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5]   de prestatie-samenleving & kans-gelijkheid 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

meritocratie 

 

lange tijd heeft het gelijkheids-ideaal de boventoon gevoerd als het ging om emancipatie 

emancipatie betekent echter ook: jezelf bevrijden en kansen grijpen om jezelf te ontplooien  

recentelijk wordt er door diverse partijen geklaagd over zesjes-cultuur en gebrek aan visie & daadkracht 

Balkenende: “Laten we zeggen: 'Nederland kan het weer!', die VOC-mentaliteit - over grenzen heen kijken!” 

dit heeft opnieuw het debat aangezwengeld over meritocratie en (kans)-gelijkheid 

 

libertaristen en liberalen legitimeren sociale verschillen door te wijzen op verschil in inzet en prestatie 

in een samenleving van gelijke kansen kunnen de minder succesvollen niemand anders de schuld geven 

"iedereen heeft de kans van een dubbeltje een kwartje te worden, maar je moet er wel wat voor doen" 

mensen die 'er wat voor doen' investeren meer (tijd, geld en energie), en dus verdienen ze meer 

een systeem dat mensen beloont naar hun verdienste (investering, nut, prestatie) heet een meritocratie 

 

de term meritocratie werd geintroduceert door Michael Young met een kritische betekenis 

The Rise of the Meritocracy (1958) is een satirische dystopie over Engeland in het jaar 2033 1 

de term is echter in de jaren ’80 en ’90 ontdaan van z'n kritische connotatie, en opgevat in positieve zin 

in een meritocratie gaat het om individuele verdienste (latijn: mereo = ‘ik verdien’) 

het staat zowel tegenover oligarchie / plutocratie gebaseerd op afkomst, alsook tegenover egalitarisme 

hoe groter je verdienste (opgevat als nut) hoe groter je (recht op) beloning (de hardwerkende nederlander) 

een meritocratisch systeem zou rechtvaardiger zijn dan een maatschappelijke ordening op basis van afkomst 

 

meritocratie is de afgelopen jaren een begrip geworden, maar er wordt niet altijd hetzelfde onder verstaan 

dat maakt het beargumenteerd verdedigen of afwijzen ervan moeilijk 

letterlijk betekent het: 'geregeerd door degenen die het verdienen', maar in de praktijk betekent het: 

'een systeem dat mensen beloont naar individuele verdienste' 

 

meestal wordt er dan gedacht aan een liberale samenleving met een vrije markt 

maar we zouden ook kunnen denken aan een samenleving waarin de staat mensen beloont naar verdienste 

is een samenleving met een vrije markt, waar de staat inkomens-verschillen nivelleert, een meritocratie? 

voor een antwoord op die vraag moeten we eerst weten wat we onder meritocratie verstaan 

 

meritocratie wordt vaak in verband gebracht met prestaties en capaciteiten - enkele definities: 

 type van sociale stratificatie: inkomen op basis van individuele bekwaamheden i.p.v. van overerving  

 samenleving waarin de sociale status bepaald wordt door prestaties en capaciteiten 

 

maar prestaties en capaciteiten impliceren niet automatisch verdienste, in de zin van nuttige bijdrage 

 als ik een capaciteit (talent / potentie) heb, maar ik zet die niet in, lever ik geen bijdrage aan iets 

   een beloning hiervoor ontvangen zal door weinigen gezien worden als 'verdiend' 

 als ik een berg beklim is dat een prestatie, maar ook dan lever ik geen nuttige bijdrage aan iets 

   (tenzij ik dat doe in het kader van een doel buiten mij; beklimming van de Alpe d'Huez bijv) 
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verdienste betekent o.a.: geleverde bijdrage aan (de totstandkoming van) iets 

in die zin heeft het veel gemeenschappelijk met het begrip utiliteit (nut) 

iemand die zich verdienstelijk (nuttig) maakt, verdient beloning / erkenning 

 

in een meritocratie wordt een geleverde nuttige bijdrage aan de totstandkoming van iets beloond 

de ontvangen beloning moet gepast / rechtvaardig zijn; in verhouding tot de bijdrage 

een niet geleverde (of niet nuttige) bijdrage, wordt niet (of minder) beloond 

hetgeen je verdient (earn / gain) is dus ook hetgeen je verdient (deserve) 

 

mereo (latijn: "ik verdien" - Engels: merit / Frans: merci) = toebedeeld krijgen / je portie ontvangen / verdienen 

in hedendaags Nederlands betekent verdienste: 

 een geleverde nuttige bijdrage 

 een daarvoor ontvangen gepaste beloning 

 een de facto winst of salaris (los van de vraag in welke verhouding deze staat tot het geleverde) 

in een meritocratie gaat men uit van een juiste verhouding tussen 1 en 2 

3 kan overeenkomen met 2, maar is afhankelijk van de beoordeling door een derde (wie?) 

 

meritocratie wordt vaak tegenover vriendjes-politiek, erfopvolging, traditie, 'pluche' en regentschap gesteld 

meritocratie lijkt in die zin op aristocratie: systeem dat kijkt naar de 'meest bekwamen' / de besten 

daarom beroepen liberalen zich vaak op meritocratische waarden: 

 het biedt gelijke kansen aan de start-streep 

 maar het legitimeert ook verschillen als uitkomst (aan de finish) 

 

twee belangrijke vragen: 

 wie bepaalt of een bepaald handelen / werk een waardevolle bijdrage levert, en vooral: waaraan? 

 wie bepaalt of de beloning in een juiste verhouding is tot de geleverde bijdrage? 

 

voor liberalen is die vraag niet moeilijk te beantwoorden: de markt van vraag en aanbod 

het geld dat op mijn rekening verschijnt is ‘verdiend’, zolang ik anderen niet bestolen of bedrogen heb 

als ik een product of dienst heb geleverd, en daar eerlijk (volgens afspraak) voor betaald ben, heb ik dat verdiend 

ook als de raad van commissarissen akkoord gaat met een bonus van een paar ton, is dat dus verdiend 

zo bekeken is er geen zinvol onderscheid tussen 'verdiend' en 'onverdiend': dat zijn normatieve oordelen 

 

liberalen wijzen op het recht van individuen en private ondernemingen om hun eigen beslissingen te nemen 

prijzen voor goederen en beloningen voor diensten worden niet bepaald door het publiek of de staat 

de bijdrage die de markt levert aan het publieke domein is indirect, maar enorm: algemene welvaart 

i.p.v. nivellering gaat het liberalisme uit van het 'trickle-down'-effect: welvaart verspreid zich druppelgewijs 

dat proces moet je niet van staatswege forceren, maar aan de 'invisible hand' overlaten; laissez-faire 

ondernemers zijn degenen die 'de kar trekken', de rest profiteert van hun ambities en tomeloze inzet 

het spreken over nivellering en positieve rechten past slecht in dit mens- en maatschappijbeeld 

 

voor niet-liberalen geldt niet automatisch dat 'de markt' mag bepalen wat billijk is; voor hen is de vraag: 

 waaraan wordt er een bijdrage geleverd? aan een particulier belang, of aan het algemeen belang? 

   beloningen van top-bankiers werden gelegitimeerd door te verwijzen naar hun bijdrage aan de economie 

   maar sinds 2008 is de veel gehoorde kritiek dat banken hun nuts-functie verzaakt zouden hebben 
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   levert de effecten-makelaar een bijdrage aan het algemeen belang, of dat van de klant, of de bank? 

   (vraag is of particuliere commerciele bedrijven een nuts-functie en publieke verantwoordelijkheid hebben) 

   en degene die 'sjoemel-software' ontwierp voor Volkswagen leverde ook een bijdrage / verdienste 

   maar niet aan het algemeen belang / het milieu 

 wie bepaalt de verdienste, en de juiste verhouding tussen bijdrage en beloning? 

   de markt? een raad van toezicht / commissarissen? de code-Tabaksblat? de staat? 

   de afgelopen jaren zijn bonussen, gouden handdrukken en top-salarissen een niet te negeren thema 

   er is publieke verontwaardiging over de beloning van top-managers, maar gaat het publiek hier wel over? 

 

in praktijk lopen uiteenlopende visies over verdienste en beloning door elkaar 2 

 Van Slingelandt (ABN Amro): "beloning is een gevoelig punt, dat begrijpen we goed, [...] 

    ook ik vind zes à zeven ton grote bedragen; maar we hebben ook een positie te verdedigen op de arbeidsmarkt." 

 Van Wijk (Aegon): "vanuit een Nederlands perspectief wordt een beloning soms gezien als schandalig hoog, 

    terwijl onze Amerikaanse aandeelhouders juist zeggen: je moet die mensen meer betalen" 

 Nijboer (PvdA): "het is zorgelijk dat het besef nog niet is doorgedrongen dat een dergelijke loonsverhoging 

    in de samenleving niet verdedigbaar is" 

 Klaver (GroenLinks): "alle drie de banken (ABN Amro, Aegon, ING) zijn ooit met staatssteun gered, 

    en dus zijn de commissarissen eigenlijk ambtenaren" 

enerzijds hielden bestuurders zich aan de wet, anderzijds protesteert de burger tegen de 'graai-cultuur' 

 Kilian Wawoe (Vrije Universiteit, ex ABN Amro): "de politiek moet beloningen of reguleren, of accepteren" 

 

of de politiek markt-conforme beloningen moet reguleren dan wel accepteren is afhankelijk van het ideaal 

een belangrijk argument waarmee gepleit wordt voor meritocratie is beloning van individuele verdienste 

idee hierachter is dat niet afkomst, status, geërfd vermogen, traditie, ras, sexe, etc. doorslaggevend is 

een samenleving die vrijheid en gelijkheid propageert stelt de individuele ontplooing centraal 

mensen hebben verschillende kwaliteiten, maar verdienen een gelijke kans om zich te ontwikkelen 

kans-gelijkheid is voor zowel liberalen als sociaal-democraten het uitgangspunt 

 

het probleem dat zich voordoet heeft te maken met positieve versus negatieve vrijheid 

 negatieve vrijheid gaat uit van formele gelijkheid, en legt de verantwoordelijkheid bij het individu 

   de staat beschermt de openbare orde (veiligheid) en de rechtsorde (o.a. eigendom) 

   dat moet volstaan voor het individu om zijn eigen leven vorm te geven 

   bepalend voor het succes voor de eigen ontwikeling zijn capaciteiten en inzet (ambitie) 

 positieve vrijheid gaat uit van substantiele gelijkheid, en legt de verantwoordelijkheid bij het collectief 

   om kans-gelijkheid te creeeren moet er aan gelijke randvoorwaarden worden voldaan 

   een kind uit de gegoede burgerij geniet een degelijke opvoeding, goed onderwijs, en een netwerk 

   m.a.w: dit kind profiteert van economisch, sociaal en cultureel kapitaal dat hij niet zelf heeft vergaard 

   in het kader van kans-gelijkheid zouden deze verschillen moeten worden genivelleerd 

   bijv. door sociale voorzieningen als betaalbare scholen, betaalbare gezondheidszorg, etc. 

   zonder een gelijke start-positie kan er ook geen sprake zijn van een meritocratie 

dit laatste wordt verder bemoeilijkt door 'aangeboren' (erfelijke) verschillen tussen mensen / kinderen 

I.Q. en sociale vaardigheden zijn slechts beperkt aan te leren; de mens is niet (geheel) 'maakbaar' 

als je mensen gaat afrekenen op prestatie, reken je ze ook af op iets waar ze geen schuld aan hebben 

en andersom: ga je ze belonen waar ze zelf geen aandeel in gehad hebben 
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verdienste & behoefte 

 

volgens vrijwel alle moderne politieke theorieen is iedereen in principe gelijk (verdient gelijke behandeling) 

maar in praktijk zijn er verschillen tussen mensen in behoefte en verdienste 

dienen verschillende mensen / belangen / gevallen dan dus ook niet verschillend behandeld te worden? 

 welke kriteria moet de overheid hanteren wanneer ze verschil maakt tussen mensen / belangen / gevallen? 

 waar moet de overheid zich allemaal mee bemoeien, en waarmee mag ze zich juist niet bemoeien? 

 

John Rawls verdedigt een grote rol van de staat die burgers vooral bijstaat in hun behoeften (verzorgingsstaat) 

Robert Nozick pleit voor een minimale staat en ziet verdienste als kriterium voor rechtvaardigheid (libertarisme) 

 

 

John Rawls (1921-2002) 

verdedigt een positie die we kennen als sociaal liberalisme, waarin centraal staan: 

 individuele vrijheid 

 autonomie & zelf-verwerkelijking 

 privé-bezit 

 gelijke kansen: natuurlijke ongelijkheid rechtvaardigt geen sociale ongelijkheid 

    de staat moet er voor zorgen dat natuurlijke ongelijkheid wordt gecompenseerd / genivelleerd, 

    zonder daarbij burgers hun vrijheid te ontnemen of ze te ontslaan van eigen verantwoordelijkheid 

 

Thomas Hobbes (1588-1679) wilde de 'strijd van allen tegen allen' bezweren met een sociaal contract 

Rawls wil de meritocratische wedijver 'van allen tegen allen' bezweren met eenzelfde gedachte-experiment 

in A Theory of Justice (1971) introduceert hij een ge-update versie van het sociaal contract 

de hypothetische natuurstaat heeft hij vevangen door het concept 'the original position' 

met welke rechtvaardigheids-principes zouden mensen akkoord gaan, als ze een samenleving gaan inrichten? 

Rawls gaat er vanuit dat mensen onderling uiteenlopende aspiraties en opvattingen van 'het Goede' hebben, 

en er is geen kriterium ter beoordeling: moreel pluralisme is dus een gegeven waar we niet omheen kunnen 

 

een 'veil of ignorance' dwingt mensen in een 'original position', waarin ze niet weten wie of wat ze (zullen) zijn 

man of vrouw, autochtoon of allochtoon, aristocraat of plebejer, sterk of zwak, oud of jong zijn is geen verdienste 

onwetend over hun rol, status, kansen, etc. in die samenleving, zullen ze zich verplaatsen in een 'gemiddelde' 

ze zullen een belangeloze afweging maken, ongehinderd door egoïsme en sociale vooroordelen 

 

dit leidt tot een rechtvaardigheid die het best uitpakt voor degenen die het slechtst af zijn: het maxi-min principe 

mensen gaan immers uit van een worst-case scenario, en willen zich indekken tegen rampspoed (zekerheid) 

Rawls ziet rechtvaardigheid dus vooral als eerlijkheid / billijkheid (Justice as Fairness, 1958) 

 

bovenstaand gedachte-experiment leidt tot twee rechtvaardigheids-principes: 

1] maximale vrijheid voor iedereen om zijn leven vorm te geven; voorwaarde is gelijke verdeling van vrijheid 

2] sociaal-economische ongelijkheid is gelegitimeerd als: 

     deze ook in het voordeel van de minst bedeelden uitwerkt (vrije markt boven een plan-economie)  3 

     alle maatschappelijke posities op eerlijke wijze in principe voor iedereen openstaan 

 

waar socialisme/communisme pleit voor gelijkheid, pleit Rawls voor (het creëren van) gelijke kansen 

iemand met een slechtere uitgangs-positie verdient extra steun om gelijke kansen te krijgen 
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Rawls focust op behoefte, omdat hij verdienste voornamelijk ziet als resultaat van aard & afkomst 

succes in het leven komt vooral voort uit geluk (als mazzel) en toeval (natuurlijke ongelijkheid) 

de formele vrijheid/gelijkheid die het libertarisme propageert is daarom onvoldoende, en ook onrealistisch 

dat is een abstract ideaal dat geen rekening houdt met erfelijkheid, culturele achtergrond, sociale positie, etc 

het gaat om substantiële vrijheid/gelijkheid: de daadwerkelijke kans-gelijkheid van individuen 

en die bestaat niet; die kun je alleen bevorderen door beleid dat ook positieve rechten erkent/toekent 

 

 

kritiek op Rawls 

 

1] communitarisme (bijv. Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Michael Walzer) 

de 'veil of ignorance' en de 'original position' gaan uit van een onrealistisch individualistisch mensbeeld 

mensen zijn geworteld: wezens van vlees en bloed, met ideeën, gevoelens, familie, vrienden, verleden en idealen 

Rawls' eigen theorie is daar zelf een voorbeeld van: vol typisch westerse, liberale vooronderstellingen 

mensen (ook Rawls) zijn het product van hun cultuur, en kunnen daar niet 'onpartijdig' bovenuit stijgen 

communitaristen menen daarom dat het vertrekpunt ons eigen bestaan in onze eigen cultuur moet zijn 

 

2] feminisme wijst op de patriarchale structuur van Rawls theorie, en dat hij de privé-sfeer accepteert 'as is' 

 

3] libertarisme (bijv. Robert Nozick, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Ayn Rand) 

Nozick ziet Rawls' overheid als een onbetrouwbare Robin Hood, die 'herverdeelt' zoals het hem uitkomt 

de rechten van het individu zijn bij Rawls niet in veilige handen: burgers zijn ondergeschikt aan de staat 

 

Nozick stelt: mensen hebben fundamentele rechten, die niet geschonden mogen worden; ook niet door de staat 

mensen hebben het recht op leven, privé-bezit, en veiligheid, en dat recht is heilig 

om die rechten te beschermen mogen mensen beveiliging inhuren, of die taak overdragen aan de staat 

hij ziet dus liever een nachtwaker-staat, die alleen ingrijpt wanneer noodzakelijk (orde- en wets-handhaving) 

buiten rechts-bescherming is er geen gemeenschappelijk bezit om te ‘herverdelen’ 

herverdelen is een taak voor vrije burgers en de vrije markt, niet voor de staat (vereffenende rechtvaardigheid) 

 

sociale ongelijkheid is een resultaat van verschil in verdienste: ieder zijn 'verdiende' loon 

er is wel natuurlijke ongelijkheid, maar dit betekent slechts dat ieder mens andere talenten & gebreken heeft 

deze kun je niet meten op een schaal van meer of minder 'behoeftig', ieder mens heeft kwaliteiten 

het is aan de persoon zelf of hij deze kwaliteiten / talenten wil gebruiken, inzetten en ontplooien 

wie dit bestrijdt. ontkent dat de mens een vrije wil heeft, autonoom is, zijn eigen leven vorm kan geven 

 

het libertarisme en het communitarisme lijken vanuit Europees perspectief elkaars tegenpolen 

maar ook libertaristen geven om de gemeenschap, alleen willen ze dat niet door de staat opgelegd krijgen 

i.p.v. alles te bekostigen met belasting-geld prijst het libertarisme eigen initiatief vanuit de gemeenschap 

dat leidt tot meer sociale interactie en budget-bewaking dan dat gerekend wordt op subsidie van de overheid 

 

wantrouwen jegens de staat is diep geworteld in de Amerikaanse cultuur, en kenmerkt niet alleen politiek rechts 

een stroming als bijv. het anarcho-syndicalisme heeft verassend veel overeenkomsten met het libertarisme 
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kans-gelijkheid & stabiliteit in Nederland: 1800 - 1980 

 

begin 19e eeuw was Nederland een standen-maatschappij: arm en rijk leefde langs elkaar heen 

eind 19e eeuw had de standen-maatschappij plaats gemaakt voor een verzuilde samenleving 

daarin was er meer sprake van solidariteit (liefdadigheid) binnen de eigen zuil 

over het algemeen gold echter nog steeds: wie voor een dubbeltje geboren was kon geen kwartje worden 

de gymnasia, hogere-burgerscholen (HBS), en universiteiten waren elite-instellingen 

de armere klassen konden dus nauwelijks investeren in een betere toekomst voor hun kinderen 

 

begin 20e eeuw gingen massa's mensen er financieel en qua levensstijl enorm op vooruit 

de toenemende welvaart leidde tot meer sociale mobiliteit en emancipatie van de middenklasse 

een belangrijke voorwaarde voor sociale en politieke stabiliteit is een tevreden middenklasse 

de economische crisis van de jaren '30 leidde tot een bange midden-klasse en sociale instabiliteit 

"Wanneer mensen die er op zijn vooruitgegaan ineens het gevoel hebben dat ze erop achteruitgaan, wordt 

 het gevaarlijk. Hitler steunde vooral op een middenklasse die zich bekneld voelde tussen hoog en laag.  

 Na de Tweede Wereldoorlog is er daarom alles aan gedaan om een stabiele middenklasse-samenleving 

 te vormen. Door consumptie-stijging en door de vorming van een democratische rechtstaat en 

 verzorgingsstaat. De periode 1945-1980 kun je de gouden eeuw van de middenklasse noemen. 

 Daarna wordt de verzorgings-staat die de middenklasse zekerheid bood door neo-liberaal beleid 

 beetje bij beetje afgebrokkeld.” (René Cuperus) 

 

na WO2, en m.n. in de jaren '60, werd democratisering een belangrijk thema; ook in het onderwijs 

er moesten meer arbeiderskinderen toegang krijgen tot HBS (later HAVO/VWO), gymnasium en universiteit 

er werden studie-beurzen uitgeloofd voor arbeiderskinderen die naar de universiteit wilden 

renteloze leningen die kwijtgescholden werden als je gemiddeld een 8 of hoger haalde 

toelatingsexamens moesten zorgen dat iedereen die geschikt was toegang kreeg tot het VWO 

de democratisering van het onderwijs droeg bij aan de teloorgang van de standenmaatschappij: 

niet meer het milieu maar de prestatie moest doorslaggevend zijn voor de vraag of je ‘hogerop’ zou komen 

Van Kemenade ijverde in het kabinet Den Uyl (1973-1977) voor een Middenschool 

deze moest kinderen uit kans-arme milieus laten doorstromen naar hogere vormen van onderwijs 

 

 

de prestatie-maatschappij: 1980 - 2015 

 

de crises en de stagnerende verzorgingstsstaat eind jaren ’70 zorgen voor een herijking van het beleid 

vanaf de jaren ’80 en ’90 wordt er minder gedacht vanuit idealen, en meer gekeken naar resultaten 

productie-cijfers, targets, output en meetbaarheid van prestaties worden steeds belangrijker 

hiermee kunnen immers prestaties (opgevat als maatschappelijke verdienste) beter vergeleken worden 

om te beoordelen wie het best presteren moeten prestaties daarom ook gemeten worden 

prestaties worden zo voortdurend gewogen en beoordeeld in vergelijking met die van anderen 

 

op die manier krijgt de werkgever / overheid / school niet alleen een beeld van geleverde prestaties, 

het leidt er ook toe dat mensen elkaars concurrenten worden, en steeds beter willen presteren 

iedereen met elkaar te laten concurreren wordt zo de methode om te bepalen wie ‘de besten’ zijn 

pas als de maatschappelijke competitie totaal is geworden, is er sprake van liberale meritocratie 

de meritocratie vervangt zo het ene type maatschappelijke ongelijkheid door een ander type 
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sinds de oudheid werd ambitie (latijn: ambitio = ‘eerzuchtig streven’)  gezien als ambigue eigenschap 

ambitie kon snel omslaan in eerzuchtigheid, wat beschouwd werd als ondeugd 

eerzucht was de oorzaak van oorlog, corruptie en rebellie; een bedreiging van maatschappelijke stabiliteit 

sinds de Romantiek (Sturm und Drang) en het modernisme (futurisme) heeft het een positieve connotatie 

het neo-liberalisme heeft ambitie tot hoogste deugd verheven, die vrijheid en vooruitgang mogelijk maakt 

 

er is aldus een nieuwe manier van spreken, een nieuw discours ontstaan, waaraan we onszelf spiegelen: 

in de prestatie-samenleving ‘rekenen we af met de zesjes-cultuur’, ‘durven we onze nek uit te steken’,  

'zetten we onszelf in de markt', ‘hebben we een team-spirit en een hands-on mentaliteit’, ‘gaan we de 

 uitdaging aan’, ‘zien we de toekomst voortvarend tegemoet’ en ‘zijn we altijd gedreven en gepassioneerd’ 

"Het leven wordt steeds meer een marathon: rennen om het rennen, rennen om te bewijzen dat je het kan" 

(Lynn Berger, de Correspondent, 21 feb 2015) 

 

het discours volgt steeds meer de logica van de sport: ranglijsten, competitie, winnaars, verliezers 

René Gude noemt dit de 'sportificering' van de samenleving: 

"Sport-termen doordringen het hele leven, in alle hoeken van de samenleving staan score-borden te 

knipperen. Peilingen en rankings tuimelen over elkaar heen. De kwaliteit van ondernemingen, 

maatschappelijke initiatieven en politieke instituties toont zich in statistieken." 

 

heelhollandtransparant.nl noemt dit dan ook de scorebord-samenleving  (de Correspondent - 12 okt 2015) 

deze fixatie op ‘hogerop moeten komen’, ‘niet mogen falen’, leidt tot een ‘stress-maatschappij’ 

 

de spelregels van de meritocratie volgen steeds meer die van 'the winner takes all' 

"de individuele winnaar neemt alles en is gelukkig, maar de verliezer (vaak dezelfde persoon,  

 maar iets later) heeft niets en wordt treurig; depressie is in 2020 volksziekte nummer één"  (René Gude) 

"ritalin en anti-depressiva worden in de praktijk vaak gebruikt als ‘prestatiepillen’ [...]  ook de enorme 

 toename van angst- en stemmings-stoornissen en anti-depressiecursussen  wijzen op de worsteling van 

 steeds meer mensen met hun zelf-respect in een meritocratie" (Trudy Dehue: De depressie-epidemie, 2010) 

 

er is de afgelopen jaren veel aandacht voor de toenemende sociale druk op presteren, bijv: 

 Tjalling Swierstra & Evelien Tonkens: De beste de baas? (2008) 

 Jeroen van Baar: De prestatie-generatie (2014) 

 Byung-Chul Han: De vermoeide samenleving (2010) 

 René Gude: Dan maak je maar zin (2014) 

 Sieneke Goorhuis-Brouwer & Bas Levering: Dolgedraaid (2006) 
 

in een standen-maatschappij had men reden om te denken dat de eigen positie niet aan henzelf te wijten was 

de sociale hierarchie (gelegitimeerd door de wil van God) had een ieder een plaats in het geheel toebedeeld 

dat vormde tevens de basis van het principe noblesse oblige: rijkdom schept de verplichting tot zorg 

 

met de Verlichting hebben de idealen van vrijheid, gelijkheid en vooruitgang (emancipatie) postgevat: 

iedereen die als een dubbeltje geboren was moest zich kunnen opwerken tot een kwartje... of meer 

maar het gelijkheids-ideaal dat ten grondslag ligt aan het meritocratische denken is omgeslagen in scepsis: 

“Het stoort mij dat iedereen altijd maar hogerop wil”  (Bussemaker - PvdA / onderwijs) 
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die scepsis komt voort uit de desillusie dat de meritocratie niet tot de verwachtte uitkomsten leidt: gelijkheid 

een 1e punt van kritiek is dat de meritocratische logica leidt tot een winner takes all-samenleving 

wie goed scoort, krijgt ook andere voordelen die met iemands verdienste weinig te maken hebben 

 hoger opgeleiden zijn in alle vormen van politiek oververtegenwoordigd 

 de laatste jaren zien we dat de inkomensverschillen zijn geëxplodeerd 

de maatschappelijke ongelijkheid wordt hierdoor disproportioneel versterkt 

het afrekenen op prestatie leidt daarmee niet zozeer gelijke kansen, maar vooral ongelijke uitkomsten 

en die ongelijke uitkomsten reproduceren zich: economisch, sociaal en cultureel kapitaal accumuleren 4 

de permanente competitie brengt zo onzekerheid met zich mee, hetgeen leidt tot status-angst 

 

een 2e punt van kritiek: eigen verdienste cq. falen wordt overschat, en de rol van toeval wordt miskend 

er wordt uitgegaan van het idee dat men zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen succes / falen 

hiermee wordt het zelf-respect van de verliezers aangetast, en de winnaars over het paard getilt 

dit leidt tot zelf-overschatting en zelf-verrijking van mensen die vooral de wind mee hebben 

"wie faalt heeft dat aan zichzelf te wijten, het is zijn eigen schuld en met die schuld moet hij zien te leven; 

  zo baart de prestatie-maatschappij depressieven en kneuzen" (Byung-Chul Han) 

 

een 3e punt van kritiek heeft te maken met de meet-cultuur: d.w.z. de invloed van getallen en statistieken 

je kunt alleen vergelijkbare grootheden vergelijken, dus moet de werkelijkheid vertaald worden in eenheden en cijfers 

meritocratie leidt zo in onze 'meten=weten'-cultuur al snel tot technocratie: beleid gebaseerd op ‘feiten en cijfers’ 

elektronisch kind-dossier, dbc-registratie in de GGZ, SyRI, opiniepeilingen, vergelijken van scores van scholen, etc. 

dit creeert een virtuele werkelijkheid van cijfers & statistieken; wat niet meetbaar is wordt onzichtbaar 

het gevaar bestaat dat uiteindelijk het geloof in die virtuele werkelijkheid een eigen leven gaat leiden 

de sociale werkelijkheid is dan gereduceerd tot een aantal meetbare indicatoren (cijfer-fetisjisme) 

verdiensten die moeilijk meetbaar en moeilijk als persoonlijke verdienste zichtbaar te maken zijn tellen niet 

bijv: werk dat gedaan wordt door vele handen (sowieso lager gewaardeerd) blijft onzichtbaar 

dit geldt ook voor verdiensten die vooral buiten de markt om een bijdrage aan de samenleving leveren 

bijv: zonder vrijwilligers kunnen diverse vitale instanties in de samenleving niet functioneren 

ook ‘zachte verdiensten’ (sociale deugden) die niet direct te vertalen in meetbare prestatie blijven buiten beeld 

bijv: inlevings-vermogen, artistieke creativiteit, gevoel voor humor, solidariteit, hulpvaardigheid, etc. 

de ‘instrumenten’ waarmee gemeten wordt, meten alleen specifieke kwaliteiten, en zien niet de gehele persoon 

de neiging om de werkelijkheid in cijfers en grafieken te vatten leidt aldus tot een zekere blindheid 

 

 

de meritocratisering van het onderwijs 

 

ook in het onderwijs wordt er steeds meer ingezet op excellentie, en minder op de minder begaafden 

op die manier gaan (bijv. aangeboren) verschillen in aanleg een steeds grotere rol spelen 

"het streven naar verbetering van gelijke kansen bergt tevens een groot maatschappelijk gevaar in zich:  

 het gevaar van een toenemende sociale ongelijkheid tussen mensen met een verschillende begaafdheid  

 op opleidingsniveau"  (Jos van Kemenade: nota contouren van een toekomstig onderwijsbeleid, 1975) 

 

het SCP & de WRR stellen in hun rapport Gescheiden Werelden? uit 2014:  5 

"Er is in ons land een groeiende sociale afstand tussen lager- en hoger opgeleiden" 
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deze afstand kan leiden tot nieuwe standen: niet meer bepaald door komaf, maar vooral door opleiding 

de discussie hierover zien we terug in het maatschappelijk en politieke debat over ‘prestatie’ 

 

voor jongeren geldt overschatting van één soort 'verdienste', namelijk school-succes 

het rapport van de commissie Dijsselbloem (Tijd voor onderwijs, 2008) stelde: 

"het onderwijs moet zich beperken tot zijn kerntaken, te weten rekenen en taal" 

kinderen worden steeds meer alleen voor examens en toetsen klaargestoomd - ‘teaching to the test’ 

ook hier neemt de drang om scholieren af te rekenen op prestaties een vlucht: 

het leerling-volgsysteem, de cito-toets voor kleuters, de reken-toets, excellentie-klasjes, etc. 

 

maar het 'creeeren van kans-gelijkheid' is iets anders dan 'afrekenen op prestaties' 

degenen die laag scoren weten zich niet gewaardeerd, ook wanneer ze andere kwaliteiten bezitten 

dat wat niet of moeilijk in cijfers te vangen valt is niet meetbaar, telt niet mee, en wordt zo onzichtbaar 

dit terwijl ook andere kwaliteiten onmisbaar in de samenleving zijn, en waarin scholieren kunnen uitblinken 

onderwijs dat zich beperkt tot ‘haar kerntaken’ (taal en rekenen) produceert eenvormigheid 

dit leidt tot eenzijdig en schraal onderwijs, en daarmee tot schraal burgerschap 

"scholen zijn net legbatterijen: ze leveren veel kippen maar die zijn niet te pruimen" (Michiel Westenberg) 

 

belangrijk aan ontwikkeling is het spel-element: dingen ontdekken, uitproberen, iets anders proberen 

leren impliceert oefenen: vallen en weer opstaan... door de nadruk op presteren wordt falen taboe 

maar falen is inherent aan proberen en dus aan leren: prestatie-druk leidt tot faal-angst bij scholieren 

zonder onbevangenheid, nieuwsgierigheid, interesse en plezier wordt ontwikkeling een hol begrip 

 

 

de diploma-democratie 

 

eind vorige / begin 21e eeuw heeft meritocratisering van de samenleving geleid tot een 'diploma-democratie' 

al dan geen toekomst-perspectief hebben maakt dat er een nieuwe breuklijn door de kennis-maatschappij loopt 

dit heeft op zijn beurt een groeiende cultuur-kloof tussen laag- en hoog-geschoolden bewerkstelligd 

"de meritocratie leidt tot een gedemoraliseerde onderklasse" (Geoff Dench: The Rise and Rise of Meritocracy, 2006) 

 

een paar oorzaken van het uiteengroeien van hoog- en laagopgeleiden: 

 mislukte onderwijs-democratisering: 'klasse' blijft het onderwijs-niveau bepalen 

    (en falen wordt beschouwd als individueel tekort, niet als collectieve, structurele ongelijkheid) 

 de ontzuiling: zuilen brachten mensen uit alle klassen samen 

 dalend aantal huwelijken tussen mensen uit verschillende sociale klassen 

 

David van Reybrouck ziet de diploma-democratie als de voorbode van de 'post-democratie' (technocratie) 

de 'haagse elite' is voor meer dan 80% hoog-opgeleid, tegen 25 % van de bevolking (2006) 

terwijl het aantal laag-geschoolden in het parlement daalt, worden parlementariers steeds meer een beroepsgroep 

wat is de waarde van volks-vertegenwoordiging als mensen zich niet herkennen in die afvaardiging? 

"laaggeschoolden vormden altijd een demografische meerderheid, maar tegenwoordig zijn ze 

 een uitgesproken democratische minderheid" (van Reybrouck: Pleidooi voor populisme, 2008) 
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in de onderlaag van de meritocratie (de ‘hard-werkende Nederlanders’) groeit de wrok van de miskenning 

een groeiende groep burgers stemt niet meer, of stemt PVV als blijk van onvrede met de huidige politiek 

het populisme is een (zij het gebrekkige) reactie van het soevereine volk op de diploma-democratie 

populisme doet het goed bij laag-geschoolden in tijden met een grimmig toekomst-perspectief 

velen ontwikkelen tegen-strategieën om hun zelf-respect zeker te stellen: bijv. nationale identiteit 

 

het populisme (LPF, PVV, Leefbaar...) is een complex en voor ‘de elite’ een verwarrend fenomeen 

onder Wilders is gebleken dat er 'zwevende kiezers' vanuit de VVD alsook vanuit de SP naar de PVV kwamen 

paradoxaal genoeg pleit de PVV voor meritocratische waarden, individualisme, rekentoets, etc 

PVV-ers als Martin Bosma en Harm Beertema zijn onomwonden libertaristen 

tegelijk komt de partij op voor een groep die zich geminacht weet, en culturele identiteit onderstreept 

meritocratie huldigt eigen verantwoordelijkheid, maar het populisme legt de schuld bij 'de ander' 

het populisme neemt het op voor de ‘rechtmatige winnaars’: de hard-werkende Nederlanders 

dat zij verliezers zijn is niet hun eigen schuld, maar die van de culturele dictatuur van de linkse elite 

 

populisten onderscheiden zich door hun anti-elitaire inslag en hun verzet tegen het establishment 

populistische leiders bespelen de massa (demagogie) met one-liners, simplificaties en loze voorspellingen 

ze bespelen en mobiliseren het ressentiment, i.p.v. hun achterban te emanciperen: er wordt een zondebok gezocht 

daarom is het (rechtse) populisme herhaaldelijk vergeleken met het nationaal-socialisme / fascisme 

 

kritiek op het populisme lijkt sterk op die op het socialisme in de 19e eeuw: 

de elite kijkt neer op de massa en verwijt het volk onredelijkheid en impulsiviteit 

"Wat is het verschil tussen Karel de Gucht, die het populisme omschrijft als 'een hardnekkige schimmel 

 die telkens weer opduikt' en een paus Leo XIII, die het socialisme typeerde als 'een dodelijke kwaal die 

 het merg van de menselijke samenleving aanvalt?" (van Reybrouck: Pleidooi voor populisme, 2008) 

 

van Reybrouck’s Pleidooi voor populisme houdt in: 

populisme is niet het tegenovergestelde van democratie, is geen democratisch gevaar 

het maakt er deel van uit: het toont de wil tot politieke betrokkenheid bij de organisatie van de democratie 

"er is niet minder, maar beter populisme nodig [...], een populisme dat niet schreeuwt maar spreekt, 

 een populisme dat de noden van laaggeschoolden niet miskent, maar weigert one-liners als 

 oplossingen te zien; een populisme dat hoogopgeleiden niet minacht, maar hen uitnodigt tot 

 empathie met de rest van de samenleving" (van Reybrouck: Pleidooi voor populisme, 2008) 

"Moeten we het populisme begrijpen vanuit 1930 of vanuit 1880? Is het levensgevaarlijk of ergens 

 toch vruchtbaar? Het antwoord is: dat weten we nog niet. De geschiedenis herhaalt zich niet. (...) 

 In een kennismaatschappij als de onze kunnen we ons dus maar beter gaan bekommeren om de 

 laaggeschoolde, zowel allochtoon als autochtoon." (van Reybrouck: Pleidooi voor populisme, 2008) 
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1  het boek gaat in feite over het Tripartite system of education dat na WO2 geimplementeerd werd 

voor W.O.2 ging slechts 13% van arbeiders-kinderen ouder dan 12 jaar naar de middelbare school 

veel scholen waren elitaire grammar schools (vergelijkbaar met gymnasium), en dus te duur voor de armen 

na de oorlog kwam er een drie-delig voortgezet onderwijs, voor iedereen toegankelijk, eventueel met steun 

het systeem moest inspelen op vraag vanuit de economie, en gebaseerd zijn op talenten en vaardigheden 

d.m.v. IQ-tests en CITO-toetsen werd beoordeeld voor welk type voorgezet onderwijs een kind geschikt was 

 grammar schools hadden een academisch curriculum: literatuur, de klassieken, wiskunde 

 technical schools waren beta georienteerd: natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde 

 modern schools onderwezen praktische vaardigheden, en bereidden voor op lager-geschoold werk 

in praktijk werd er veel meer geinvesteerd in grammar schools, en waren er te weinig technical schools 

toelatings-examens waren daarbij biased: vragen aangaande intelligentie betroffen bijv. klassieke componisten 

zo bleef de grammar school een elite-school, en werden de andere opleidingen gezien als toekomstloos 

i.p.v. sociale mobiliteit bevorderend, hield dit school-systeem sociale klassen in stand 
 
2  zie de hoorzitting in de Tweede Kamer over beloningen in de financiële sector (april 2015) 

 
3  i.p.v. nivellering gaat het liberalisme uit van het 'trickle-down'-effect: welvaart verspreid zich druppelgewijs 

    dat proces moet je niet van staatswege forceren, maar aan de 'invisible hand' overlaten; laissez-faire 

    ondernemers zijn dus degenen die 'de kar trekken', de rest profiteert van hun ambities en inzet 

    het spreken over nivellering en positieve rechten past slecht in dit mens- en maatschappijbeeld 

 
4  dit zijn termen van de Franse socioloog / filosoof Pierre Bourdieu 

 
5  Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) & Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR), 2014 
 


