuurpatroon = combinatie van cultuurelementen die samen een min of meer geïntegreerd 

geheel vormen 

 moeilijk om één element te veranderen zonder andere elementen te (moeten) 

veranderen 

 Binnen cultuurpatroon kan een wanverhouding bestaan tussen verschillende 

cultuurelementen: verschil tussen officiële moraal (wetgeving) en feitelijk gedrag v. mensen 

 Vb:  - spanning tussen kerkelijk leergezag over anticonceptie en feitelijk gedrag 

  - spanning tussen nieuwe fertiliteitsingrepen en juridische regels daarover 

 Ogburn: Cultural lag 

= zich niet in zelfde tempo ontwikkelen van cultuurelementen, waardoor sociale spanningen 

kunnen ontstaan 

 geestelijke cultuur blijft vaak achter op materiële cultuur 

 Vb: autoverkeer pas door voorschriften geregeld nadat het zich al lang ontwikkeld had 

 

5. Subculturen 

 

 Elementen uit dominante cultuur + aantal typische eigen kenmerken 

 Geeft leden een aparte identiteit 

 Linton: onderscheid tussen universals (1), specialties (2) en alternatives (3) 

1) Cultuurelementen die door alle leden v/d samenleving worden gedeeld 

Vb: rechts rijden en medemens niet doden 

2) Cultuurelementen die typerend zijn voor leden van bep. groeperingen binnen de 

samenleving 

 sociale milieus, beroepsgroepen, landstreken, … 

Vb: uniform van verpleegsters of soldaten, regels voor kerkbezoek, dragen van 

veiligheidshelmen 

3) Cultuurelementen die min of meer ter vrije keuze van iedereen staan 

Vb: speciale haartooi, rijden in een speciale auto, dragen van extravagante kledij 

 

6. Cultuuroverdracht 

 

 Cultuuroverdracht = overdracht van culturele elementen van de ene groepering, sociale rang 

of generatie op de andere 

 gebeurt via socialisatie 

o aanleren van rollen (verwachtingen die aan een bepaalde positie verbonden zijn) 

o Individuen gaan zich gedragen overeenkomstig de verwachtingen van de omgeving 

 Cultuuroverdracht is selectief 

 hangt af van machtsverhouding tussen de partijen 

 hoe groter de macht, hoe diepgaander de invloed 

 Cultuurelementen kunnen ook zakken of stijgen op maatsch. ladder 

Vb:  - tennis is gezakt, terwijl golf hoog gesitueerd is 

- dragen van jeans is nu algemeen aanvaard tegenover vroeger 

 



 Onderscheid enculturatie (1) en acculturatie (2) 

1) Overdracht van opvattingen in een samenleving aan personen die in die samenleving 

geboren zijn 

 Vb: leren van eigen moedertaal 

2) Aanleren van een andere cultuur dan die van de eigen samenleving 

 Vb: leren van een vreemde taal 

 Resultaat: internalisatie = zodanige integratie v/d cultuur i/d persoonlijkheid dat deze zich 

ook zonder externe dwang v/d omgeving houdt aan de overgedragen waarden en normen 

 

 Cultuuroverdracht = ook proces tussen grotere sociale gehelen 

1) Cultuuroverdracht in de tijd (enculturatie) 

 oudere generatie => jongere generatie (conserveren v/d bestaande cultuur) 

2) Cultuuroverdracht in de geografische ruimte (acculturatie) 

 van land tot land (vb. kolonialisme), van stad naar platteland (verstedelijking) 

3) Cultuuroverdracht in de sociale ruimte (acculturatie) 

 van ene sociale rang naar andere 

 

 Sommige cultuurelementen worden na verloop van tijd in bep. kringen niet meer 

geaccepteerd, vaak omdat ze zijn overgenomen door anderen die sociaal als lager worden 

aanzien (= omgekeerd snobisme) 

 Vb: rondrijden met een eend, geen TV hebben, … 

 

7. De moeilijke interpretatie van cultuur 

 

 Discussie over het moederschap in vroegere dagen 

 Stelling van sommige auteurs: moeders keken tijdens de Middeleeuwen en de 

Vroegmoderne tijd niet naar hun kinderen om 

 Hoge zuigelingen- en kindersterfte + hoge kraambedsterfte 

 Emotionele bevriezing was een middel tot emotionele overleving 

 Evidenties: 

1) Minnenstelsel: tot op zekere hoogte sociaal gereguleerd 

2) Bakeren: kinderen werden in psychische vergeetput gestopt 

3) Te vondeling leggen: tot op zekere hoogte geïnstitutionaliseerd en verliep volgens sociaal 

aanvaarde regels 

 Wanhoop (kind zelf niet kunnen opvoeden) en hoop (iemand anders kan dit misschien 

wel) lagen dicht bij elkaar 

 werd oogluikend toegestaan om kindermoord te beperken 

4) Verdoezelde vormen van kindermoord 

5) Emotionele koelheid bij de begrafenis 

 

 Shorter en Badinter: omgekeerd stelling 

 er stierven zoveel kinderen omdat hun moeder nauwelijks belangstelling voor hen had 

 Rond 1750: veralgemeende aandacht voor gezinsrelaties => daling kindersterfte 

 Koesteren van kinderen werd soms zelfs negatief beoordeeld 

 



 Andere interpretatie: 

1) Minnenstelsel 

 Kraambedsterfte + zuigelingensterfte : moeders van overleden kinderen konden 

weeskinderen melk geven 

 Kerk: baarmoeder = beest dat getemd moet worden door seksualiteit (hysterie) 

 1) Man moest seksuele opwinding van vrouw kanaliseren 

 2) Maar: verbod op seksuele omgang tijdens zogen: melk zou zuur worden 

 3) Belang van man > belang van kind: uitzending van kind naar min 

2) Bakeren 

 voorkomen dat kind een bochel kreeg 

 overgang van moederschoot naar buitenwereld verzachten 

 Ongewenste neveneffecten: bakeren => gebrek aan zonlicht => te weinig zonlicht => 

te weinig vitamine D => ontstaan kinderziekte rachitis => slechte ontwikkeling botten 

3) Andere bewijzen dat omgang tussen ouders en kinderen warm en affectief was 

 

 E. Braudel: geschiedenis ondergaat slingerbewegingen 

 teleurstellingen zorgen telkens op een of andere wijze voor een omslag 

 

 Besluit: grote verschillen in interpretatie van zelfde indicatoren 

 cfr. Sociologische verbeelding 

 methodologische problemen! 

  gedrag van wetenschappers is ook menselijk gedrag 

  sociologisch denken loopt altijd gevaar op zekere blindheid 

 verschillen in gerapporteerde onderzoeksresultaten => verschillen in aard van bronnen 



HOOFDSTUK 6:  MICROSOCIOLOGIE 

 

1. SOCIALE ORGANISATIE 

 

 Alle menselijke groeperingen werken samen om bepaalde doelstellingen te bereiken die de 

leden afzonderlijk niet kunnen realiseren. 

 expliciete regels (normen) nodig over hoe men zich ten opzichte van elkaar en de 

tegenpartij moet gedragen 

 wanneer men zich hier niet aan houdt, of net wel: sancties 

 

2. SOCIALE CONTROLE 

 

 In brede zin: manieren waarop individuen elkaar wederzijds controleren op de naleving van 

regels, waarden en normen. 

 In enge zin: verschillende middelen waardoor de samenleving weerspannige leden tot de 

orde roept 

 Vorm die sociale controle aanneemt, verandert met het doel en de aard van de groep in 

kwestie 

 Berger: gekendste middel van sociale controle = fysiek geweld 

 Vb: politiemacht, leger 

 Vaak volstaat dreiging met geweld al zonder de effectieve toepassing ervan 

 Westerse democratieën: geen voortdurende dreiging met geweld, maar beschikbaarheid 

ervan is toch steunpilaar van het politiek systeem 

 Landen met minder democratische en humanitaire ideologie: geweld vaak zonder 

schroom getoond en gebruikt 

 

 Berger: sociale-controlemechanismen => stel concentrische cirkels 

1) Juridische en politieke stelsel 

 belastingen, militaire dienst, wetten, gevangenisstraf 

2) Moraal, zeden en gewoonten 

 Onmisbare aspecten hiervan zijn voorzien van wettelijke sancties 

 Andere aspecten van sociale controle: 

 Economische pressiemiddelen 

 dreiging om uit bepaald ambt ontslagen te worden is belangrijker dan in 

gevangenis terecht te komen 

 Beroepsstructuren 

 beroep is bepalend voor iemands plaats in stelsel van sociale stratificatie 

 soms tot op zekere hoogte geïnstitutionaliseerd 

 Vb: artsen en architecten worden door beroepsverenigingen gecontroleerd, 

arbeider door zijn werkgever, vakbonden en collega’s, … 

 Ridiculisering en roddel 

 Uitsluiting uit de groep 

 Vb:  - shunning bij de Amish 

 - excommunicatie door de katholieke kerk 

 Doorheen groepsdiscussies conformeren mensen zich aan de groepsnorm (= ongeveer 

rekenkundig gemiddelde van alle i/d groep aanwezige standpunten) 



3. MICROSOCIALE INTERACTIE 

 

 Microsociaal = patroon van tussenmenselijk gedrag en contact in kleine groepen 

 Tot op zekere hoogte bepaald door normen en regels van betreffende cultuur 

 Mensen met zelfde definitie van de situatie => men weet hoe men zich moet gedragen en 

wat anderen verwachten 

 Sociale interactie = wijzen waarop mensen elkaar wederzijds en systematisch beïnvloeden 

 Veel menselijk handelen is “samen handelen” 

 zowel samenwerking als tegenwerking, wedijver en conflict, consensus en dissensus 

 Interactie is mogelijk dankzij communicatie: brengt mensen tot groepsvorming en houdt 

groepen bijeen 

 Mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen,  proberen door 

communicatie tot een gemeenschappelijke definitie van de situatie te komen, tot een 

collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie 

 Verscheidene  significante aspecten: 

 aantal personen dat in interactie betrokken is, frequentie, regelmaat, aard (direct of 

indirect), duur, uitgebreidheid 

 

4. POSITIE 

 

 Positie = plaats die iemand i/e maatschappij of i/e groep inneemt in verhouding tot anderen 

 Complexiteit v/e maatschappij => aantal posities en verscheidenheid ervan 

 Sociale positie = plaats die men i/e sociaal systeem inneemt 

 Vb: vader, zoon, broer, student, geneesheer, … 

 zegt veel over wat van die persoon verwacht wordt 

 Elke positie impliceert netwerk van andere posities die daarmee verbonden zijn (positieveld) 

 Vb: Als vader staat persoon X in een positieveld met moeder, zoon en dochter 

 Posities zijn in principe onafhankelijk v/d betrokken individuen 

 Vb: door aangeven van sociale posities van persoon X weten we niets over zijn 

persoonlijkheid 

 Maar: zijn gedrag vertoont een patroon dat door zijn positie is ingegeven 

 

 Linton: ascribed (1) and achieved (2) positions 

1) Toegewezen posities 

 geen sprake van toetreding 

 individu kan ze niet ontwijken of afwijzen 

 Vooral op biologische kenmerken gebaseerde posities 

 Vb: Belg, vrouw, broer, tot de adel behoren 

2) Verworven posities 

 Te bereiken na eigen inspanning 

 Toetreding: element van keuze 

 Onderwijs is belangrijke factor bij verwerven van posities 



 Vluchtige posities 

 men is maar enkele ogenblikken klant, cliënt of taxipassagier 

 Vaste posities 

 = toegewezen posities 

 Tijdelijke posities 

 opeenvolgende posities als kleuter, kind, puber, adolescent, … 

 ongehuwd samenwonen, huwen, scheiden, hertrouwen, … 

 

 Aan positie die iemand inneemt, wordt door anderen een zekere waarde gegeven 

= sociale status of prestige 

 Diverse positieladders, afhankelijk van gehanteerd criterium (opleiding, herkomst, macht, 

inkomen, bezit, …) 

 meestal zit je op gelijk niveau op verschillende ladders 

= positiecongruentie of –consistentie 

 Vb: arts heeft universitaire opleiding, hoog inkomen, wordt geacht zekere culturele 

bagage te hebben 

  >< Positieincongruentie of –inconsistentie 

  Vb: zwarte met hoge academische opleiding => maatsch. discriminatie 

 

5. ROLLEN 

 

 Aan iedere positie i/d maatschappij (of i/e groep) worden bepaalde rechten en plichten 

toegekend (los van de persoon op zich) 

 Sociale rol = geheel van meer of minder bindende verwachtingen ten aanzien van het gedrag 

van de positiebekleder 

 Tot op zekere hoogte geïnstitutionaliseerd 

 Rollen regelen sociale gedragingen waardoor samenleven mogelijk wordt 

 Mens als ‘homo sociologicus’ aan wie de maatschappij verplichtingen oplegt m.b.t. zijn 

gedrag als bekleder van sociale posities 

 Bv: patiënten v/e psychiatrische afdeling, ziekenhuizen, terminaal zieken 

 men gaat zich als zieke gedragen omdat dit van hen verwacht wordt 

 Rolverwachting en feitelijke performantie lopen niet noodzakelijk parallel 

 enige mate van vrijheid om een rol concreet gestalte te geven 

  leidt tot kortsluitingen en conflicten 

 Dwangkarakter van rolverwachtingen => sancties (zowel positief als negatief) 

 

 Moet-verwachtingen 

 kan men zich slechts aan onttrekken met het risico van gerechtelijke vervolging 

 verplichting ervan is vrijwel absoluut en bijhorende sancties zijn uitsluitend negatief 

 Plicht-verwachtingen 

 verplichting bijna even sterk als bij moet-verwachting 

positieve sancties: appreciatie van andere leden, financiële beloning 

 negatieve sancties zijn anders van aard, maar wegen toch zwaar door 

 Vb: bedrijf kan arbeider ontslaan, partij kan partijlid uit de partij zetten 



 Kan-verwachtingen 

 vooral positieve sancties 

 iets extra doen om waardering van medemensen te verwerven 

 geen bindend karakter, doch vaak fundamentele voorwaarde om vooruit te komen 

 

 3 soorten verwachtingscomplexen kunnen veranderen doorheen de tijd 

 Zowel positieve als negatieve aspecten van rollen 

 Biedt houvast en zekerheid 

 Vele zorgen komen voort uit zaken die maatschappij hem opdringt 

 

 Bij één positie horen verschillende rollen (= rollenveld) 

 docent VS studenten én VS collega’s én VS universitaire overheid 

 Rollenconflict = positiebekleder kan tegelijkertijd met tegenstrijdige verwachtingen worden 

geconfronteerd 

 Positieset = geheel van posities dat is verenigd in één persoon 

 Vb: men is docent, vader, broer, echtgenoot, lid van een politieke partij, … 

 intern rollenconflict: niet te combineren verwachtingen t.a.v. één bep. positie 

 extern rollenconflict: tegenstrijdige verwachtingen t.a.v. 2 of meer verschillende posities 

 

 Bepaalde eisen betreffende gedrag, maar ook betreffende uiterlijk: 

 onderscheid tussen rolattributen (1) en statussymbolen (2) 

1) Uiterlijkheden die dienstig zijn of die dienen als herkenningsmiddel 

 Vb: blauwe overall of witte jas, schrijfgerij, stethoscoop, … 

2) Uiterlijkheden die verwijzen naar prestige, status, macht, … 

 Vb: grote villa 

 Vaak is bep. uiterlijkheid zowel rolattribuut als statussymbool 

  Vb: uniform van politieagent 

 Rolattributen en statussymbolen zijn non-verbale communicatiemiddelen 

 vertellen ons hoe we ons moeten gedragen t.o.v. die persoon 

= middelen tot sociale controle 

 Bepalen mee zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde v/d drager 

  statussymbolen ter bevestiging van een positie 

  statussymbolen die bijdragen tot het verwerven v/e bep. positie 

 

6. SOCIODYNAMISCHE ASPECTEN VAN DE SOCIALE ROL 

 

 Tussen sociale rollen: verschil in mate van nauwkeurigheid waarmee ze de speler instrueren 

 Rollen omvatten zowel bep. handelingen als gevoelens en houdingen die daarmee gepaard 

gaan 

 versterkt de reeds aanwezige gevoelens en houdingen 

 Vb:  - men wordt een wijs man door tot hoogleraar benoemd te worden 

- men wordt gelovig door deelname aan activiteiten die geloof veronderstellen 

  = onbewust proces 

 Iedere rol heeft innerlijke tucht 

 rol beïnvloedt zowel handelswijze als handelend persoon 



 G. Mead: ontwikkeling van het ik valt volledig samen met ontdekking v/d samenleving 

 kinderen experimenteren met verschillende sociale rollen en leren zo de betekenis 

ontdekken van de hen toegewezen rollen 

 kind speelt zijn eerste rollen tegenover significante anderen (personen die intiem 

omgaan met het kind en wiens houdingen van beslissende invloed zijn op ontwikkeling van 

het kind) 

 Later: kind zal zien dat rollen ook van belang zijn i/d samenleving als geheel 

= ontdekken van de gegeneraliseerde ander 

 Vb: niet enkel moeder verwacht dat kind braaf is, ook samenleving als geheel doet dit 

 

 Identiteit wordt iemand toegewezen door daden van sociale erkenning 

 Cooley: omschrijving van het ik als een spiegelbeeld 

 Identiteit moet ook telkens opnieuw door de samenleving bevestigd worden 

 Vb: men moet officier als officier erkennen en behandelen, opdat beeld van zichzelf als 

officier in stand blijft 

 intrekking van erkenning => ineenstorting van zelfbeeld 

persoon zal persoonlijkheid aanpassen aan nieuwe verwachtingen v/d maatschappij 

= reïntegratie van de persoonlijkheid 

 

 Dagelijks leven speelt zich af in netwerk van erkenningen en ontkenningen 

 mensen kiezen hun vrienden opdat zij het beeld van het eigen ik ondersteunen 

 keuze van sociaal contact = keuze van eigen identiteit 

   “soort zoekt soort, niet uit gezelligheid, doch uit bittere noodzaak” 

 

 Hans Gerth en C. Wright Mills: persoonskeuze 

 Ieder sociaal systeem selecteert de personen die het nodig heeft om te kunnen 

functioneren, terwijl diegenen die er niet in passen op de een of andere manier verwijderd 

worden. 

 Wanneer er geen personen beschikbaar zijn om te worden gekozen, zullen ze moeten 

worden uitgevonden of vervaardigd worden. 

 Door haar socialisatie- en vormingsmechanismen brengt de samenleving de mensen 

voort die zij nodig heeft om te functioneren. 

  Er verrijzen vurige krijgers omdat er legers moeten worden uitgezonden 

  Er staan vrome mannen op omdat er kerken moeten worden gebouwd 

 Er komen geleerden omdat de universiteiten docenten nodig hebben 



HOOFDSTUK 7: BEVOLKING: DEMOGRAFISCHE EN SOCIOLOGISCHE ASPECTEN 

 

2. Omvang van de bevolking 

 

 Spanning tussen economie en bevolking: wanneer bevolking toeneemt, kan de economie niet 

volgen => verarming 

 Thomas Malthus: Essay on the Principle of Population 

 Bevolking, indien niet in haar groei belet, groeit volgens een meetkundige reeks 

(1,2,4,8,…) terwijl de bestaansmiddelen maximal toenemen volgens een rekenkundige reeks 

(1,2,3,4,…) 

 Spanningen => evenwicht => spanning => evenwicht => … 

= cyclische beweging 

 Easterlin-hypothese 

 personen uit grote geboortecohortes worden later geconfronteerd met spanning op de 

arbeidsmarkt, hoge werkloosheid, minder loontoename, … 

 daarom zullen ze minder kinderen hebben 

 deze kleine cohortes zullen dan weer veel kinderen hebben 

 telkens nieuw evenwicht 

 Demografische transitie = overgang van hoge geboorte- en sterftecijfers naar lage geboorte- 

en sterftecijfers 

 Bevolkingsprojecties = schattingen maken over bevolking voor komende jaren m.b.t. sterfte, 

vruchtbaarheid en migratie per geslacht en per leeftijd 

 

3. Ongelijke geslachtsverhouding en de man-vrouwrelatie 

 

 Geslachtskeuze heeft ingrijpende gevolgen 

 natuurlijk genetisch-biologisch evenwicht mag niet verstoord worden 

 

3.1. Biologische achtergrond van de geslachtsverhoudingen 

 

 Normaal: ongeveer evenveel jongens als meisjes geboren (iets meer jongens) 

 Gelijke aantallen mannetjes en vrouwtjes 

= optimale darwinistische toestand van maximale voortplanting 

 Vrouwen bepalen bovengrens van aantal nakomelingen => eicellen minder talrijk dan sperma 

 Populatie met veel vrouwtjes wint evolutiestrijd van populatie met gelijk aantal M en V 

 Probleem: Darwinistische theorie gaat niet over welzijn van soorten of populaties, maar over 

strijd tussen individuen om succes bij de voortplanting 

 Theorie van Fisher: 

 Sekseverhouding wordt door darwinistische processen naar een 1-1 verhouding gedreven 

 Wanneer één v/d seksen schaarser is dan de andere, hebben organismen die in het 

schaarse geslacht investeren een groter reproductief succes dan organismen die dat niet 

doen 

 Gemiddeld voortplantingssucces (verwachte aantal nakomelingen) v/e M wordt bepaald 

door M/V-ratio 



3.2. Gevolgen voor het huwelijk 

 

 Geslachtsverhouding of sekseratio = aantal mannen per 100 vrouwen, per leeftijd of 

leeftijdsgroep 

 Bij mensen: iets meer jongens dan meisjes geboren (105 à 106 M per 100 V) 

 Guttentag en Secord: numeriek onevenwicht bij geboorte leidt tot verschil in aantal huwbare 

mannen en vrouwen op belangrijkste huwelijksleeftijden 

 Op belangrijkste huwelijksleeftijden: mannenoverschot 

 huwelijkskans V > huwelijkskans M 

 macrostructurele ruiltheorie 

 geslachtsverhouding heeft effect op economische, sociale en culturele mogelijkheden en 

moeilijkheden van M en V met zichzelf en met elkaar 

 Leden van minderheidssekse zijn minder afhankelijk van hun partner => meer potentiële 

alternatieve partners 

= meer dyadische macht 

 Mannen hebben meer structurele macht 

= controle over politieke, economische en wettelijke structuren en mogelijkheid om sociale 

gewoonten en praktijken te sturen en te beïnvloeden 

 aanwending dyadische macht door vrouwen vaak weinig effect 

 

 Samenlevingen met hoge sekseratio (M > V) 

 vrouwen worden hooggewaardeerd 

 veel huwelijken op jonge leeftijdn 

 hoge vruchtbaarheid 

 weinig echtscheidingen 

 onderwijsparticipatie en buitenshuistewerkstelling van V afgeremd 

 trouw binnen relatie is zeer belangrijk 

 traditionele arbeidsverdeling: M werkt, V zorgt voor gezin 

 hoge sekseratio: meer dyadische macht van V, maar ook activatie structurele macht van M 

  beperking dyadische macht van V 

 

 Samenlevingen met lage sekseratio (M < V) 

 V wordt lager gewaardeed 

 monogamie erodeert 

 minder huwelijken en op latere leeftijd 

 Minder kans voor V om M te vinden: meer buitenhuwelijkse ambities 

 hogere opleiding van V en infiltratie op arbeidsmarkt 

 V probeert ook structurele macht te verwerven 

   groei van feminisme 

 Minder trouw in relatie 

 mannen hebben meer bargaining power (voldoende V waartussen M kan kiezen) 

  minder dyadische macht van V 

 

 Andere factoren die invloed hebben op M-V verhouding: 

 oorlog: inkrimping aantal jonge mannen 

 Babyboom/babybust 



3.3. Gevolgen  voor hertrouw 

 

 Sterftekans M > sterftekans V 

 Op middelbare leeftijd: M > V  M < V (omkering sekseratio) 

 (her)trouwkans M > (her)trouwkans V (en verschil neemt toe met de leeftijd) 

 Theorie van Guttentag & Secord geldt hier niet (vooral van toepassing op jongvolwassenen) 

 Hogere sterftekans M 

 meer weduwen dan weduwnaars 

 meer hertrouwbare V dan hertrouwbare M 

 M overlijden vooral als gehuwde, V als weduwe 

 Hogere sterfte M verhoogt hertrouwkans overige M 

 Culturele factoren 

 M moet paar jaar ouder dan V zijn 

 meer sociale weerstand tegen hertrouw van weduwen 

 V idealiseren meer de vroegere partner 

 

 Gescheidenen 

 Hertrouwintensiteit hoger dan bij verweduwden en hoger dan bij eerste-huwelijkskans 

 Gescheidenen jonger dan verweduwden 

 ongelijke geslachtsverhouding van bij geboorte al uitgevlakt 

 nog geen hogere mannensterfte 

  aantal jonge hertrouwbare gescheiden M en V ongeveer gelijk 

  Invloed van kinderen  meer ongehuwd samenwonen dan hertrouw 

 

4. Leeftijd 

 

4.1. Ontgroening en vergrijzing 

 

 Aantal en aandeel jongeren vermindert, terwijl aantal en aandeel ouderen vermeerdert 

 2010: bejaardenboom (laat echo-effect van naoorlogse babyboom) 

 Toename aantal hoogbejaarden 

= dubbele vergrijzing of vergrijzing binnen de vergrijzing 

 Toename aantal V binnen bejaardengroep (hogere leeftijdsverwachting) 

 Meer nood aan gezondheidszorg 

 Leeftijdspiramide => leeftijdspaddestoel 

 meer hulpbehoevende, afhankelijke, verouderde niet-meer-werkenden 

 last moet gedragen worden door smalle wordende verouderde groep actieven 

 

 Verouderingsindex = verhouding aantal ouderen (60 jaar en meer) tot aantal jongeren (0-19 

jaar) 

 Afhankelijkheid van de ouderen = verhouding aantal ouderen tot beroepsactieven (20-59 

jaar) 

 hoeveel personen op actieve leeftijd de pensioenlast dragen van de ouderen 

 betaalbaarheid v/d pensioenen? 

 Veroudering in de veroudering = verhouding groep 80 jaar en meer tot groep 60 jaar en 

meer 



4.2. Leef- en woonsituatie van de bejaarden 

 

 Belangrijke factoren: burgerlijke staat en beschikbaarheid van verwanten 

 Aantal alleenwonende ouderen stijgt => risico op vereenzaming 

 Nooit-gehuwden en gescheidenen ontvangen gemiddeld minder emotionele en 

instrumentele steun dan verweduwden 

 verschillen in netwerkomvang 

 

4.3. Gezonde levensverwachting 

 

 Vergrijzing => toename hoeveelheid ziekte onder bevolking 

 Toename chronisch degeneratieve aandoeningen 

 multipathologie = zwaarder, soms langer ziekteproces 

 Hogere levensverwachting wijst niet op een betere gezondheid 

 GV-schatting (gezondheidsverwachting-schatting) = verwachtte aantal gezonde levensjaren 

 LV (levensverwachting) = periode van gezondheid + periode van ongezondheid 

 Wat is gezondheid? 

 Onderscheid tussen stoornissen, beperkingen en handicaps 

 Subjectief geschatte gezondheid = ervaren leeftijdskwaliteit 

 LV zonder dementie 

 LV zonder handicap 

 Gezonde LV 

 

5. Generaties 

 

 Leeftijdsgroep = verzameling mensen van zelfde leeftijd 

 ook een sociaal product en sociale constructie 

 uiteenlopende belangen => conflicten 

 Maatschappelijke positie = plaats die groepen innemen binnen systeem van sociale 

stratificatie 

 Culturele positie = wijze waarop men zichzelf en anderen in de samenleving ziet, en hoe men 

denkt dat andere hierover oordelen 

 evaluatie en waardering 

 

5.1. De mens in een generatie 

 

 Recente Belgische bevolkingspiramides 

1) Groep geboren voor WO II 

2) Babyboom-generatie 

3) Generatie geboren na 1960 

 Leden kunnen onmogelijk allemaal met elkaar interacteren of communiceren 

 Wél gemeenschappelijke waarden, normen en belangen 

 leden van eenzelfde generatie ‘verstaan’ elkaar 



 Babyboom-generatie = protestgeneratie 

 culturele revolutie 

 periode van economische vooruitgang met veel onderwijsmogelijkheden 

 onburgerlijke waardeoriëntatie met vrijere seksuele moraal 

 hoge werkloosheid omwille van haar grote omvang 

 

 Generatie geboren na 1960 = verloren generatie 

 goed uitgebouwde onderwijsmogelijkheden 

 minder radicaal maatschappijhervormend 

 meer gericht op persoonlijke ontwikkeling 

 structurele werloosheid (posities bezet door jonge leden van protestgeneratie) 

 grote politieke passiviteit 

 

5.2. Een generatie in de mens 

 

 Sterke differentiëring, zelfs segmentering tussen de leeftijdsgroepen 

 Leeftijdsspecifieke handelings- en culturele patronen 

 conflicten 

 Bijzonder probleem: lage status en relatieve machteloosheid van jongeren 

 economische neergang => negatieve gevolgen eerst voor jongeren 

 economische groei => positieve gevolgen meer voor volwassenen 

 Verklaring: 

1) zorg voor welzijn van ouderen = staatsaangelegenheid 

 toenemend aantal ouderen => electoraal belang 

2) zorg voor welzijn van jongeren = taak van gezinnen 

 toenemende instabiliteit van gezinnen 

 Jongeren VS bejaarden + oudere actieven 

 moeilijke toegang tot arbeidsmarkt 

 afkeer van systeem van positietoewijzing op basis van leeftijd en/of anciënniteit 

 succes van systeem van positietoewijzing op basis van kennis en kunde 

 Sterke kennisconcentratie bij jongeren => spanning tussen leeftijdsgroepen 

 machts- en kenniscentrum valt bij veel instellingen niet samen 

 Vergrijzing binnen potentieel actieve bevolking => jonge arbeidskrachten schaarser => 

verhoging beloningsniveau 

 Ontgroening leidt tot tot afvlakking van inkomensprofielen (loon jongeren stijgt, loon 

ouderen daalt) 

 Bijkomend probleem: stijging inkomen => daling kinderaantal 

 kosten van kinderen stijgen relatief sneller dan inkomen 

 

 Gedragsverschillen tussen jongeren en ouderen veranderen doorheen de tijd 

 Generatie-effect = geheel van omstandigheden die een generatie meemaakt bij het 

doorlopen van de levenscyclus 

 Periode- of tijdseffecten (afhankelijk van economische conjunctuur) 

 Verjonging van de veroudering = gezondheidstoestand van huidige bejaarden is beter dan 

van de vroegere 

 



5.3. Gevolgen van veroudering 

 

5.3.1. Pensioenen en gezondheidszorg 

 

 Sociale zekerheid = erg gevoelig voor demografische ontwikkelingen 

 Tot begin 20e eeuw: zorg voor zwakkere generaties: in natura + op vrijwillige basis 

 Nu: verplichte inkomensoverdracht en gedwongen solidariteit 

 niet meer actieven zonder kinderen hebben zelfde inkomenszekerheid als degenen met 

kinderen 

 investering in kinderen minder van belang (microniveau) 

 

 Pensioen toekomstige bejaarden > pensioen huidige bejaarden 

1) Pensioenen opgebouwd na 1955 berekend op werkelijke bezoldigingen 

2) Aantal gezinnen met twee pensioenen toegenomen 

3) Vergrijzing ambtenaren => grote instroom van groep met relatief hoog pensioen 

 Potentieel probleem: aantal pensioengerechtigden > aantal bijdragebetalenden 

 Investering in kinderen nog wel van belang (macroniveau) 

 Mogelijke oplossing: repartitiesysteem vervangen door systeem van kapitalisatie of 

fondsvorming (opeenvolgende generaties zorgen zelf voor hun pensioen 

 

 Vergrijzing => meer verzorging, meer afhankelijkheid, meer hulp 

 Bereidheid van mensen om informele zorg te verlenen = toegenomen 

 Bereidheid om zorg te ontvangen = afgenomen 

 angst voor afhankelijkheid 

 

5.3.2. Vergrijzingsfobie versus menselijk kapitaal 

 

 Vergrijzingsfobie = bejaard-zijn beschreven als soort ziekte 

 Maar: grijze samenleving = aanduiding van maatschappelijk succes 

 Enorm menselijk kapitaal: ouderen sociaal zinvolle rollen geven 

 permanente vorming: vermindering negatieve gevolgen van veroudering op productiviteit 

 sleutelrol bij kinderopvang 

 

5.3.3. Consumptie en huisvesting 

 

 Onderscheid tussen senioren (55-65 jaar), jong-bejaarden (65-75 jaar) en hoogbejaarden (75 

en ouder) 

 Consumptiepatronen migreren van de ene leeftijdsgroep naar de andere 

 Met stijgende leeftijd: daling gemiddelde gezinsbesteding, maar stijging uitgaven huur en 

wonen 

 Bejaarden zelf zo lang mogelijk onafhankelijk laten blijven 

 sleutelrol voor bejaardenverenigingen en organisaties op het middenveld 

 



5.3.4. Veroudering van de beroepsbevolking 

 

 Beroepsbevolking is minder vergrijsd dan totale bevolking 

 Productiviteit v/e individu neemt toe tot 35-40 jaar, nadien langzame afname 

 Verscheidene factoren 

 fysieke inspanning van de arbeid 

 ziekte 

 verouderde beschikbare kennis en vaardigheden 

 gewijzigde arbeidsomstandigheden 

 Loonkost neemt toe met leeftijd, productiviteit neemt af met leeftijd 

 jongeren ondergewaardeerd, ouderen overgewaardeerd 

 Ontgroening: verminderde instroom van jongactieven is gunstig voor loon 

 Probleem: Aandeel oud-actieven in beroepsbevolking neemt toe => rem op sociale en 

economische creativiteit en inventiviteit 

 beleid van vervroegde pensionering 

 Oplossing: permanente vorming 

 Maar: vorige generaties hebben minimale vooropleiding 

 geen basis voor verdere scholing 

 

6. Kinderen: demografisch grondvlak 

 

6.1. De ooievaar in cijfers 

 

 Bevolkingsveroudering => tekort aan geboorten 

 Bruto-geboortecijfer = aantal levendgeborenen i/e bep. jaar per 1000 inwoners 

 Algemeen vruchtbaarheidscijfer = aantal levendgeborenen dat vrouwen tussen 15 en 49 jaar 

ter wereld brengen t.o.v. totaal aantal vrouwen van die leeftijd 

 Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers = aantal levendgeborenen per leeftijd 

 Totaal vruchtbaarheidscijfer = alg. VC + LVC 

 hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld ter wereld brengt, gegeven de geldende 

vruchtbaarheidsverhoudingen 

 vervanging van generaties gewaarborgd wanneer 100 vrouwen 100 meisjes krijgen die 

zich kunnen voortplanten 

  100 vrouwen moeten gemiddeld 210 kinderen krijgen (2,1 kind per vrouw) 

  wordt al sinds 1972 niet meer gehaald 

= periodemaat: momentopname! 

 beïnvloedende factoren: 

1) timing van vruchtbaarheid niet verandert 

 Vb: uitstel van geboorten door langer studeren van vrouwen 

  onderschatting vruchtbaarheid 

2) frequentie en timing van huwelijk en scheiding 

 daling trouwgeneigdheid => daling vruchtbaarheid 

 Hertrouw: inhaalbeweging 

 Oplossing = longitudinale vruchtbaarheidscijfers 



 Daling vruchtbaarheid 

1) Bij jongste groepen: 

 introductie van efficiënte contraceptiva 

 langere onderwijsparticipatie 

2) Oudere leeftijdsgroepen: 

 vermindering aantal vrouwen dat meer dan 2 kinderen krijgt 

 uitstel slaat vanaf bep. leeftijd over in afstel 

 ook percentage bewust kinderloze paren stijgt 

 

6.2. Verklaringsmodellen 

 

 Theorieën waarin daling van het geboortecijfer wordt behandeld 

 2 stromingen: economische benaderingen (1) en moderniseringstheorieën (2) 

 

1) Economische crisis => daling geboortecijfer 

 Maar:  - daling geboortecijfer veel vroeger begonnen 

- daling grootst in landen waar economische crisis minst voelbaar is 

 New home economics-benadering 

 buitenshuisarbeid van vrouwen => hoger inkomen vrouwen 

onrechtstreeks: hogere kost kinderen => lagere vruchtbaarheid 

 Easterlin-hypothese: vruchtbaarheid verloopt cyclisch 

  grote generatie op arbeidsmarkt 

  veel onderlinge concurrentie 

   minder vruchtbaarheid 

   kleinere volgende generatie 

 kleinere generatie op arbeidsmarkt 

  minder concurrentie 

  meer vruchtbaarheid 

  grotere volgende generatie 

 Belangrijk: relatief inkomen 

=ratio potentieel inkomen v/e koppel t.o.v. niveau van materiële aspiraties 

  relatief inkomen wordt bepaald door omvang van geboortecohorten 

 

2) Geseculariseerd individualisatie: mensen worden vrijer en meer zelfverantwoordelijk 

 proces van secularisering 

 opkomst van postmaterialistisch waardesysteem: sociale en persoonlijke groei staan 

centraal 

 

6.3. Het grondvlak als draagvlak 

 

 Rapport van de Club van Rome: geboortecijfer moet dalen! 

 eindigheid van grondstoffen, zuivere lucht, water en energie 

 overbevolking van aarde 

 Milieukost van elke nieuwe baby is hoog 

 Anderzijds: daling geboorten = enorme economische en sociale last 

 geboortebevorderend beleid nodig 



 Bij problemen zoals (over)bevolking, energie, grondstoffen, … is het probleem niet van 

kwantitatieve aard 

 Belangrijker: maatschappelijke ongelijkheid, conflictrelatie tussen arm en rijk, winstbejag 

van het westen 

= kwestie van maatschappelijke verhoudingen 

 

7. Sterfte 

 

7.1. Magere hein in cijfers 

 

 Brutosterftecijfer = aantal overledenen per jaar per 1.000 inwoners 

 Voornaamste doodsoorzaken: kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) of ziekten van de 

bloedsomloop 

 Leeftijdsspecifieke sterftecijfers 

 hoog bij geboorte 

 daalt geleidelijk tot 10/12 (M/V) jaar 

 hoge sterftekans voor M tussen 15-30 jaar: externe doodsoorzaken (ongevallen 

en zelfdoding) 

 Algemeen sterftepatroon wordt bepaald door sterftepatroon van oudere bevolking 

 daling sterfte => groter aantal bejaarden 

 Toekomst: toename van sterfte 

 toename kosten gezondheidszorg (vergrijzing binnen vergrijzing) 

 daling sterfte kan verder doorgaan door bvb. minder kanker (minder roken), minder 

ongevallen (verkeersveiligheid), minder alcoholconsumptie, … 

 

7.2. Levensverwachting 

 

 Levensverwachting = gemiddeld aantal levensjaren dat iemand die een bepaalde leeftijd 

heeft bereikt nog kan verwachten (indien de leeftijdsspecifieke sterftecijfers van dat moment 

blijven gelden) 

 meest gebruikt: LV bij de geboorte 

 Verschil in LV tussen M en V 

 niet enkel biologische verschillen, maar ook maatschappelijke factoren 

 mannen roken meer, drinken meer, meer gevaarlijke beroepen, … 

 sterven is een sekse- en klasseprobleem 

  zowel wat betreft doodsoorzaken (kwantitatief) als wijze van sterven (kwalitatief) 

 

7.3. Langer leven is langer dicht bij de dood 

 

 Consequenties voor gezinsstructuur: groter aantal vrouwen dat echtgenoot overleeft + duur 

weduwschap neemt toe 

 Toename ziekte onder de bevolking => chronisch degeneratieve aandoeningen 

 multipathologie: aanwezigheid van verscheidene aandoeningen tegelijkertijd bij 

dezelfde persoon 

 Maar: dus ook langer sterfteproces + isolatie van zieke ouderen 

 



8. Buitenlandse migratie 

 

8.1. Situering 

 

 Demografische ontwikkeling en vreemdelingenbeleid zijn rechtstreeks van belang voor elkaar 

 Integratiebeleid nodig? 

 aandeel vreemdelingen neemt vooral toe door geboorte, minder door immigratie 

 2e- en 3e generatievreemdelingen hebben andere problemen dan hun ouders 

 sommigen hebben nooit andere dan Belgische nationaliteit gehad 

 Evolutie naar multi-etnische samenleving 

 Sociale en culturele achterstand van vreemdelingen tot autochtone bevolking blijft groot 

 Minderhedenbeleid: nadruk op het aparte van elke cultuur leggen 

Voordeel: beleid kan aansluiten op subgroepen die migranten gevormd hebben 

 Maar: hoe subgroepvorming combineren met integratiegedachte? 

 

8.2. België: immigratieland van vreemdelingen 

 

 België = land met netto-immigratie 

 meer mensen vestigen zich in België dan er vertrekken 

 Buitenlands migratiesaldo is positief dankzij de vreemdelingen 

 

8.3. Aantal en aandeel 

 

 Vermindering aantal vreemdelingen = boekhoudkundige operatie 

 velen krijgen Belgische nationaliteit 

 Etnische betrokkenheid en nationaliteit vallen niet samen 

 Belgische nationaliteit ≠ “zich Belg voelen” 

 Grote verschillen in concentratie van vreemdelingen 

 ook andere problemen en dus andere aard en richting van te voeren beleid 

 Vreemdelingen hebben zeer heterogene kenmerken 

 Zijn eerder een statistische categorie dan een groep 

 Verwachte toename van aantal en aandeel v/d vreemdelingen 

 bron van sociale onrust 

 geviseerde groepen vreemdelingen zijn sterk oververtegenwoordigd in beroepen met 

lage sociale status 

 sterke asymmetrische machtsverhouding tussen nieuwkomers en ontvangende bevolking 

 leidt tot soort van etno-sociale stratificatie 

 

 Emigratie het grootst bij jongactieven 

 bevolkingsveroudering + verbetering inkomenspositie van jongeren => daling emigratie 

(op voorwaarde dat situatie in landen van bestemming niet beter is) 

 



9. Een krimpende bevolking? 

 

 Stelling: België streeft best naar stabiele bevolking op huidige peil 

 Maar: stabiele bevolking = oude bevolking 

En: dan moet er nu ingegrepen worden om vergrijzing en ontgroening tegen te gaan 

  voeren van pronatalistisch beleid (1) of opener immigratiebeleid (2) 

 

1) Vruchtbaarheid laat zich nauwelijks dicteren 

 financiële tussenkomst door overheid 

 kinderbijslag, studiebeurzen 

 slechts marginale effecten 

 maatregelen om betaalde buitenshuisarbeid en gezin makkelijker te combineren 

  zwangerschapsverlof, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, kinderopvang 

 

2) Immigratie is zeer gevoelig voor economische ontwikkelingen 

 vanuit economisch perspectief heeft een immigratiebeleid het voordeel van 

onmiddellijke effecten 

 makkelijker te realiseren 

 Maar: vooral nood aan gezonde, goed opgeleide jongeren 

  Selectieve migratie ethisch gerechtvaardigd? 



HOOFDSTUK 8: HET GEZIN 

 

1. Vernieuwing in de private levenssfeer op drift? 

 

 Verschuiving van opvattingen in elk subsysteem: echtelijke, ouderlijke en sibling-systeem 

= informalisering, privatisering en individualisering 

 klassieke huwelijk en gezin pasten goed bij industrieel kapitalisme 

 postmoderne samenleving vraagt om aanpassing en vernieuwing 

 Zowel doemdenkers als optimisten 

 realiteit = genuanceerd beeld: ook veel stabiliteit en continuïteit 

 Beck: we leven in een risicosamenleving 

 grootste problemen zijn van sociale aard 

 mensen weten en kunnen meer en zijn zich hiervan bewust 

 brengt ook nieuwe problemen met zich mee 

 mensen kunnen, ondanks hun kennis, deze problemen niet oplossen of beheersen 

 

2. Verschuivend demografisch draagvlak 

 

 Daling vruchtbaarheid 

andere positie voor vrouwen buiten het gezin 

 meer macht buiten het gezin => ook meer macht binnen het gezin 

 versterking lopende vergrijzingsproces 

  sterftepatroon wordt vooral bepaald door sterfte van bejaarden 

 

3. De erosie van het instituut huwelijk 

 

 Weinig en laat huwen = malthusiaans huwelijkspatroon 

 Bevolkingsgroep wordt onder controle gehouden door anticonceptie binnen het huwelijk 

 Samenstelling bevolking verandert naar burgerlijke staat 

 Ondanks feit dat meesten materiële mogelijkheid hebben om jong te huwen, gebeurt dat 

toch niet 

 ongenoegen over het formele, geïnstitutionaliseerde huwelijk, niet over relaties 

 Huwen => juridische posities, rollen, rechten en plichten 

  juridische bindingsangst 

 Meer ongehuwd samenwonen 

 Sociale processen verlopen cyclisch => trend zal vermoedelijk weer keren 

  minder huwelijken, meer aantrekkingskracht om toch te huwen 

 

4. Vele echtscheidingen, maar ook veel hertrouw 

 

 Stijging echtscheidingsintensiteit 

 sinds enige tijd meer scheidingen dan huwelijken 

 meer huwelijken ontbonden door echtscheiding dan door overlijden van gehuwde 

vrouwen 

 Huwelijk is niet meer ‘tot de dood ons scheidt’, het is een berekend risico 

 cfr. Risicomaatschappij 



 Gemiddelde duur tussen huwelijk en echtscheiding blijft vrij constant 

 gemiddelde leeftijd bij echtscheiding neemt dus parallel toe met toename van 

eerstehuwelijksleeftijd 

 Individuele en maatschappelijke gevolgen: 

 ouder-kindverhouding 

 relatie tussen ex-partners 

 spanning tussen biologisch en sociologisch ouderschap 

 Meerderheid v/d gescheidenen hertrouwt of woont samen met nieuwe partner 

 1 op 3 huwelijken vandaag is hertrouwhuwelijk 

 hertrouwkans van gescheidenen is op elke leeftijd groter dan huwelijkskans van 

ongehuwden 

 gescheidenen houden aantal huwelijken op pijl 

 Grotere echtscheidingskans in hertrouwhuwelijken dan in eerste huwelijken 

 Wie na een echtscheiding hertrouwt of samenwoont, moet met het (gezins)verleden van 

derden leren leven 

 

5 & 6. Gehuwd en ongehuwd samenwonen 

 

 Ambtenaar v/d burgerlijke stand (vertegenwoordiger v/d wereldlijke gemeenschap) 

+     priester (vertegenwoordiger v/d kerkelijke gemeenschap) 

 ‘de samenleving’ was aanwezig in ‘het private’ 

 Rijksregister 2003: ± 50% huishoudens = gehuwd samenwonenden met of zonder kinderen 

 Forse toename van ongehuwd samenwonenden 

 aandeel ongehuwd samenwonenden laagst bij jongste en oudste leeftijdsgroepen 

 Ongehuwd samenwonen is niet enkel een fase voorafgaand aan het eerste huwelijk 

Ook gehuwden die samenwonen terwijl ze toch niet met elkaar getrouwd zijn 

 aandeel en aantal is gering 

 Ook al neemt ongehuwd samenwonen toe, toch is het een eerder uitzonderlijke leefvorm, 

ook voor jongvolwassenen 

 Verklaringen: huwelijksuitstel + forse toename van aantal gescheidenen (die na scheiding 

ongehuwd gaan samenwonen) 

 

7. Coda 

 

 Onbedoeld neveneffect van later huwen 

 afname vruchtbare periode van vrouwen 

 grotere kans op complicaties bij zwangerschap en geboorte 

 Minder kinderen: 

 Verandering relatie ouder-kind, maar ook broer-zusverhouding 

 Oorzaken: 

 Toegenomen echtscheidingsintensiteit 

 Daling hertrouw & meer ongehuwd samenwonen bij gescheidenen 

 Meer vrouwen werken buitenshuis: spanningen tussen werk en gezin 

 probleem van balancing: zoeken naar leefbaar evenwicht tussen klassieke 

genderspecifieke verwachtingen en postmoderne uitdagingen 


