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Woord vooraf bij de veertiende  
herziene druk

In alle bescheidenheid maar met gepaste trots presenteren wij – vijftig jaar 
na de eerste druk in  – deze grondig herziene editie. Die trots lijkt ons 
gerechtvaardigd, want een klein inleidend boekje is in de loop der jaren uit-
gegroeid tot een volwaardig leerboek, maar nog steeds ‘bestemd voor al die-
genen, die zijn geïnteresseerd in de bijdrage die de sociologie kan leveren 
tot een beter begrip van sociale verschijnselen, in het bijzonder voor hen 
die in het kader van een studie of opleiding een korte oriëntatie nodig heb-
ben’, zoals het voorwoord van de eerste druk vermeldde. Daarmee is Grond-
beginselen der sociologie de langstlopende Nederlandstalige introductie in 
de sociologie, waarmee hele generaties zijn opgegroeid.

Het algemene leerdoel van ons boek komt tot uiting in de ondertitel ‘Inzicht 
in sociale relaties’. Anders gezegd: de lezer laten zien hoe mensen op tal van 
verschillende manieren met elkaar omgaan en hoe sociologen die boeiende 
processen in woorden proberen te vangen. Wij proberen dat zo duidelijk en 
eenvoudig mogelijk te doen met de opmerking in het achterhoofd die Albert 
Einstein ooit maakte: ‘We should make things as simple as possible, but not 
simpler.’

De ‘oude auteurs’ verwelkomen dr. Pauwke Berkers, die vanaf het begin een 
grote bijdrage heeft geleverd aan deze veertiende herziene druk. Zoals bij 
alle eerdere herdrukken is ook bij deze versie sprake van tal van kleinere en 
grotere veranderingen. Geheel nieuw is een uitgebreide paragraaf (.) over 
socialisatie. Hoofdstuk  over cultuur is herschreven en ook in de hoofd-
stukken  (sociale structuren) en  (sociale ongelijkheid) is sprake van 
grote ingrepen. Nieuw zijn ook de pictogrammen van de Duits-Nederlandse 
grafisch ontwerper Gerd Arntz.
Desondanks is de opbouw in vier afgeronde delen gehandhaafd. Deel I So-
ciologie als wetenschap is een verkenning van het terrein. Deel II Mensen 
met elkaar bespreekt aspecten van de omgang van individuen onderling. 
Deel III Sociale kaders schetst de kleinere en grotere verbanden waarbin-
nen die omgang plaatsvindt alsmede de daarbij behorende culturen en sub-
culturen. Deel IV Samenleving in evenwicht en beweging behandelt ten 
slotte de mate van dynamiek die het voorgaande vertoont.
Behouden bleef bij deze herziening ook onze gewoonte op tal van plaatsen 
in de tekst te verwijzen naar reeds behandelde of nog te behandelen onder-
werpen, alsmede naar de ondersteunende website  
www.grondbeginselendersociologie.noordhoff.nl
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In aansluiting hierop willen wij studenten die een werkstuk of thesis moeten 
maken, wijzen op het grote belang van bronvermelding. Dat geldt al hele-
maal voor degenen die professioneel publiceren. Groenman (, p. ) gaf 
drie redenen waarom het zelfs onze plicht is om die bronnen te vermelden:

de wetenschap.
-

caties te leggen wordt de wetenschap een bouwwerk waarbij bronver-
melding dienst doet als cement.

Wij voegen daar nog aan toe dat de student daardoor beseft dat zo’n bouw-
werk alleen kan bestaan dankzij hetgeen door talloze anderen eerder al is 
gevonden en bedacht. Bovendien dreigt door citeren zonder bronvermel-
ding het gevaar van plagiaat, dat een belangrijke vorm van wetenschaps-
fraude is.

Het zou Prof. Sj. Groenman ongetwijfeld genoegen hebben gedaan als hij 
had geweten dat twee van zijn Utrechtse studenten deze mijlpaal voor de 
Nederlandse sociologie hebben bereikt.

De schrijvers

Bussum
Maastricht
Rotterdam
najaar 
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Inleiding

Deze inleiding in de sociologie biedt veel stof tot nadenken over het brede 
veld waar deze wetenschap over gaat: het samenleven van grotere of klei-
nere aantallen mensen. Het gaat daarbij om de sociale aspecten ervan. Soci-
aal komt van socius, maat of (met)gezel en bij het Latijnse socialis gaat het 
om de gemeenschap ofwel de maatschappij.
Sociaal is een algemene term ter aanduiding van alles wat voortkomt of is 
voortgekomen uit gedrag van mensen met elkaar. Het gaat dus om de 
wisselwerking tussen mensen (interactie). Daarbij zijn sociologen vooral ge-
interesseerd in gedragingen die een zekere mate van duurzaamheid en re-
gelmaat vertonen. Een voorbeeld: als Jan in ruil voor een blauw oog Piet een 
bloedneus slaat, is dat misschien slechts een eenmalig gebeuren. Maar een 
socioloog spitst de oren als blijkt dat Jan en Piet niet zomaar een paar jon-
gens zijn die zomaar ruzie over zomaar een onderwerp hebben, maar dat 
vaker jongens met dezelfde sociale achtergrond als Jan en Piet over juist dat 
onderwerp op de vuist gaan.

Het boek is onderverdeeld in vier delen, elk met een bepaald aspect van de 
sociologie die in grote lijnen als volgt te kenschetsen zijn.
Het eerste deel behandelt kort de sociologie als wetenschap en wil duidelijk 
maken wat onder sociologie wordt verstaan, wat haar oorsprongen zijn, hoe 
sociologen tewerk gaan en ten slotte van welke begrippen zij zich daarbij 
bedienen. Begrippen, termen en definities zijn, naast methoden en technie-
ken van onderzoek, belangrijke werktuigen voor iedere socioloog.
In het tweede deel wordt ingegaan op bepaalde aspecten van contacten tus-
sen mensen: waarden en normen, sociale dwang, afwijkend gedrag en con-
flict, posities, rollen, statussymbolen en wat er verder zoal van invloed is. 
Regelmatig wordt, hier en elders, verband gelegd tussen theorie en praktijk, 
want sociologisch kijken naar de samenleving is voor iedereen van belang. 
Dat geldt zeker voor allerlei beroepsbeoefenaren die zich met mensen be-
zighouden.
Het derde deel handelt over kleinere en grotere sociale verbanden waarvan 
mensen deel uitmaken. Daarbij is het begrip structuur uitermate belangrijk. 
Structuur is de wijze waarop een samengesteld geheel, zoals een samenle-
ving, is opgebouwd uit onderdelen: individuen en allerlei groeperingen. 
Vandaar ook het begrip sociale structuur: het geheel van posities binnen 
groeperingen en de min of meer duurzame sociale relaties tussen de bekle-
ders van die posities. Het begrip structuur is daarom zo belangrijk, omdat 
wij in onze zeer individualistische maatschappij sterk geneigd zijn ons en 
andermans gedrag vooral te zien als voortkomend uit de bedoelingen, stre-
vingen en eigen keuzen. Daardoor zijn we ons vaak zo weinig bewust van 
structurele invloeden op ons gedrag. Ooit was een politieke slogan ‘Het is zo 
fijn om jezelf te zijn’. Het was frappant hoeveel mensen besloten op onge-
veer dezelfde manier zichzelf te zijn. Al in  liet Durkheim zien hoezeer 
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zelfs een hoogstpersoonlijke beslissing als zelfdoding mede bepaald wordt 
door bepaalde structuurkenmerken, zoals de economische situatie of het 
gebrek aan politieke stabiliteit. Hetzelfde blijkt ook te gelden voor onder an-
dere partnerkeuze, echtscheiding en kindertal. Dergelijke invloeden bracht 
iemand eens tot de (paradoxale) uitspraak dat de maatschappij niet bestaat 
maar wel invloed uitoefent. En hetzelfde geldt voor het in dit deel bespro-
ken onderwerp cultuur.
Wij maakten in hoofdstuk  al kennis met onderdelen van cultuur: 
waarden, normen en instituties. In dit deel komt hun samenhang met an-
dere cultuurelementen als grotere eenheden aan de orde. Ook de over-
dracht daarvan wordt in breder perspectief geplaatst dan in hoofdstuk  bij 
het onderwerp socialisatie gebeurde.
In deel vier ten slotte komt de wisselwerking tussen stabiliteit en verande-
ring aan de orde: wat houdt een bestaande toestand in stand en wat leidt tot 
verandering. Een apart hoofdstuk () besteedt aandacht aan een specifiek 
sociologische manier om onvoorziene gevolgen van menselijk handelen te 
onderkennen: de zogeheten functieanalyse.

Ieder hoofdstuk begint met het noemen van een of meer grondbeginselen, 
geheel in lijn met de reeds jaren bestaande titel van dit boek, waar we 
ondanks de herziening niet van hebben willen afwijken. Deze grondbegin-
selen vormen de basis, het uitgangspunt van de beschouwingen die in het 
betreffende hoofdstuk aan de orde komen. In de korte inleidingen op de 
verschillende hoofdstukken wordt bovendien een verbinding gelegd met 
wat reeds behandeld is en/of met wat nog komt.
Ieder hoofdstuk behandelt een of meer samenhangende thema’s. Tijdens 
het lezen worden op wisselende momenten tussenvragen gesteld. Deze zijn 
vaak toegesneden op de actualiteit en bevatten ook stof voor discussie of 
overdenking. Op die vragen is lang niet altijd eenduidig antwoord mogelijk. 
Maar voor wie een hint wil, is voor haast alle vragen een mogelijk antwoord 
of een deel daarvan achterin het boek te vinden. Soms wordt de lezer bij 
zo’n antwoord op het paard geholpen en valt hij er bij een volgende vraag 
weer (half ) af. Dat kan het overdenken stimuleren.
Na elk hoofdstuk volgt een bondige samenvatting, wat vooral bij de langere 
hoofdstukken zijn nut kan hebben.

Ten slotte is het onze stellige overtuiging dat de theorieën en inzichten die 
we aanreiken om de samenleving te beschouwen en te analyseren ook in 
meer algemene zin nuttig zijn. Iedere lezer zal in onze complexe maat-
schappij immers ook als staatsburger moeten functioneren. Wij hopen dat 
dit boek op een prettige manier hieraan bijdraagt.


