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Jaarverslag 2009 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), dr. Peter Mascini (EUR), dr. Christiaan Monden 

(UvT), Hans Teunissen (NVLM), dr. Geert de Vries (VU), dr. Vic Veldheer (SCP) en 

dr. Jeroen Winkels (RU-ITS). 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal vertoont een dalende lijn. De NSV had per 1 januari 659 leden en per 

31 december 629 leden. Onder deze laatsten bevond zich een substantieel aantal niet-

betalers. De verwachting is daarom dat, vanwege administratieve opschoning, het 

ledental in 2010 verder zal dalen. 

In reactie hierop heeft het bestuur besloten de ledenwerving te intensiveren. Hierbij 

wordt in het bijzonder gemikt op jonge onderzoekers (aio’s, postdocs) en recent 

afgestudeerden. Het bestuur moedigt aan dat ook de sociologieafdelingen zelf het 

contact met hun alumni verstevigen. 

 

Financiën 

In 2009 bedroegen de baten van de NSV € 59.848,- en de lasten € 57.711,-;  dit 

betekent een batig saldo van € 2137,-. Dit saldo is toegevoegd aan de reserves van de 

NSV. 

 

Overleden erelid 

Op 1 mei overleed het erelid Prof. dr. Cor Lammers. Hij was erelid sinds 2007. 
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Activiteiten van de NSV in 2009 

 

Sociologie Magazine  

In het verslagjaar is Facta omgevormd tot Sociologie Magazine. Eindredacteur Laura 

Vegter heeft afscheid genomen en haar plaats is ingenomen door Jacob Moerman. Het 

vernieuwde magazine gaat dankzij uitgeverij Virtùmedia vergezeld van een eigen 

website (www.sociologiemagazine.nl). De nieuwe uitgever streeft naar een verbreding 

van de doelgroep van het magazine en verwacht dat op termijn een betaalde oplage 

van 1500 haalbaar is. Het NSV-bestuur heeft in 2009 tweemaal uitvoerig gesproken 

met uitgever en redactie over de koers en signatuur van het magazine.  

 

Dag van de Sociologie 

Deze heeft plaatsgevonden op 11 juni op de locatie Oudemanhuispoort van de 

Universiteit van Amsterdam. Op deze druk bezochte dag werden in totaal 113 

paperpresentaties gehouden, gegroepeerd rond 11 thema’s. Ook was een een speciale 

sessie waarin de genomineerden voor de Beleidsprijs (zie hieronder) centraal stonden. 

De plenaire lezing werd gehouden door Jan Willem Duyvendak, met als titel “Thuis 

in verandering: Amerika en Nederland als nostalgische naties”, waarbij Beate Völker 

als referent optrad. Dit leverde een boeiende discussie op over het veelbesproken 

onderwerp van identiteit en ‘je thuis voelen’ in een globaliserende en multiculturele 

samenleving.  

 

Prijzen 

De NSV-dissertatieprijs 2009, voor het beste sociologische proefschrift dat in de jaren 

2007 en 2008 aan een Nederlandse universiteit is geschreven, is gewonnen door Marta 

Kahancová voor haar proefschrift Making the most of diversity. Social interaction and 

variation  in employment practices in a multinational company. Jelle Visser was de 

promotor bij dit aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde proefschrift. De jury 

werd voorgezeten door Paul Schnabel en bestond verder uit Anneke van Doorne-

Huiskes en Ton Bevers. 

De NSV/VBO-Beleidsprijs is gewonnen door Jessica Pass, Marjolein Muskens, Bas 

Kurver en Marijn van Klingeren (werkzaam bij ResearchNed in Nijmegen) met hun 

artikel ‘Leidt kennis tot lenen en lenen tot leren?’ Het was de eerste keer dat deze 

door de NSV en Vereniging voor Beleidsonderzoek ingestelde prijs werd uitgereikt. 

Er waren in totaal negen inzendingen. De jury verwacht dat het aantal inzendingen in 

de toekomst zal toenemen wanneer de prijs een grotere bekendheid heeft gekregen. 

Voorzitter van de jury was de socioloog Marcel van Gastel, Directeur-Generaal op het 

ministerie van VWS.  

 

Actualiteitencollege 

Het college was wederom georganiseerd in samenwerking met het Sociaal en 

Cultureel Planbureau en vond plaats op 3 december in Pulchri Studio te Den Haag. 

Het thema was ‘De kredietcrisis’. Dit inderdaad zeer actuele thema werd belicht door 

vier sprekers, twee economen en twee sociologen. De organisatoren hebben er bewust 

naar gestreefd om niet in oude tegenstellingen te vervallen, maar door de keuze van 

sprekers een brug te slaan tussen beide disciplines. Zo vertegenwoordigde Esther-

Mirjam Sent de nieuwe stroming van de gedragseconomie en Olav Velthuis de 

economische sociologie. De beide andere inleiders waren Casper van Ewijk, onder-

directeur van het Centraal Planbureau, en Paul Schnabel, directeur van het SCP. Met  
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de ongeveer 50 deelnemers was er daarna onder leiding van Jacques van Hoof een 

levendige discussie. 

Van het Actualiteitencollege 2008 is het boekje Sociale samenhang in de wijk 

verschenen (redactie: Maurice Gesthuizen en Vic Veldheer), een gezamenlijke 

uitgave van NSV en SCP. 

 

Studiedag Van Doorn 

Op 14 mei 2008 overleed Jacques van Doorn. Hoewel hij gedurende de laatste jaren 

van zijn leven op enige afstand van de sociologie was komen te staan, heeft hij als 

geen ander een stempel gedrukt op de ontwikkeling van de naoorlogse sociologie in 

Nederland. Hij was ook erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV). 

Deze statuur van Van Doorn binnen de sociologische discipline als geheel en de 

vereniging in het bijzonder waren aanleiding voor de NSV om op 13 maart 2009 in 

Breda bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) een studiedag over de 

betekenis van Jacques van Doorn voor de Nederlandse sociologie te organiseren. 

Doel van deze dag was om niet alleen terug te kijken op de historische rol van Van 

Doorn, maar ook aandacht te besteden aan de actuele betekenis en veelzijdigheid van 

zijn ideeën. Tijdens de studiedag ging het enerzijds om het academische werk dat hij 

heeft verzet tijdens zijn universitaire loopbaan en anderzijds om zijn activiteiten als 

maatschappelijk commentator sinds zijn vertrek van de universiteit aan het einde van 

de jaren tachtig. Vier thema’s zijn aan de orde gesteld: ‘de reflectie op de verhouding 

tussen de sociologie en de geschiedenis’, ‘de rol van de sociologie in het publieke 

debat’, ‘sociologie en beleid’ en ‘sociologie en geweld’. Inleiders en co-referenten 

hebben Van Doorns opvattingen geplaatst in de hedendaagse discussie over deze 

thema’s. De meesten van hen hebben hun bijdrage aan de studiedag uitgewerkt tot een 

hoofdstuk voor een boek met als titel J.A.A. van Doorn en de Nederlandse sociologie: 

De erfenis, het debat en de toekomst. Het boek zal in de loop van 2010 onder redactie 

van Jacques van Hoof, Dick Houtman, Peter Mascini, René Moelker en Sjo Soeters 

verschijnen.  

 

Digitalisering oude jaargangen tijdschriften 

De Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen is bereid gevonden dit 

project kosteloos ter hand te nemen. De benodigde toestemming is van de meeste 

uitgevers en/of redacties verkregen. Alleen voor het Amsterdams Sociologisch 

Tijdschrift kon dit (nog) niet worden geregeld. Het streven is om het project in 2010 

tot een afronding te brengen. 

 

 
Tijdschriftenregeling 

De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2009 van kracht. Deze biedt NSV-

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

& Maatschappij en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 

Deze vier tijdschriften hebben in 2009 de status gekregen van “door de NSV erkende 

en ondersteunde tijdschriften”.  

 

Lidmaatschappen internationale verenigingen 

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

European Sociological Association (ESA). 

 

 


