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Een voornaam is een speciaal cadeau dat je aan je kind kunt geven. Wanneer ouders in Nederland 
nadenken over de naam van hun kind, houden ze dat vaak tot de geboorte geheim. Meestal denken 
ouders er heel lang over na en zoeken ze een naam met een betekenis of met een leuke klank. Veel 
ouders proberen ook een unieke naam te vinden om hun kind iets extra speciaals mee te geven.

De voornamen van mensen die in Nederland wonen, worden bijgehouden in de Nederlandse 
Voornamenbank. In die database valt op dat de populariteit van voornamen door de jaren heen 
verandert. Zo is de kans dat er bij jouw ouders iemand met de naam Jeroen of Linda in de klas zat 
groter dan dat er nu iemand bij jou in de klas zit met die 
naam, terwijl in jouw klas eerder iemand zit die Sanne 
of Daan heet. Wie bij de Nederlandse Voornamenbank 
een naam invoert, ziet hoe vaak die naam gegeven 
is in de periode vanaf 1890 tot heden. Zo kun je zien 
dat Maria, zowel als eerste naam en als volgnaam, 
heel veel gebruikt werd, maar dat de populariteit van 
deze naam sterk is afgenomen. Hetzelfde geldt voor 
Johannes, terwijl bijvoorbeeld namen als Sanne of 
Daan een totaal andere ontwikkeling laten zien.

hoofdstuk 1: 
De samenleving 
en het individu
§ 1.1 IDENTITEIT

Meer weten over de voornamen- 
en familienamenbank? Zie de 
website 1 .1 . Je kunt naar www.
maatschappij-wetenschappen.nl 
en kiezen voor leerlingen > vwo > 
hoofdstuk 1 .

In de rest van dit boek staan 
meer verwijzingen naar nuttige of 
interessante informatie.

In de paragrafen van hoofdstuk 
1 tot en met 3 behandelen we 
telkens één kernconcept, zoals 
identiteit.Kernconcepten zijn de 
belangrijkste begrippen en een 
soort gereedschap waarmee je 
maatschappelijke verschijnselen 
beter kunt begrijpen. Op de 
website vind je korte filmpjes 
waarin elk kernconcept wordt 
toegelicht.
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Referentiekader
Zoals gezegd kiezen ouders een voornaam vaak weloverwogen. Vroeger was de keuze beperkter 
en moesten ouders zich aan bepaalde ongeschreven regels houden, want het was gebruikelijk dat 
kinderen naar hun opa en oma vernoemd werden. Tegenwoordig gebeurt dat veel minder. Nu zijn 
er ouders die hun kind bijvoorbeeld dezelfde naam geven als een beroemdheid, terwijl andere 
ouders meer hechten aan de betekenis van een naam. 

Bepaalde namen zijn tijdelijk in de mode. Zoals vroeger kinderen vaak Maria en Johannes werden 
genoemd, zo worden ze nu vaak Julia en Sem genoemd. Een voornaam geven aan een kind heeft 
dan ook te maken met iemands referentiekader. Een referentiekader is het geheel van kennis, 
ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt. Een referentiekader wordt 
ook wel een ‘sociale bril’ genoemd. Iedereen kijkt, ziet en beleeft de wereld op zijn eigen manier 
door zijn eigen sociale bril. Een boer laten aan tafel vindt de een vies en onfatsoenlijk, een ander 
kan er om lachen en in delen van China wordt het juist als een compliment beschouwd. Mensen 
kunnen over dezelfde gebeurtenissen verschillend denken en dat komt door hun verschillende 
referentiekaders.

Ook het geven van een voornaam is zo’n gebeurtenis, gedaan vanuit een eigen referentiekader. 
Ouders denken na over de naam waarbij ze onder andere worden beïnvloed door hun familie, hun 
omgeving en de tijd waarin ze leven. Daarmee zegt een voornaam dus iets over iemands ouders 
maar ook over de persoon zelf. Iemand die Johannes heet is waarschijnlijk in de 20e eeuw geboren 
en de kans is groot dat iemand met de naam Sem in de 21e eeuw is geboren. Een jongen die Anne 
heet komt waarschijnlijk uit het noorden van Nederland, iemand die Amira heet komt waarschijnlijk 
uit de Randstad. Iemands voornaam hoort bij wie diegene is en maakt daarmee onderdeel uit van 
zijn of haar identiteit. Identiteit gaat over beelden, over ideeën. Zoals jij een idee hebt over hoe 
Amerikanen zijn, zo hebben Amerikanen ook een beeld van Europeanen.

Drie aspecten van identiteit
Er zitten drie verschillende aspecten van identiteit in de definitie, namelijk: persoonlijk, sociaal en 
collectief. Persoonlijke identiteit is het beeld dat iemand van zichzelf heeft, zijn zelfbeeld. Mensen 
willen graag een positief zelfbeeld hebben en proberen dat ook uit te dragen naar anderen. Bij 
het opgroeien en ouder worden spelen ‘die anderen’ ook een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van iemands zelfbeeld. Hoe iemand het beeld uitdraagt bepaalt hoe anderen over je denken. Als 
je bijvoorbeeld respect voor ouderen belangrijk vindt, kun je dit in je gedrag laten merken door 
in een volle bus op te staan voor een ouder iemand. Je draagt het dus uit, anderen kunnen het 
waarnemen.

Naast ouders en vrienden zijn ook andere groepen belangrijk voor iemands identiteit. Mensen 
horen bij groepen, dat hoort bij onze sociale identiteit. Sociale identiteit: het deel van iemands 
zelfbeeld dat past bij de groepen waar hij deel van uitmaakt. Dat wordt ook wel groepsidentificatie 
genoemd; iemand vindt dat hij bij een bepaalde groep hoort. De meeste mensen vinden het prettig 
om bij een groep te horen. De sociale identiteit kan de persoonlijke identiteit versterken. Door te 
laten zien dat je onderdeel bent van een groep kunnen mensen hun sociale identiteit uitdragen. 
Dat doe je bijvoorbeeld door een trainingsbroek te dragen met het logo van je favoriete sportclub 
of een religieus symbool of een gekleurd armbandje.

Bij externe collectieve identiteit gaat het om het beeld dat de samenleving heeft van een groep 
en wel het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die groep vinden. Mensen hebben verwachtingen 
van het gedrag van anderen met een bepaalde identiteit. Van jou als leerling wordt verwacht 
dat jij je best doet om over te gaan en van de docent wordt verwacht dat hij zo goed mogelijk 
lesgeeft. Van hooligans bestaat het beeld dat het vandalen zijn die vernielingen aanrichten bij 
voetbalwedstrijden en bij fitgirls denken mensen aan slanke, gespierde vrouwen. Ook van landen 
bestaan beelden en verwachtingen. Het beeld van de Verenigde Arabische Emiraten is totaal 
anders dan dat van Zwitserland. De verwachtingen zijn ook anders.

Identiteit is het beeld dat 
iemand van zichzelf heeft, 

dat hij uitdraagt en anderen 
voorhoudt en dat hij als 
kenmerkend en blijvend 

beschouwt voor zijn eigen 
persoon. Het is afgeleid 

van zijn perceptie over de 
groep(en) waar hij wel of juist 

ook niet deel van uitmaakt.

Twee schoolfoto’s. Op welke 
foto staan Greetje, Alie en 
Johanna en op welke foto 

staan Faye, Lisa en Noor? Hoe 
weet je dat?

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Identiteit in je vrije tijd: 
Welk beeld past beter bij 
‘zakenvrouw’ en welk beeld 
past bij ‘ontwikkelingswerker? 
Wat heeft dit te maken 
met sociale en collectieve 
identiteit?
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Spanningen en veranderingen
Die beelden en verwachtingen van iemands identiteit kunnen ook tot spanningen leiden. 
Zo verwachten we vaak dat het voor artsen normaal is om een gezonde levensstijl te hebben. 
Een arts die rookt, zal dit misschien stiekem doen in plaats van openlijk bij collega’s. Er is dan 
spanning tussen de sociale identiteit en de persoonlijke identiteit van die arts. Een voorbeeld van 
de spanning tussen persoonlijke identiteit en externe collectieve identiteit is wanneer iemand bij 
een bepaalde groep hoort, maar die groep een slechte naam krijgt. Wil je dan nog wel met die 
groep geassocieerd worden? Die slechte naam en associatie kan iemand lang achtervolgen, zelfs 
wanneer men al lang geen lid meer is van zo’n groep. 

Ook kan het zijn dat groepen eisen dat mensen hun persoonlijke identiteit opgeven en dat alleen de 
identiteit van de groep mag gelden. De groep overheerst dan het individu. Het kan zelfs voorkomen 
dat mensen die lid van zo’n groep willen worden, het contact met hun familie en vrienden moeten 
verbreken. Dat zie je vaak bij sektarische groepen, criminele bendes en bij terreurgroepen.

Verandering van identiteit kan ook spanning oproepen. Dat zie je bijvoorbeeld bij immigranten. 
Wanneer van nieuwkomers in een land wordt verwacht dat zij zich volledig aanpassen, botsen 
daar de collectieve, sociale en persoonlijke identiteit. De nieuwkomers moeten namelijk een deel 
van hun persoonlijke en sociale identiteit ‘achterlaten’, zoals waarden en normen waar mensen 
in hun oude land een positief beeld bij hadden. Immigranten uit een traditioneel land vinden het 
belangrijk om gezichtsverlies te voorkomen (schaamtecultuur), terwijl het in de dominante cultuur 
van Nederland belangrijker is dat iemand openlijk erkent dat hij fout zat (schuldcultuur).

Verandering van identiteit
Aanpassing is een langzaam proces dat generaties kan duren, maar soms verandert identiteit 
tijdens een mensenleven. Stel dat iemand in zijn jeugd voetbalfan was en die voetbalclub een 
slechte naam krijgt, bijvoorbeeld door hooligans. Dan kan de band met die voetbalclub minder 
worden. Hetzelfde kan gebeuren wanneer hij ouder wordt, een baan krijgt of een relatie en kinderen 
krijgt. Niet alleen is de eerdere sociale identiteit dan minder nuttig, ook is deze minder belangrijk 
geworden. Je ziet dat ook bij jonge criminelen; als ze jong zijn, vinden ze hun vrienden belangrijker 
dan zich aan de wet houden. Als ze zich ‘settelen’ worden het vaak brave burgers. Veel jonge 
criminelen stoppen na hun 22e met het overtreden van de wet. 

Mensen streven continu naar een positieve identiteit voor zichzelf. We gaan er in een moderne 
samenleving vanuit dat je aan een positieve identiteit werkt, onder meer via sociale media, 
profielfoto’s en een groter cv. Vaak schetsen we naar buiten toe een ideaalbeeld van onszelf, zelfs 
als we ons rot voelen over wie we denken te zijn. Daarom is identiteit ook altijd in beweging en 
volgt het ook de trend en mode. Wie je bent wordt dus mede beïnvloed door wie je denkt dat je 
mag zijn volgens anderen. Dat heeft weer te maken met je referentiekader.

Tot slot
De voornaam maakt deel uit van onze identiteit. Iemands identiteit is wie hij is en bij welke groepen 
hij wel of niet hoort. Ook kunnen we spreken over de identiteit mét groepen en over de identiteit 
ván groepen. Identiteit en groepsidentificatie zijn een gevolg van socialisatie, een kernconcept dat 
centraal staat in de volgende paragraaf. 

Meer over cultuur leer je in 
§ 1.3 . Zie de website 1 .3 voor
meer over schuldcultuur en

schaamtecultuur.

Wat heeft identiteit te maken 
met ‘maskers dragen’? 
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§ 1.2 Socialisatie

Als je pasgeboren kinderen vergelijkt met pasgeboren dieren valt het op dat kinderen veel 
hulpelozer zijn. Jonge dieren kunnen veel sneller staan en lopen dan baby’s. Ook zijn dieren sneller 
in staat om voor zichzelf te zorgen en planten ze zich sneller voort dan mensen. De onderlinge 
afhankelijkheid is bij mensen groter dan bij dieren. Wat opvalt is dat mensen na hun opvoeding 
ook meer verschillen dan volwassen dieren onderling. De omgeving waarin we opgroeien heeft 
blijkbaar een grote invloed. 

Hoe word je wie je bent? Het gezin waarin je opgroeit geeft je een bepaald referentiekader. Dat 
referentiekader zou anders zijn wanneer je in een ander gezin zou zijn opgegroeid. Bepalen je 
ouders dus door hun opvoeding hoe jij je gedraagt? Of spelen anderen een belangrijke rol? 

Ouders voeden kinderen verschillend op. Sommige ouders zijn streng, andere ouders zijn vrijer. 
Daar komt bij dat kinderen ook op andere plekken leren hoe ze zich moeten gedragen. Buitenshuis 
gelden vaak andere regels dan thuis. Dat geldt zowel voor de school als voor bijvoorbeeld de 
sportclub of scouting. Op plaatsen waar mensen bij elkaar komen gelden steeds andere typische 
(gedrags)regels. Die regels buitenshuis kunnen zwaarder wegen. Te laat op school of op de training 
komen heeft vaak meteen consequenties, terwijl de meeste ouders niet zo streng zijn. Dat hele 
proces van het gedrag aanleren en aangeleerd krijgen noemen we socialisatie. 

Elementen van socialisatie
Socialisatie wordt ook wel ‘het proces van leren samenleven’ genoemd. Om te kunnen functioneren
in de samenleving moet je leren hoe je moet omgaan met anderen. Je leert door onderwijzing of
overdracht door ouders of je omgeving, maar ook door dingen te ervaren en te beleven.

Socialisatie bestaat uit twee delen:
•  het proces van overdracht: mensen brengen de cultuur van een groep of samenleving over aan

nieuwkomers. Een nieuwkomer in een samenleving is bijvoorbeeld een jong kind dat nog niet
alle gedragsregels heeft aangeleerd. Mensen proberen anderen zich te laten gedragen zoals
van hen verwacht wordt in die groep of samenleving. Zo leren ouders hun kinderen hoe zij zich
moeten gedragen in de samenleving. Zoals respect hebben voor andere mensen en je hiernaar 
te gedragen door bijvoorbeeld ouderen met u aan te spreken. Maar een leerling op een nieuwe 
school is ook een nieuwkomer. Nu zijn het de leraren en klasgenoten die de nieuwkomer de
gebruiken, regels en waarden leren. Ook immigranten zijn nieuwkomers, zij moeten de gebruiken 
van de nieuwe cultuur aanleren. Mensen die in Nederland komen wonen, ontdekken vaak tot 
hun schrik of verrassing dat het hier normaal is om in discussie te gaan met gezagsdragers. 
Deze actoren, in dit geval ouders, leraren, medeleerlingen, medeburgers, de media, oftewel de 
mensen die een cultuur overdragen, noemen we socialisatoren.

•  het proces van verwerving: in dit deel van het socialisatieproces maken mensen zich de cultuur van 
een groep of samenleving eigen. Mensen nemen de waarden en normen die ergens bijhoren over 
en internaliseren ze; ze maken zich een cultuur eigen. Een voorbeeld is dat je nu waarschijnlijk
uit jezelf met mes en vork eet. Of dat je naar de wc gaat in plaats van in je luier plast. Het is je
‘tweede natuur’ (cultuur) geworden. Het verwerven van een cultuur (internalisatie) vindt in diverse
levensfasen plaats; het begint al snel na de geboorte, in de peuter- en kleutertijd. Vervolgens
in nieuwe groepen (zoals vrienden, school en werk) waar je je aan regels leert conformeren.
Socialisatie gaat je hele leven door.

In de leeftijdscategorie tien tot twintig jaar wordt de vriendengroep als socialisator belangrijk. 
In die groep leer je om zelfstandig ten opzichte van je ouders je afwegingen te maken. Zoals 
welke kleding leuk is bijvoorbeeld. Het proces van socialisatie vindt plaats waar mensen met elkaar 
omgaan, zoals vrienden die samen sporten of uitgaan. Die vormen een eigen groep en ontwikkelen 
daarbij hun eigen normen. In de opvoeding en in opleidingen wordt mensen aangeleerd hoe ze zich 
volgens de regels van die groep of de samenleving moeten gedragen. Naast vrienden, gezin en 
school zijn verenigingen, buurt, werk, overheid en media bekende socialisatoren.

Primaire, secundaire en tertiaire socialisatie
Bij socialisatie maken we onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire socialisatie. 
De eerste vorm is primaire socialisatie. Dit is socialisatie tussen mensen die direct met elkaar 
verbonden zijn, zoals het gezin en vrienden (in de sociale wetenschappen worden vrienden de 
peergroup genoemd, naar het Engelse peer: een gelijke, een leeftijdsgenoot). Het gezin en de 
peergroup worden ook wel de primaire groepen genoemd. Dat zijn dus groepen waarin de leden 
een persoonlijke en emotionele band met elkaar hebben. In deze groepen vindt socialisatie in 
informele sfeer plaats, de regels staan niet op papier. Dat is ook niet nodig want iedereen vindt ze 
vaak heel vanzelfsprekend. 

Socialisatie is het proces van 
overdracht en verwerving van 

de cultuur van de groep(en) 
en de samenleving waar 

mensen toe behoren. Het 
proces bestaat uit opvoeding,

opleiding en andere vormen 
van omgang met anderen.

De studie 
ontwikkelingspsychologie houdt 
zich bezig met het bestuderen 
van hoe mensen opgroeien in 
verschillende levensfasen. In het 
opdrachtenboek kun je hier meer 
over leren.

vorming

- identiteit
- socialisatie
- acculturatie
- politieke socialisatie
- cultuur
- ideologie

binding

- groepsvorming
- sociale cohesie
- politieke institutie
- sociale institutie
- representatie
- representativiteit
- cultuur

verandering

- rationalisering
- staatsvorming
- democratisering
- institutionalisering
- individualisering
- globalisering

verhouding

- samenwerking
- conflict
- macht
- gezag
- sociale gelijkheid/ongelijkheid

Welke verschillen en welke 
overeenkomsten zijn er tussen 
socialisatie op school en 
socialisatie bij het sporten? 
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Omdat het zo natuurlijk is wordt het ook wel onze ‘sociale huid’ genoemd. De waarden en normen 
die thuis in het gezin worden geleerd, zijn vaak zo normaal dat ze onderdeel kunnen worden van 
iemands identiteit. Ook het gedrag van vrienden, zoals de manier van praten of de kledingstijl, is 
iets wat iemand zich - zonder veel inspanning - eigen maakt omdat de deelnemers het normaal 
vinden.

Over onze huid dragen we kleren en de cultuur die iemand verwerft bij secundaire socialisatie 
wordt daarom ook wel ‘sociale kleren’ genoemd. In tegenstelling tot primaire socialisatie vindt 
secundaire socialisatie plaats in een formele sfeer, zoals op school, op het werk of bij verenigingen 
(bijvoorbeeld sport of kerk). In deze secundaire groepen nemen leerlingen, werknemers en leden 
de waarden en normen van de groep over, zij schikken zich naar de cultuur die daarin heerst. Zo 
leren leerlingen de leefregels van school die ze geacht worden te hanteren, moeten werknemers 
in een supermarkt zich houden aan bedrijfsregels, zoals het vriendelijk begroeten van de klanten, 
en leren leden van een sportclub zich te houden aan de regels van de sport. 

Bij de sociale kleren van secundaire socialisatie maken we keuzes; we kunnen zelf een school 
kiezen, van beroep veranderen en lid worden van een sportclub. Net als kleren kunnen we daarin 
dus kiezen en wisselen. Je bent wel beperkt in die keuze, zoals je ook beperkt bent in de keuze in 
je kleding. De een heeft bijvoorbeeld meer of andere kleren dan de ander. Zo zijn verschillende 
mensen ook lid van meer of minder groepen met verschillende normen. Bij je familie gedraag jij je 
vaak iets anders dan op je werk of op school en weer iets anders dan bij je vrienden. 

Binding in secundaire groepen wordt versterkt door collectieve rituelen. Zo is een diploma-uitreiking 
een belangrijk ritueel op een school, is er bij een kerk bijvoorbeeld een ritueel rondom de doop 
van een baby en worden bij de finales van voetbalwedstrijden de winnaars soms op de schouders 
genomen. Zo hebben mensen op hun kantoor of op hun werk ook eigen ‘plechtige’ momenten, 
bijvoorbeeld wanneer ze bij elkaar worden geroepen voor een belangrijke mededeling. Door dit 
soort rituelen gezamenlijk op vaste momenten te beleven worden het gemeenschapsgevoel en de 
groepsidentiteit versterkt.

Tertiaire socialisatie vindt plaats door anonieme socialisatoren; actoren met wie mensen niet 
rechtstreeks een band hebben. Socialisatie vindt dan ook niet heel herkenbaar (expliciet) plaats, 
maar gebeurt impliciet, vaak zonder dat het opgemerkt wordt. Dat kan zijn door het lezen van 
literatuur, maar ook massamedia en sociale media zijn belangrijke socialisatoren. Media geven veel 
informatie door. Soms vindt socialisatie subtiel plaats door mensen in beeld bepaalde producten 
te laten kopen. Ook de overheid is een socialisator die vaak anoniem socialiseert. De overheid wil 
het gedrag van mensen beïnvloeden, bijvoorbeeld door verkeersregels of de plicht voor jongeren 
om naar school te gaan. Of subtieler zoals te denken valt aan een overheidscampagne om minder 
mensen te laten roken. Op die manier leert de overheid mensen gewenst gedrag aan.

Impliciete socialisatie
Op school is er veel impliciete socialisatie. Naast de schoolvakken leer je ongemerkt ook een 
werkhouding zoals discipline. Wanneer groepen mensen gezamenlijk nieuwe normen aangeleerd 
hebben, dragen ze die in de toekomst waarschijnlijk ook over op de nieuwkomers. Hierdoor 
verandert de cultuur en tevens de inhoud die door het socialisatieproces wordt overgedragen. 
Doordat socialisatie mensen cultuur bijbrengt, kan een verandering in de cultuur leiden tot nieuwe 
socialisatie. Zo is cultuur steeds in beweging en socialisatie ook. Socialisatie is dus net zo goed 
een proces dat voor het behoud van cultuur zorgt als dat het tot verandering van een cultuur leidt. 

Nature - Nurture
Mensen leren gedrag aan van andere mensen in hun omgeving maar soms is het opvallend hoe 
natuurlijk het gedrag van een dochter op dat van haar moeder lijkt. Dat kan bijna niet aangeleerd 
zijn, maar moet wel in de genen zitten. Of hoe komt het dat Nederlanders goed zijn in schaatsen? 
Zijn ze als goede schaatsers geboren of is ze dat aangeleerd en hoort het bij hun cultuur? Deze 
vragen hebben te maken met de kwestie of menselijk gedrag aangeboren of aangeleerd is.

Ieder kind heeft unieke eigenschappen zoals zijn of haar vingerafdruk of het DNA-profiel. Die 
eigenschappen zijn aangeboren, en dat wordt nature (Engels voor natuur) genoemd, het is je natuur. 
Het gaat dan over meer dan een vingerafdruk of DNA-profiel. Het gaat ook om de mogelijkheid te 
kunnen praten of te kunnen horen, terwijl ook een aangeboren afwijking of ziekte erbij kan horen. 
Zodra je woorden leest als ‘biologische factoren’, ‘genetische’ of ‘aangeboren’ gaat het over een 
verklaring van eigenschappen gebaseerd op nature. 

Daarnaast spelen ook aangeleerde eigenschappen een rol in je identiteit. Aangeleerd gedrag, 
nurture (opvoeding in het Engels) heeft te maken met de omgeving, de cultuur waarin iemand 
opgroeit en leeft. De cultuur is van invloed op wat iemand aanleert en afleert, wanneer iemand 
dat leert en hoe iemand dat leert. Bij alles wat een mens leert wordt hij voorbereid om te kunnen 
leven in de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Als je woorden leest als ‘omgevingsfactoren’, 
‘maatschappelijke oorzaken’ of ‘sociale interactie’ gaat het om een verklaring gebaseerd op nurture.

Ook bij de doop in kerken is 
discussie over wat normaal 

is. Zo zijn er christenen die bij 
het woord ‘doop’ denken aan 
onderdompeling in water van 

volwassenen. Maar anderen 
hebben daarbij het beeld van een 
kind dat besprenkeld wordt. Deze 

twee groepen vinden hun eigen 
visie zo normaal dat ze soms 

weerzin ervaren bij de het andere 
collectieve ritueel. Meer weten 
over discussie en waarom van 

dopen? Zie website 1 .2.

Het woord ‘normaal’ lijkt 
zo logisch maar wat de 

norm (normaal) is, wordt 
door verschillende groepen 

verschillend opgevat. Wat 
normaal is voor de een is 

onbegrijpelijk voor de ander. 
Meer weten over normaal en 

abnormaal? Zie de website 1 .2.

Welke vormen van socialisatie 
herken je in de afbeelding?
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Het nature-nurture-debat
De vraag of eigenschappen van mensen meer worden bepaald door natuur of cultuur staat centraal 
in het nature-nurture-debat. Biologische en erfelijke factoren verklaren het nature-deel. Het 
nurture-deel wordt verklaard door opvoeding en omgevingsfactoren (socialisatie en cultuur).

De Griekse filosofen Aristoteles en Plato verschilden van mening over de vraag waar eigenschappen 
van mensen vandaan kwamen. Plato gaf vaak nature als antwoord en Aristoteles eerder nurture. In 
de 19e eeuw werd de nature-verklaring erg populair: gedrag van mensen zou worden bepaald door 
hun genen. Zo meende de Italiaanse arts Lombroso te ontdekken dat criminelen er anders uitzien 
dan niet-criminelen. Volgens hem zijn ze herkenbaar aan brede kaken, diepliggende ogen, een 
haviksneus en nog meer lichamelijke kenmerken. Crimineel gedrag komt volgens Lombroso dan 
ook voort uit biologische eigenschappen en niet zozeer door maatschappelijke omstandigheden. 
Sinds ook Hitler in zijn ideeën over het Arische ras uitging van nature als verklaring van menselijk 
gedrag wordt Lombroso vaak in verband gebracht met racisme.

In de 20e eeuw zijn onderzoekers meer de nadruk gaan leggen op de omgeving van mensen. 
De ‘behavioristen’ (een tak binnen de ontwikkelingspsychologie) zijn van mening dat het meeste 
gedrag van mensen en dieren aangeleerd is. Zij hebben onder andere dieren nieuw gedrag 
aangeleerd dat niet meteen past bij hun natuur. Het beroemdste behavioristische experiment is 
dat met ‘de hond van Pavlov’. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de socioloog Merton de anomietheorie. Hij stelde dat 
criminaliteit niet aangeboren is, maar dat mensen er (deels gedwongen door de omgeving) zelf 
voor kiezen om crimineel gedrag te vertonen. In samenlevingen streven mensen bepaalde idealen 
na, zoals succes of rijkdom. Als iemand niet in staat is zo’n doel te behalen kan hij ervoor kiezen 
de regels te overtreden om alsnog zijn doel te bereiken. Door bijvoorbeeld in te breken of te 
frauderen met de boekhouding kan iemand het maatschappelijke ideaal van rijkdom bereiken.

Tot slot
Socialisatie is een belangrijk kernconcept dat wordt bestudeerd bij vraagstukken rondom de 
vorming van mensen. Socialisatie bestaat uit twee delen: het proces van overdracht en het proces 
van verwerving. Voor het verklaren van gedrag en eigenschappen van mensen zijn al sinds de 
Griekse oudheid verklaringen gezocht die meer nature (aangeboren) of meer nurture (aangeleerd) 
oorzaken aangaven. Tijden veranderen en je zult merken dat het ene moment de nature-verklaring 
populair is en het andere moment de nurture-verklaring. Tien jaar geleden werden de verschillen 
tussen mannen en vrouwen graag benadrukt en tegenwoordig de overeenkomsten. Het nature-
nurture-debat is dus ook tijd- en plaatsgebonden te noemen. Net als cultuur, het onderwerp van 
de volgende paragraaf. 

§ 1.3 Cultuur

Als je het teken voor ‘peace’ omdraait kijkt een ander naar de rug van twee vingers gespreid. In de 
Amerikaanse cultuur betekent dit gebaar gewoon vrede. Maar in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Australië is het een grove belediging voor mensen met gezag (ouders, leraren, agenten). 

Als je respect voor iemand wilt tonen, kijk je in Nederland iemand aan. Maar in veel culturen kijk 
je juist naar beneden en toon je je onderdanigheid. Wat voor de één normaal is, is dat voor een 
ander niet. Dat geldt ook voor inwoners uit Estland die onbeperkt gebak eten op een verjaardag en 
Russen die jarigen aan de oren trekken. Zo is Tweede Kerstdag een feestdag in de Nederlandse 
cultuur, maar kennen ze die dag in de Verenigde Staten niet. Hoe mensen zich gedragen en welke 
regels daarbij gelden is een belangrijk studieobject van maatschappijwetenschappen. Maar hoe 
weet je nou wat normaal gedrag is en wat niet?

Cultuurelementen
De manieren van kleden en het vieren van een verjaardag horen bij groepen mensen die 
dezelfde cultuur hebben. Een cultuur bestaat uit elementen die mensen met elkaar delen, een 
gemeenschappelijk referentiekader. Die elementen zijn op de eerste plaats waarden, maar ook 
voorstellingen, opvattingen, uitdrukkingsvormen, normen en instituties horen bij cultuur.

Wat mensen in hun hoofd meedragen:
• waarden: idealen, zoals gelijkheid, vrijheid en veiligheid.
•  opvattingen: ideeën die passen in een groter geheel van opvattingen, zoals een islamitische, een

linkse of een hedonistische opvatting; dat zijn waardensystemen.
•  voorstellingen: beelden, ideeën, verhalen die mensen hebben over een gebeurtenis, bijvoorbeeld

over een oorlog waardoor een land onafhankelijk werd. Of een heldhaftige gebeurtenis uit het
verleden, zoals beelden van de Nederlandse zeehelden Michiel de Ruyter en Piet Hein. Van
hieruit geven mensen betekenis aan wat ze om zich heen zien.

Meer weten over het  
nature-nurture debat?  

Zie website 1 .2.

De definitie van cultuur die je 
moet kennen bij het eindexamen 
is: het geheel van voorstellingen, 
uitdrukkingsvormen, opvattingen, 
waarden en normen die 
mensen als lid van een groep of 
samenleving hebben verworven.
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Hoe gedrag geregeld wordt:
•  normen: regels die horen bij waarden, zoals de regel ‘ik scheld andere mensen niet uit’. Die hoort

bij de waarde ‘respect’. Deze normen zitten dus ook in het hoofd van mensen en die nemen ze
mee als ze naar andere groepen gaan of in andere samenlevingen zijn.

•  instituties: een geheel aan gedragsregels die het gedrag van mensen beperken. Bijvoorbeeld
regels rondom huwelijk of politiek bedrijven. Taal kunnen we ook een institutie noemen omdat
in een gezamenlijke taal de werkelijkheid wordt verwoord. Mensen met dezelfde taal gebruiken
vaak dezelfde symbolen.

Wat je aan de buitenkant kunt zien of merken:
•  uitdrukkingsvormen: bijvoorbeeld symbolen als een kruis (voor christenen), de hamer en sikkel

(voor communisten) of de Nederlandse klompen en molens. Maar ook kapsels (hanenkammen of
juist kale koppen) en taal. Dit zijn materiële aspecten van cultuur. Deze worden hieronder verder
uitgelegd.

Materiële en immateriële aspecten van cultuur
De elementen van een cultuur zijn soms wél aan de buitenkant te zien en soms niet. De 
uitdrukkingsvormen herken je als buitenstaander vaak direct, maar de waarden zijn niet altijd direct 
herkenbaar. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen de materiële en immateriële aspecten van 
een cultuur. Materiële aspecten van een cultuur zijn tastbaar en concreet, zoals: 
• gebouwen, monumenten of jaren 30-woningen;
• producten, denk aan frisdranken die horen bij de westerse cultuur;
•  gebruiksvoorwerpen, zoals die bij opgravingen gevonden worden en die daarmee iets leren over

waarden en normen uit vroegere culturen.
•  kunst, schilderijen uit de middeleeuwen die verschillen van schilderijen uit de moderne tijd.

Immateriële aspecten van cultuur zijn de zaken die je niet meteen ziet, maar die wel belangrijk zijn 
voor de mensen en hun gedrag. Op basis van bepaalde waarden is het ene gedrag wenselijk en het 
andere niet. Zo staat in de Nederlandse Grondwet dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden 
(waarde: gelijkwaardigheid), maar kijken mensen in andere culturen soms vreemd op als je gelijke 
rechten voor bijvoorbeeld LGBT bepleit. Soms sluiten materiële en immateriële aspecten op elkaar 
aan, zoals het patriottisme in de Verenigde Staten. Dat zorgt er namelijk voor dat op bijna alle 
scholen ’s morgens de Amerikaanse vlag begroet wordt met het zweren van een eed aan de vlag.

Culturen zijn relatief
Al die elementen, zoals waarden en normen die bij een cultuur horen, worden door middel van 
socialisatie overgedragen op de volgende generatie, maar dat wil niet zeggen dat culturen 
onveranderlijk zijn. In Spanje bestaat al eeuwenlang de traditie van het stierenvechten. Dat vinden 
veel Spanjaarden normaal (de norm). Maar de laatste decennia zijn er ook Spanjaarden die dit 
een vorm van dierenmishandeling vinden. Zij vinden dat de cultuur en traditie moet wijken voor 
dierenrechten. Culturen kunnen (langzaam) veranderen en zijn dan ook relatief te noemen, ze zijn 
plaats- en tijdgebonden. 

Tot slot
Wat in een samenleving of groep ‘normaal’ gedrag is, wordt door de cultuur van die groep bepaald. 
Cultuur bestaat uit elementen zoals waarden en normen. We kunnen materiële en immateriële 
aspecten van een cultuur onderscheiden. Culturen zijn relatief, ze zijn plaats- en tijdgebonden. 
Dat betekent dat culturen langzaam veranderen. In de volgende paragraaf lees je daar meer over. 

Religieuze symbolen zijn 
een uitdrukkingsvorm, maar 

naar welke cultuurelementen 
verwijzen zij nog meer? 

Leg toe dat de regenboogvlag 
een materieel aspect is met 
een immateriele betekenis.
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§ 1.4 Acculturatie en veranderingen cultuur

Niet iedereen in een land heeft dezelfde cultuur. Sommige groepen in Nederland hangen 
bijvoorbeeld wel dezelfde waarden en normen aan maar gebruiken een andere taal. Zo hebben we 
in Nederland niet alleen het Standaardnederlands als officiële taal maar ook het Fries in Friesland, 
het Engels op de eilanden Saba en Sint-Eustatius en het Papiaments op Bonaire. Erkende regionale 
talen zijn het Nedersaksisch en het Limburgs. In deze paragraaf leer je nieuwe begrippen die bij 
cultuur passen en het kernconcept acculturatie dat bij het leren van een nieuwe cultuur past. 

Delen en afwijken van en afzetten tegen cultuur
Culturen horen bij groepen mensen, maar natuurlijk gedraagt niet iedereen in een land zich 
hetzelfde. Zo zullen bij een verjaardag in Estland niet alle mensen zoveel taart eten als ze willen, 
dragen veel Mexicanen geen sombrero en zijn er genoeg Nederlanders die geen Sinterklaas vieren. 

Daarom wordt vaak gesproken over een dominante cultuur. Dat zijn de elementen in een cultuur die 
op het gebied van taal, politiek, recht en economie het meest gemeengoed zijn. Bij de dominante 
cultuur in Nederland hoort het spreken van de Nederlandse taal, terwijl bij de dominante cultuur in 
Duitsland Duits spreken de norm is. Ook zal iedereen in Nederland de democratie en rechtsregels 
die hier gelden moeten accepteren, maar in China gelden heel andere regels op dat gebied.

Naast de dominante cultuur zijn er subculturen; kleinere culturen die licht afwijken van de 
dominante cultuur. Iedereen zit in verschillende subculturen tegelijkertijd: die van een gezin, die 
van school, die van geloofs- en sportvrienden. Er zijn ook grotere subculturen. Hierboven leerde 
je al dat culturen relatief en dynamisch zijn: plaats- en tijdgebonden. Een voorbeeld van een 
plaatsgebonden subcultuur is een regio waar mensen hun eigen taal spreken, zoals in Vlaanderen 
en Wallonië. Voorbeelden van tijdgebonden subculturen zijn jeugdculturen met hun eigen 
taalcodes, kledingstijlen en muziekvoorkeuren. 

Ook immigranten zullen bij aankomst in Nederland niet meteen alle elementen van de
Nederlandse cultuur kunnen overnemen (het proces van acculturatie, zie verderop in deze 
paragraaf). Ze dragen hun originele cultuur in hun hoofd mee en zitten tussen verschillende culturen 
in. Dat is ook tussen verschillende generaties van immigranten te zien; de oude cultuur wordt 
langzaam verdrongen door de nieuwe dominante cultuur. En tegelijk beïnvloedt de subcultuur van 
immigranten ook weer de dominante cultuur. Zo zijn de woorden ‘gabber’ (Joodse oorsprong) en 
‘mattie’ (Surinaamse oorsprong) voorbeelden van hoe subculturen de dominante cultuur kunnen 
beïnvloeden. 

Er zijn in samenlevingen mensen die niet willen horen bij de dominante cultuur. In zo’n geval 
spreken we van een tegencultuur. Deze mensen zetten zich vaak af tegen belangrijke waarden 
van de dominante cultuur. Ze accepteren bijvoorbeeld de democratie en de regels die daarbij 
horen niet. Een voorbeeld daarvan zijn terroristische groepen. Of ze zijn het niet eens met de 
inrichting van de economie omdat bedrijven te veel winst maken en dat dit ten koste gaat van de 
zwakkeren in de wereld. De anti-globalisten (ook wel ‘anders-globalisten’ genoemd) die zich in 
kleding en in organisatie afscheiden van de rest van de samenleving zijn ook een voorbeeld van 
een tegencultuur.

Bijzondere vormen van socialisatie
Bij socialisatie onderscheiden we twee vormen. De eerste heeft te maken met wanneer iemand iets 
aanleert: bij enculturatie leert iemand de cultuur aan waarin hij geboren wordt en bij acculturatie 
gaat het juist om het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit, dan 
die waarin iemand is opgegroeid. Denk aan migranten die een nieuwe taal moeten leren of aan 
niet-gelovigen die zich op latere leeftijd bekeren tot het christendom of de islam. Ze moeten dan 
andere waarden en normen internaliseren. 

In Nederland denken we misschien meteen aan inburgeren: een immigrant leert in een cursus hoe 
hij of zij een goede Nederlander moet zijn. Maar acculturatie is niet makkelijk. Zie het als iemand 
die zichzelf moet herprogrammeren: het overschrijven van een deel van het referentiekader. Maar 
het is moeilijk een sociale huid snel te vervangen. 

Welke afbeelding past 
bij dominante cultuur, 
tegencultuur of subcultuur?
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Een mooi voorbeeld van verandering van een cultuur is Halloween. Onder invloed van de 
Amerikaanse media (Hollywood) vieren steeds meer Nederlanders Halloween. De oorsprong van 
Halloween ligt in een oud Keltisch feest waarbij mensen zich verkleedden om boze geesten te 
verjagen. De datum, 31 oktober, is een dag voor het christelijke Allerheiligen dat op 1 november 
valt. In de loop der eeuwen is er vanuit die twee feesten in Engelstalige landen een combinatie 
ontstaan: Halloween. Door de invloed van de media wordt het steeds meer een onderdeel van de 
Nederlandse cultuur. Culturen veranderen, zij het heel langzaam. 

Tot slot
Culturen zijn relatief, ze zijn plaats- en tijdgebonden. In landen, streken of steden is er vaak 
sprake van een dominante cultuur, meestal met enkele subculturen. Ook kun je spreken van 
een tegencultuur. Culturen worden door middel van socialisatie overgedragen aan nieuwe 
leden (kinderen of immigranten). Er zijn bijzondere vormen van socialisatie, zoals acculturatie. Bij 
acculturatie bestuderen we hoe mensen andere cultuurelementen aanleren en verwerven. In de 
volgende paragraaf ga je ontdekken hoe culturen kunnen veranderen in de tijd. 

§ 1.5 Verandering, vorming en institutionalisering

Uit je bubbel, buiten de kaders
Als je in Nederland spreekt over je vader dan weet bijna iedereen wie ermee bedoeld wordt. Dat is 
één van je ouders die voor je zorgt en voor je verantwoordelijk is tot je achttien bent. Wanneer er 
sprake is van een biologische vader, stief- of adoptievader kan het begrip ‘vader’ wel wat verwarring 
opleveren, maar over het algemeen is het redelijk helder. Als we verder over de grens kijken zien 
we dat dat niet altijd zo is.

Het begrip ‘vader’ levert in Hawaii wel verwarring op. Althans, als je daar met ons
westers referentiekader naar kijkt, met de manier waarop je hier bent gesocialiseerd. Op Hawaii 
hebben veel mensen namelijk meer dan één vader. De broers van iemands vader, die wij oom 
noemen, worden daar ook vader genoemd. Op Hawaii geldt dat eveneens voor de broer van je 
moeder (die is dus ook je vader). De zussen van je ouders worden daar ook moeder genoemd en niet 
je tantes zoals in de Nederlandse cultuur. Wat wij als je neven en nichten beschouwen (kinderen 
van je ooms en tantes) worden op Hawaii broers en zussen genoemd. Wie vader genoemd wordt, 
is dus cultureel bepaald. Wat in de ene cultuur normaal is hoeft dat in een andere cultuur niet te 
zijn. Culturen zijn relatief. 

Antropologie
Bovenstaande is een typisch voorbeeld van een inzicht afkomstig uit de wetenschap die de mens 
in al zijn aspecten, zowel fysiek als cultureel, bestudeert: de antropologie. Door de inzichten van 
deze wetenschap kunnen we ons bewust worden van de verschillende culturele betekenissen die 
aan begrippen worden toegekend. Een ander voorbeeld: de Russen kennen twee verschillende 
woorden voor blauw. Het ene betekent lichtblauw en het andere donkerblauw. Hierdoor zijn zij in 
staat om beter het onderscheid tussen die twee te maken. Kortom, de Russen hebben een ander 
frame voor licht- en donkerblauw. 

Geen onderscheid maken tussen twee kleuren blauw zal niet zo snel problemen opleveren bij het 
dagelijks functioneren in de Nederlandse samenleving, maar dat is wel anders wanneer we het 
eerdere voorbeeld van de Hawaiiaanse vader erbij pakken. Als we denken dat je oom niet hetzelfde 

Een bubbel is groep mensen die 
ongeveer dezelfde opvattingen 
heeft, hetzelfde referentiekader. 
We willen je graag prikkelen 
bij dit vak om buiten je eigen 
kaders te gaan denken. Hopelijk 
verwonder je je dan over 
maatschappelijke verschijnselen 
en wekt dit je interesse voor 
het zoeken naar verbanden 
en verklaringen en leer je van 
een afstand te kijken naar hoe 
interessant onze eigen cultuur en 
samenleving is.

Mocht je interesse hebben in 
vervolgstudie antropologie  
dan verwijzen we je graag  
naar enkele opdrachten in 
hoofdstuk 3 .

Native Americans toen en nu: 
in hoeverre is hier sprake van 

acculturatie? 

Wat heeft deze kaart te 
maken met referentiekader en 
cultuur? 




