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Jaarverslag 2010 van de Nederlandse Sociologische Vereniging 
 

 

Secretaris 

Dr. Arie Glebbeek 

Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie 

Grote Rozenstraat 31, 9712 TG  Groningen, a.c.glebbeek@rug.nl 

 

Het secretariaat is ondergebracht bij de sectie sociologie van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. De secretariële ondersteuning werd verzorgd door Marijke Ristivojčević. 

De website werd beheerd door Tom de Goeij. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur werd gevormd door prof.dr. Jacques van Hoof (voorzitter), dr. Arie 

Glebbeek (RuG, secretaris), dr. Maarten Wolbers (RU, penningmeester), dr. Christian 

Broër (UvA), dr. Ineke Maas (UU), Hans Teunissen (NVLM), dr. Geert de Vries 

(VU), dr. Vic Veldheer (SCP), dr. Jeroen Winkels (RU-ITS), dr. Peter Mascini (EUR) 

en dr. Christiaan Monden (UvT). De twee laatstgenoemden zijn in de loop van het 

bestuursjaar opgevolgd door dr. Justus Uitermark (EUR) en dr. Erik van Ingen (UvT). 

 

Ledenaantal 

Na een grondige administratieve opschoning is het ledenaantal zoals verwacht 

gedaald. De NSV had per 1 januari 629 leden en per 31 december 512 leden. Hoewel 

de beginstand geflatteerd was vanwege een fors aantal niet-betalers, is de dalende lijn 

zorgwekkend. Het bestuur heeft van ledenwerving (zowel onder jonge onderzoekers 

als buitenuniversitaire sociologen) dan ook een eerste prioriteit gemaakt.  

 

Financiën 

In 2009 bedroegen de baten van de NSV € 54.845,- en de lasten € 55.585,-;  dit 

betekent een negatief saldo van € 740,-. Dit saldo is ten laste gebracht van de reserves 

van de vereniging. 

 

Nieuwe ereleden 

Drs. Pieter Broertjes, prof.dr. Anneke van Doorne-Huiskes en prof.dr. Abram de 

Swaan zijn benoemd tot ereleden van de vereniging. 
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Activiteiten van de NSV in 2010  

 

Sociologie Magazine  

In het verslagjaar is Sue-Yen Tjong als hoofdredacteur opgevolgd door Marjolijn 

Voogel. Zij heeft letterkunde en sociologie gestudeerd aan de universiteiten van 

Groningen en Amsterdam en beschikt over ruime ervaring in de uitgeverswereld.   

Het NSV-bestuur is verheugd over haar komst en verwacht dat zij de onder de vorige 

hoofdredacteur ingezette lijn met kracht zal voortzetten. Het magazine streeft naar een 

verbreding van de doelgroep – in het bijzonder van buiten de universiteit werkzame 

sociologen – en wil daartoe groeien in leesbaarheid, veelzijdigheid en journalistieke 

kwaliteit. Op de algemene ledenvergadering op 10 juni is in aanwezigheid van twee 

redactieleden uitvoerig gesproken over de koers van het magazine. 

 

Dag van de Sociologie 

Deze heeft plaatsgevonden op 10 juni op de locatie van de Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Er waren circa 170 

deelnemers uit alle delen van Nederland en Vlaanderen. De dag is uitstekend verlopen 

in een goede, levendige sfeer. In totaal zijn er ruim honderd papers gepresenteerd, 

gegroepeerd rond 11 thema’s en twee open sessies. De plenaire lezing werd gehouden 

door Rafaël Wittek onder de titel “Over controle”. Hierin onderwierp hij het populaire 

concept van de netwerksamenleving aan een kritische blik, met als prikkelende 

conclusie dat er weinig empirische evidentie is voor dit door een stoet van goeroes 

verspreide beeld. In plaats hiervan vroeg hij om hernieuwde aandacht van de 

sociologie voor de groeiende macht van organisaties in onze (naar het woord van 

Coleman) ‘asymmetrische samenleving’. 

 

Prijzen  

De prijs voor het beste artikel is gegaan naar de SCP-onderzoekers Iris Andriessen, 

Jaco Dagevos en Jurjen Iedema voor hun artikel “Onbemind of ongemeten? Over de 

betekenis van discriminatie als factor in de werkloosheid van niet-westerse 

allochtonen”. Dit artikel is in 2008 gepubliceerd in Mens & Maatschappij. De jury 

stond onder voorzitterschap van professor Wil Arts. 

De prijs voor de beste scriptie is gegaan naar Levi van den Bogaard, die er in 2009 op 

afstudeerde aan de Universiteit van Tilburg. De titel van de sciptie is: “Health effects 

of divorce: the influence of children.” De voorzitter van de jury was professor Peter 

Swanborn. 

 

Actualiteitencollege 

Onder de titel “De publieke rol van de sociologie” stond het actualiteitencollege dit 

jaar in het teken van de benoeming van de drie nieuwe ereleden (zie boven). Abram 

de Swaan, Anneke van Doorne-Huiskes en oud-Volkskrant-hoofdredacteur Pieter 

Broertjes hebben in uiteenlopende gedaanten die publieke rol van de sociologie 

vertegenwoordigd. Met hun benoeming wil de NSV tot uitdrukking brengen dat zij 

een grote waarde hecht aan de maatschappelijke zichtbaarheid van de sociologie. Het 

college was wederom georganiseerd in samenwerking met het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en vond plaats op donderdag 25 november op het ministerie van VWS te 

Den Haag.  
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Het thema werd op gedegen wijze ingeleid door Geert de Vries, die hiertoe het door 

Michael Burawoy geïntroduceerde schema van ‘professional’, ‘public’, ‘policy’ en 

‘critical sociology’ als vier noodzakelijke domeinen van de sociologie hanteerde. Het 

werk van de drie laureaten kon uitstekend in dit schema worden ondergebracht. Aan 

het einde van de middag bracht Paul Schnabel in een geïntegreerde lofrede de 

overeenkomsten en verschillen tussen de drie ereleden op nog een andere wijze voor 

het voetlicht. 

Hoogtepunt van de middag was het forum, waarin de drie ereleden onder leiding van 

moderator Hans Harbers zelf uitvoerig aan het woord kwamen. Ook de ruim zeventig 

deelnemers aan de middag mengden zich met instemmende en kritische commentaren 

in de zeer levendige discussie. 

 

Waardering Nederlandstalige tijdschriften 

Het NSV-bestuur zet zich al enkele jaren in voor het behoud van de infrastructuur van 

Nederlandstalige sociologische tijdschriften, die wordt ondermijnd door de eenzijdig 

op de Engelse tijdschriften gerichte publicatienormen. Aan Mens & Maatschappij, 

Sociologie, Beleid & Maatschappij en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is daarom 

de status verleend van “door de NSV erkende en ondersteunde tijdschriften”. Als 

beroepsvereniging zijn wij van oordeel dat een artikel in één van deze tijdschriften 

gelijkwaardig moet worden geacht aan een publicatie in een modaal Engelstalig 

tijdschrift. Het bestuur heeft deze opvatting onder de aandacht gebracht van 

onderzoeksscholen en faculteitsbesturen, met het verzoek de publicatienormen hierop 

aan te passen. Hoewel er op sommige locaties wat meer ruimte is gekomen voor 

Nederlandstalig publiceren, heeft deze actie tot dusver niet tot het gewenste resultaat 

geleid. Het NSV-bestuur meent echter dat de huidige eenzijdigheid in publicatieeisen 

– waartoe ook het bevoordelen van artikelen boven boeken behoort – schadelijk is 

voor de ontwikkeling en de maatschappelijke positie van het vakgebied. We willen de 

actie voor bredere en meer gedifferentieerde publicatienormen de komende jaren 

daarom voortzetten. 

 

Maatschappijwetenschappen 

Het NSV-bestuur volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond het nieuwe examen-

programma voor het schoolvak Maatschappijwetenschappen (een centraal 

eindexamenvak in de bovenbouw van vwo en havo) – geschreven door een commissie 

onder leiding van Paul Schnabel. In het bijzonder de bevoegdheidsregeling en de 

nascholing hebben onze aandacht als beroepsvereniging. Van de opleidingen 

sociologie en politicologie zijn studenten zonder meer toelaatbaar tot de universitaire 

lerarenopleidingen. Anderen zouden alleen na een serieuze bijscholing toegang 

mogen verkrijgen. De toelatingsselectie ligt echter bij de universitaire leraren-

opleidingen.  

Hiernaast zal zich in de toekomst waarschijnlijk een vraag naar (al dan niet verplichte) 

nascholing gaan voordoen. In het aanbieden van deze nascholing liggen interessante 

(commerciële) mogelijkheden voor faculteiten. Voor de NSV is het echter de vraag 

wie op dit alles toeziet. Dit lijkt bij uitstek een taak voor de NVLM (de Nederlandse 

Vereniging van Leraren Maatschappijleer) in samenwerking met de NSV en de 

NKWP (de politicologenvereniging). Het bestuur meent dan ook dat de NSV een rol 

moet gaan spelen bij de certificering van na- en bijscholingsprogramma’s. In de 

komende periode proberen we de voorwaarden hiervoor te realiseren.  
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Website 

De website van de NSV is geheel vernieuwd en zal in de komende periode worden 

uitgebouwd met huidige en historische informatie over de vereniging. Er is een 

taakverdeling overeengekomen met de meer op de actualiteit gerichte website van 

Sociologie Magazine. 

 

Tijdschriftenregeling 

De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2010 van kracht. Deze biedt NSV-

leden korting op de abonnementsprijs van Mens & Maatschappij, Sociologie, Beleid 

& Maatschappij en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 

 

Lidmaatschappen internationale verenigingen 

De NSV is lid van de International Sociological Association (ISA) en van de 

European Sociological Association (ESA). 

 

 


