SOCIALE ORDE
Versie Marx
= synoniem voor klassenorde en
klassenconflict
● De ongelijke
sociaaleconomische
machtsrelatie tussen het
kapitaal en de arbeidsklasse
gaat samen met een
veelvoud aan vaak
geordende
arbeidsverhoudingen binnen
ondernemingen:
economische macht van de
kapitalist geeft de kapitalist
vaak de macht over de
concrete organisatie van het
werk, bevelen aan arbeiders,
beloning van arbeiders
voorzien, …
● Arbeiders verzetten zich hier
ook tegen. Met stakingen of
andere actievormen breken
ze in op de macht van een of
meerdere kapitalisten en de
door hen gewenste orde

Emile Durkheim

Max Weber

= het bestaan van sociale solidariteit, ontstaat uit de wederzijdse oriëntatie
cohesie of integratie.
van actoren op de veronderstelde
zingeving of motivatie in het
TWEE GROTE VORMEN VAN SOCIALE handelen van de ander(en): die
ORDENING:
wordt verwacht, en de verwachte
In eenvoudige samenlevingen
beweegredenen richten mede het
sociale
handelen
en
→ geringe taakdifferentiatie eigen
(rem op
individuele
samenhandelen.
ontplooiing)
→ ‘Verstehen’ of begrijpen is niet
collectief
of
enkel
een
sociologische
→
gemeenschappelijk
bewustzijn =
activiteit.
Ook
individuele
het geheel van overtuigingen
en
actoren doen dat gedurig in de
gevoelens dat gedeeld wordt door
sociale omgang: ze letten op de
de gemiddelde leden van
achterliggende zingeving in het
dezelfde samenleving of eenzelfde
handelen van de ander(en) met
sociaal verband (bovenindividuele,
wie ze samenhandelen. Het
externe en
dwingende
handelingsmotief kan gekend
opvattingen/gevoelens).
zijn en wordt dan gewoon
verwacht. Of het is niet gekend
→ mechanische solidariteit
= sociale
cohesie/integratie
en dan wordt er gewerkt met
die quasiautomatisch voortvloeit
een letterlijk veronderstelde
uit de overeenkomst in opvattingen
‘zinsamenhang’ die eveneens
en levenscondities.
als een verwachting de verdere
omgang met iemand richt. (De
door
A
veronderstelde
Moderne maatschappij
betekenisgeving
van
B genereert
hoge
mate
van
→
verwachtingen over hoe B zal reageren
arbeidsbedeling/
die daardoor ook het handelen van A
taakdifferentiatie (kans om
richten.)

Conflictsociologie
het bestaan van een enigszins
stabiele
machtsverhouding
waarbinnen de machtigere partij
haar wil aan een of meer anderen
oplegt.

Parsons
Institutionalisering van en socialisatie
in rollen of verwachtingen.

→ Gevolg van de klassenstrijd =
sociaal
conflict

eigen
capaciteiten
te
ontplooien) = uitgesproken
individualisme
→ organische solidariteit =
wederzijdse afhankelijkheden
door
hoge graad van
taakdifferentiatie

→ Geen sociale orde zonder een
morele orde of consensus →
noodzaak van een minimum aan
mechanische solidariteit via een
collectief bewustzijn dat moreel
geladen opvattingen van buitenaf
aan individuen oplegt.

→ Verwachtingen
structureren/ordenen
het
samenleven.
Maar
verwachtingen
slaan
op
betekenisvol
individueel
handelen en hangt niet
noodzakelijk
samen
met
iemands
sociale
posities.
Kortom: wat wordt verwacht is
geen positiegebonden doen of
laten overeenkomstig een
sociale
rol,
maar
een
betekenisvol handelen vanuit
een gekende of veronderstelde
beweegreden of intentie.

