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7]   moraal, sociale cohesie, en ’het goede leven’ 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht 

 

met “there is no such thing as society” hekelde Thatcher de aanspraken die er op het collectief werden gemaakt 

achteraf lijkt de uitspraak wel een toekomst-voorspelling: “er zijn individuen, maar waar is de samenleving?” 

"met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht", zo omschrijft Paul Schnabel (SCP) het huidige humeur 

sinds enkele jaren / decennia maken burgers zich zorgen over het morele gehalte van onze samenleving 

er zou sprake zijn van vervaging van normen en waarden, verharding, verruwing en verhuftering 

dat gebrek aan publieke moraal zou zich uiten in zinloos geweld, korte lontjes, de selfie-cultuur, etc 

maar ook in ‘hogere regionen’ is het moreel kompas zoek: graai-cultuur, bonussen, declaraties, Maserati’s, etc 

 

dit heeft geleid tot vele discussies, publicaties, campagnes en politieke stellingnames: 

 vanaf 2001 verschijnen er reklames van SIRe in het kader van de campagne "de maatschappij dat ben jij" 1 

 Balkenende (CDA): “fatsoen moet je doen [...] het belang van waarden en normen actief uitdragen” (2002) 

    dit is consistent met confessionele ideeen als de zorgzame samenleving en Kuyper’s kringenleer 

 Wouter Bos (PvdA): “we moeten weer durven moraliseren” (2007), een herwaardering van verheffings-idealen 

 Rutte (VVD): "we ergeren ons aan hufterigheid, egoïsme, mensen die alleen geloven in het Dikke-Ik" (2015) 

    de term dikke-ik komt van filosoof Harry Kunneman (De opmars van het dikke-ik, 2005) 

    een soorgelijk ‘ik’ wordt beschreven in: De grenzeloze generatie en de opmars van de B.V. IK (Motivaction) 

 

verloedering en onveiligheid zijn al vanaf de jaren ‘80/’90 een belangrijk thema geworden 

“heel, schoon en veilig” is inmiddels onderdeel van veel gemeente-beleid geworden 

Nederlanders voelen zich onveilig buitenshuis, maar voelen zich in hun eigen straat wel op hun gemak 

"niemand die zelf iets had meegemaakt; het was altijd van horen zeggen en vooral ook uit de media" (Motivaction) 

in het nieuwe millennium komt er meer ‘blauw op straat’ om het gevoel van onveiligheid te beteugelen 

 

om de burger te betrekken starten in diverse steden projecten 'stads-etiquette' (o.a. in Spangen en Groningen) 

tijdens buurtbijeenkomsten worden afspraken gemaakt over omgangsvormen en de buurt schoon houden 

"op allerlei manieren willen wij de regels duidelijk maken: we gaan kaartjes uitdelen waar ze duidelijk op staan, 

affiches in de bus ophangen en goede slogans bedenken." (wethouder René Paas, CDA Groningen) 

 

maar zijn zorgen over de publieke moraal, en het redden ervan door moraal-ridders, niet iets van alle tijden? 

Henri Knap nam in zijn columns in het Parool (1949-1973) het dagelijks leven van Amsterdammers onder de loep 

favoriete onderwerpen: dringen in de tram, hondenpoep en 'lummels op de weg' (‘wees een heer in het verkeer’) 

 

 

‘de ander’ laat het afweten 

 

politiek gezien is 'de samenleving' geen 'objectief' gegeven, zij moet verbeeld worden 

'samenleving' veronderstelt een ‘samen’, en daarvoor moeten we definieren wat ons bindt 

in een liberale democratie wordt ‘het goede leven’ niet van overheids-wege ingevuld 

er wordt slechts een platform geboden aan de politieke manifestatie van groepen / ideologieen / belangen 
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tijdens de verzuiling waren deze groepen en ideologieen duidelijk herkenbaar (christelijk, socialistisch, liberaal) 

in de huidige pluriforme samenleving zijn identiteiten en gedeelde waarden echter minder herkenbaar 

daardoor is er een hang naar het definieren van ‘onze’ beschaving, cultuur en waarden ontstaan 

 

"met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht" (SCP) raakt aan een gevoelige kwestie: wie zijn 'wij'? 

 ‘wij’ zijn de mensen die bezorgd of geërgerd zijn dat ‘de ander’ zich zo weinig verheffend gedraagt 

bankiers zijn te hebberig, migranten te religieus, scholieren ongeïnteresseerd, politici spilziek, de elite te elitair 

de eigen identiteit wordt afgezet tegenover ‘de ander’ die het in moreel / sociaal opzicht laat afweten 

 de economische onderklasse doet dat door zichzelf af te zetten tegen de 'graai-cultuur' 

 de culturele onderklasse door autochtoon af te zetten tegen allochtoon, en elite tegen de gewone man 

 de elite doet dat door de lagere cultuur (het plebs) af te zetten tegen ‘beschaving’ (patriciërs) 

 

de huidige samenleving wordt gekenmerkt door fluiditeit van identiteiten en fragmentatie van waarden 

dit leidt tot onzekerheid, (status)angst, wantrouwen en behoefte aan controle over het eigen leven 

men is op zoek naar respect en autonomie, maar voelt geen behoefte om zelf gecontroleerd te worden 

beleid om ‘de ander’ te integreren / beschaven is dan ook niet voor onszelf bedoeld:  

 'we' willen sociale cohesie en culturele identiteit, maar behoeven zelf geen Bildung, verheffing, vorming, etc 

 'we' willen zekerheid en veiligheid, maar willen zelf geen overheidsbemoeienis achter onze eigen voordeur 

 'we' willen meer controle en transparantie, maar zelf vrij zijn van betutteling, paternalisme en bedilzucht 

 

men zoekt bevestiging van de eigen identiteit en eigen waarden bij groepsgenoten 

deze groeps-identiteiten ontstaan door zich te profileren tegenover andere identiteiten en waarden 

'de ander' verschijnt als degene die het laat afweten: de anti-these t.o.v. de eigen moraal / identiteit 

om angst en onzekerheid te overwinnen wordt het eigen gelijk tegenover de ander geplaatst 

zo ontstaat de neiging om neer te kijken op 'de ander', die niet kan of wil voldoen aan het goede / het juiste 

 voor de bovenklasse (economisch of intellectueel) is en was er altijd de onderklasse om zich tegen af te zetten: 

    “de onderklasse ontbreekt het aan beschaving” (zelf-beheersing, zelf-reflectie, inzicht, fatsoen, smaak, etc) 

 de onderklasse heeft meer moeite om de bovenklasse te beschuldigen van normloosheid / onbeschaafdheid 

    daarom zijn (als het gaat over het gebrek aan beschaving) de allochtonen een gemakkelijke zondebok 

    maar omdat arbeid ook een belangrijke waarde is, kan de intellectueel ook weggezet worden als ‘uitvreter’ 

 hardwerkend Nederland tegenover de uitvreters (intellectuelen, werklozen, studenten, kunstenaars) 

 geintegreerde burgers tegenover onaangepasten (allochtonen, criminelen, het plebs) 

 

de teloorgang van normen & waarden / identitiet / sociale cohesie is de schuld van: 

 volgens populisten: links multi-culturalisme (onze indentiteit is verwaterd / te grabbel gegooid) 

      oplossing = trots op eigen cultuur / regionalisme / minder overheid / minder EU 

 volgens socialisten: het neo-liberalisme (meritocratie heeft een graai-culuur gecreeerd) 

      oplossing = minder markt, meer staat, meer burgerschap 

 volgens hoger opgeleiden: populisme (het plebs moet aan verheffing doen) 

      oplossing = meer staat, meer verheffing & vol burgerschap 

 volgens liberalen & confessionelen: de staat (heeft eigen initiatief en zelf-organisatie ontmoedigd) 

      oplossing = minder staat, meer zelf-redzaamheid, meer markt 

 

neemt de verhuftering toe? of alleen de perceptie ervan en de ergernis eraan? of leidt dat juist tot 'verharding'? 

i.p.v. onverschillig te zijn moeten we 'onze verantwoordelijkheid nemen' en 'de ander op zijn gedrag aanspreken' 

maar zijn we dan, onder het mom van burgerschap, niet vooral bezig met 'de ander' de maat te nemen? 
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oorzaken van het cultuur-pessimisme die door verschillende partijen genoemd worden: 

 ontzuiling, individualisering, consumentisme, calculerende burgers & calculerende overheid 

 onherkenbaarheid van de politiek (depolitisering, polder-model, achterkamertjes-politiek) 

 excessen van het neo-liberalisme (bonussen, banken, financiele crisis, zelf-verrijking, bouw-fraude) 

  immigratie (de multi-cul heeft onze identiteit ondermijnd, en ingeruild tegen cultuur-relativisme) 

 de media (creeeren en spelen in op de waan van de dag) 

 

een conservatieve analyse van de moderne moraal 

 

filosofen als Nietzsche, Heidegger en Ortega y Gasset vertegenwoordigen een kritisch conservatisme 

zijn hekelden de opkomst van de moderne maatschappij met haar Verlichtings-idealen: vrijheid, democratie, etc 

zij zagen geen geëmancipeerde individuen die zelfstandig hun eigen leven vorm en zin konden geven, 

maar een klasse van verwende burgers en consumenten ("gemak dient de mens"); een "opstand der horden" 

deze begon als een nobel streven de mens te bevrijden uit zijn toestand van onmondigheid: 

"Verlichting betekent bevrijding van de mens uit zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid. 

Onmondigheid is het onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. Aan jezelf te 

wijten is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, maar een gebrek 

aan vastberadenheid en moed. 'Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!' is dan ook het motto 

van de Verlichting." (Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 1784) 

 

emancipatio (lat.) betekent: vrijlating van een zoon uit de vaderlijke macht, vrijstelling van voogdij, mondigverklaring 

emancipatie is dus bevrijding van paternalisme en bevoogding, maar veronderstelt tevens volwassenheid 

emancipatie wordt sinds de Verlichting allereerst opgevat als bevrijding (van ongelegitimeerde macht, traditie, etc) 

het voldoen aan een maatschappelijk ideaal (d.m.v. karakter-training) raakte daarmee op de achtergrond 

deugd-ethische noties als plichten en het goede leven maakten plaats voor de notie van individuele rechten 

autonomie werd meer geassocieerd met zelf-bepaling dan met zelf-begrenzing, terwijl het beide veronderstelt 

daarbij werd rationaliteit meer geassocieerd met kritisch denken, dan met redelijkheid 

in de economie en sociale wetenschappen zien we dit terug in de rationele keuze-theorie: 

‘individuen maken beslissingen op basis van individuele nuts-overwegingen, en handelen daarnaar’ 

 

het liberale Verlichtings-denken vertoonde daarmee een tekort: 

 vrijheid, gelijkheid en vooruitgang betroffen de emanicipatie van het individu 

 de nadruk lag daarbij op materiele welvaart en private belangen 

het sociaal contract was een verbeelding van de rechtvaardige samenleving, gebaseerd op deze waarden 

maar dat contract is een formele / zakelijke voorstelling, waarin geen plaats is voor een formulering van ‘het goede’ 

wat ‘het goede’ is voor de een, is dat niet voor een ander: in de liberale democratie geldt waarden-pluralisme 

het schade-beginsel, vooral gebaseerd op het idee van negatieve vrijheid, was de basis voor de liberale moraal 

 

ideeën over nastrevenswaardige idealen of het goede leven passen slecht in een individualistisch mensbeeld 

ieder mens is vrij en autonoom (zelf-determinatie), en kan / mag / moet dat dus voor zichzelf bepalen 

er bestaat wantrouwen jegens 'grote verhalen', moraliserend ‘gepredik’ en utopische vergezichten 

dit wantrouwen jegens alle vormen van paternalisme kreeg trekjes van een complot-denken 

vandaar dat het modernistische genre van de utopie in de 20e eeuw plaats maakte voor dat van de dystopie 

waar verlichtings-theoretici vrijheid nog gebruikten als utopisch concept, als een te realiseren doel, 

werd het vrijheids-begrip in de 20e eeuw uitgekleed tot 'vrij zijn van'... zonder verdere invulling  2 
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wat is er aan het eind van de jaren ‘70 (volgens critici) over van de optimistische idealen van de Verlichting? 

 een stagnerende verzorgingsstaat 

 een kritische en assertieve houding en mondigheid van een calculerende burger / consument 

 bescherming van individuele rechten (van burgers / consumenten) 

 cultuur- en waarden-relativisme 

 

deze kritische houding en nadruk op rechten (zonder plichten) kan bezien worden in het licht van: 

 een cultuur van politieke correctheid na WO2, waarin conservatief en rechts bij voorbaat al verdacht waren 

 een enorme 'vergroening' (aanwas van jongeren) in de jaren '60 als gevolg van de na-oorlogse baby-boom 

 

de Britse conservatief Theodore Dalrymple hekelt de erfenis van de Verlichting en de jaren ’60 / ‘70: 

   “De intellectuelen hebben sinds de Verlichting de fundamenten van onze beschaving aangetast, 

    en kijken nu, op politiek-correcte wijze, weg van de problemen die dat heeft veroorzaakt. 

    Multi-culturalisme & waarden-relativisme worden gebruikt om de stem van het geweten tot zwijgen te brengen, 

    dankbaarheid, bescheidenheid, burgerschap en verplichtingen hebben plaats gemaakt voor het besef van rechten, 

    en de ressentimentele houding van het slachtofferschap als deze rechten niet worden gehonoreerd. 

    Nihilisme en decadentie komt van mensen die niet weten hoe ze moeten leven, omdat ze dat nooit geleerd is. 

    Het vergoelijken en de medicalisatie van de eruit voortvloeiende problemen is een vorm van onverschilligheid. 

    De ideologie van de verzorgingsstaat wordt gebruikt om mensen te ontslaan van hun verantwoordelijkheid. 

    Het maakt mensen afhankelijk van instituties, en houdt zo een onderklasse in stand.”  (Life at the Bottom, 2001) 

 

het 'Nationaal Vrijheidsonderzoek' van Motivaction (in opdracht van Nationaal Comité 4 & 5 mei) wijst uit: 

"Nederlanders zijn anno 2001 op zoek naar geborgenheid, respect, herkenning en beschutting in een complexe en 

onzekere wereld [...] door deze defensief ingestelde mentaliteit raakt de samenleving meer op zichzelf gericht en 

minder op internationale solidariteit [...] een 'duidelijk pleidooi' voor discipline, de afschaffing van de gedoog-politiek 

en de terugkeer van plichtsbesef [...] men is sceptisch over vrijheid [...] de overtuiging heerst dat er door individuen 

vaak misbruik van wordt gemaakt. [...] het tij van de individualistische maatschappij moet worden gekeerd, de 

traditionele normen en waarden hersteld" 

 

conservatieve pleidooien voor beschaving gaan vaak gepaard met een roep om law and order: 

harder straffen, lik-op-stuk-beleid, zero tolerance, intrekken van subsidies en korten op uitkeringen 

de roep om cordater optreden en hardere aanpak van problemen is deels een reactie op angst en onzekerheid 

 

"De gedragsregels zijn sinds de jaren vijftig aan grote veranderingen onderhevig geweest. In die tijd behoorde 

iedereen tot een bepaalde stand en een bepaalde zuil. Voor iedere groep bestonden strak omschreven regels. Deze 

maatschappelijke ordening werd in de jaren '60 losgelaten. Informalisering leidde ertoe dat zich tal van 

gedragsalternatieven ontwikkelden. Er ontstond een soort instant intimiteit. Iedereen ging elkaar tutoyeren. De one 

night stand werd aanvaardbaar. Op straat leidde deze instant intimiteit tot spontane vriendelijkheden maar ook tot 

instant vijandigheid. Niemand laat zich meer wat zeggen, er is in het openbaar verkeer een 'heb-ik-wat-van-je-aan'-

houding. Bovendien zijn we allemaal anonimi geworden. Als mensen in een anonieme omgeving zijn doen ze de 

meest onfatsoenlijke dingen. [...] Sinds de jaren tachtig is het gevoel van onveiligheid sterk toegenomen. De mensen 

zijn de greep kwijt op de omgeving. De wereld is al te veelvormig geworden om nog eenvoudig te kunnen worden 

begrepen. Er zijn vreemde invloeden van buiten, de grootschalige immigratie. Als vanzelf wordt het verlangen naar 

vroeger sterker. Men zoekt de oude vastigheid, die hoorde bij de standen-maatschappij [...] wat men terug wil, is het 

gevoel van veiligheid, geborgenheid en overzichtelijkheid."  Cas Wouters 3 
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verheffing als antwoord van de sociaal-democraten 

 

binnen de sociaal-democratie is verheffing / vorming altijd een prominent thema geweest 

tot aan de jaren '20 stond verheffing voor de toenemende macht van het proletariaat 

"Het proletariaat verkrijgt door den klassenstrijd een ervaring, een wetenschappelijke en politieke 

ontwikkeling, een maatschappelijke en zedelijke verheffing en een uitbreiding en versterking zijner 

organisatie, die het niet slechts in staat stelt den tegenstand der heerschende klasse te breken, doch ook rijp 

maakt voor zijne taak om hare plaats in te nemen." (SDAP-beginselprogramma, 1912) 

 

Willem Adriaan Bonger (1876-1940, criminoloog, socioloog, SDAP) erkende een ‘pathologie van de verloedering’ 

hij wilde deze aanpakken door de onderklasse van haar ‘ziektebeelden te genezen’ 

na WO1 werd verheffing van gevangenen, prostituees, landlopers en andere onaangepasten, gemeengoed 

het paternalisme over een gepathologiseerde onderklasse nam toe (eugenetica, opvoedingskampen) 

verheffing was een brede verzameling aan ‘verbeteringen’ van zowel moraliteit, hygiëne als gemeenschapszin 

het verheffings-ideaal leek op het ‘beschavingsoffensief’ van de 19e eeuw: disciplinering van de onderklasse 

 

na WO2 maakte disciplinering plaats voor persoonlijke ontwikkeling en vorming 

eugenetica en collectieve verhuizingen behoorden tot het (door de nazi's besmette) verleden 

 

Emanuel Boekman (1989-1940, SDAP) had de taak van de sociaal-democratie omschreven als: 

"[...] de massa op te heffen uit de enge gezichtskring van de strijd om het naakte bestaan" 

sociaal-democraten als Willem Drees (1886-1988, SDAP) propageerden vooral materiële verheffing 

Willem Banning (1888-1971, SDAP) vatte verheffing op als "persoonlijke vorming in een hechte gemeenschap" 

onderwijsminister Gerardus van der Leeuw (1890-1950) wenste geen verheffende taken bij het onderwijs te leggen 

verheffing viel onder ‘cultuur’: verenigingen, clubs, partijen, kerken en jeugdorganisaties; niet onder leerplicht 

 

De weg naar vrijheid (1951) pleitte voor bevordering van deelname van lagere sociale klassen aan het onderwijs 

begin jaren '60 werd dat idee ideologisch nader ingevuld onder het motto ‘democratisering van het onderwijs’ 

de latere jaren '60 stonden in het teken van kansgelijkheid en ‘democratisering van het hele leven’  

doel van verheffing: individuele ontplooiing om de mens uit de massa te redden door de massa leefbaar te maken 

 

vanaf 1973 ijverde Jos van Kemenade (PvdA) voor de ‘egalisering van het onderwijs’ 

scholing werd niet meer alleen gezien als kennis-overdracht, maar ook als maatschappelijke vorming 

via het onderwijs moest de overheid “korrigerend en positief discriminerend” optreden t.a.v. achterstandsposities 

"onderwijs zal […] steeds minder een automatische ladder worden tot een hoger inkomen, en  

 steeds meer een mogelijkheid tot menselijke ontplooiing en bewuste deelname aan de samenleving" 

onderwijs werd een instrument voor maatschappelijke verandering: emancipatie, socialisatie en integratie 

"onderwijs draagt bij tot datgene wat vroeger onder socialisten culturele verheffing werd genoemd" 

(PvdA-verkiezingsprogramma van 1994) 

 

na vorming, ontplooiing en bewustwording werd ‘emancipatie’ het buzzword in de jaren '90, 

en lijkt ‘integratie’ een belangrijke notie in de 21e eeuw te zijn 

"Verheffing en integratie zijn niet alleen de taak van het onderwijs, maar ook van andere 

overheidsorganisaties en de politiek" Achmed Marcouch (2008) 
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verheffing in de 21e eeuw 

 

de kapitalistische maatschappij heeft altijd individuele vrijheid en particuliere belangen centraal gesteld 

deze moraal heeft geleid tot vervreemding en demoralisering onder de arbeidersklasse 4 

door het kapitalistische systeem vervreemt de mens van zijn arbeid, van zijn medemens en van de natuur 

 

het liberalisme had geen aandacht voor de gemeenschap, als drager van morele waarden en sociale cohesie 

 door de focus op emancipatie van het individu heeft men gedeelde ideeen over ‘het goede leven’ verwaarloost 

 door de nadruk op materiele welvaart heeft men weinig oog gehad voor de morele kwaliteit van de samenleving 

dit heeft geleid tot een versmalling van de politiek tot een discussie over rechten en belangen (bijv. koopkracht) 

toen de verzorgingsstaat haar budgettaire grenzen bereikte was de reflex: liberalisering en deregulering 

het grote maatschappelijke thema sinds de jaren '80 is "werk, werk, werk" 

 

vanuit begin 20e eeuw bezien leven we nu, begin 21e eeuw, in een gerealiseerde utopie 

toch staan grote groepen van de bevolking ook nu lijnrecht tegenover elkaar 

alleen is de strijd momenteel niet om materiele welvaart, maar om de samenleving als samen-leving 

nadenken over de sociaal-morele dimensie van de samenleving was echter op de achtergrond geraakt 

politiek gaat volgens sociaal-democraten niet alleen over werk en vooruitgang in koopkracht 

het gaat erom "de massa op te heffen uit de enge gezichtskring van de strijd om het naakte bestaan" 

dit is in lijn met het voortdurend terugkerende thema van het humanisme in de sociale en politieke filosofie 

Aristoteles: 'dieren leven om te overleven, alleen de mens geeft vorm aan 'het goede leven' 

Socrates: 'het onbereflecteerde leven is het niet waard geleefd te worden' 

verheffing houdt in: je talenten ontplooien en op een zinvolle en verantwoorde wijze invulling aan het leven geven 

daarvoor moet je over voldoende sociaal en cultureel kapitaal (competenties) beschikken 

verheffen is een vorm van emancipatie; niet in de betekenis van bevrijding, maar van vorming (Bildung) 

jezelf ontwikkelen veronderstelt niet alleen negatieve vrijheid (vrij zijn van dwang), maar vooral positieve vrijheid: 

verantwoorde keuzen kunnen maken en het eigen levensproject vorm kunnen geven 

in 2013 heeft de Wiardi Beckman Stichting studie gedaan naar wat we in Nederland 'van waarde' achten 

het 2e thema in het onderzoek Van waarde; sociaal-democratie voor de 21e eeuw handelt over verheffing 

hieronder volgen samengevatte passages uit twee artikelen die verschenen in het betreffende blad S&D 

 

Dick Pels: Naar een vrijzinnig paternalisme 

Pels schetst hoe de afgelopen decennia de ontzuilde en mondige consument zich niet langer laat bevoogden 

vrijheid, autonomie en zelfontplooiing zijn omgeslagen in egoïsme, narcisme, grote-mondigheid en onbeschoft gedrag 

egoïsme en doorgeslagen verzakelijking aan de ene kant en emotionele en fysieke ontremming aan de andere 

hij hekelt de TROS-mentaliteit die lijkt te zeggen: "geef de mensen wat ze willen, niet wat ze moeten willen" 

het bevechten van negatieve vrijheid heeft geleid tot onverschillig relativisme: "ik doe mijn ding, jij doet jouw ding" 

moderne ego-burgers willen houden wat ze hebben: eigen welvaart, eigen mening, eigen wijk, eigen cultuur 

dit anti-moralisme daagt ertoe uit om het moraliseren opnieuw uit te vinden 

emancipatie is immers meer dan ontplooiing van de individuele keuze-vrijheid: waartoe willen we vrij zijn? 

we hebben een positief ideaal van matiging en zelfbeheersing nodig, dus van (zelf)beperking van de vrijheid 

een kwantitatieve benadering (méér vrijheid) volstaat niet: het gaat om de kwaliteit van het bestaan 

we hebben inhoud nodig: een normatieve visie op een beschaafde, tolerante, duurzame en vrijzinnige samenleving 

m.a.w: er is behoefte aan een beschavings-offensief op vrijzinnige grondslag, en een idee over het goede leven 
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zelfontplooiing is één, maar we moeten ons afvragen welke talenten maatschappelijk nuttig en aanvaardbaar zijn 

het individu is wellicht de eerst aangewezene, maar niet de enige die gaat over zijn eigen 'goede leven' 

het begrenzen van staatsingrijpen is belangrijk, maar bepaling van de inhoud en begrenzing van vrijheid ook 

we moeten voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen niet alleen vrije, maar ook goede keuzes te maken 

we moeten het hebben over de inhoud van het goede leven, en de deugden en competenties die hierbij nodig zijn: 

zelfrelativering, zelfkritiek, bescheidenheid, openheid en het vermogen zich te kunnen inleven in anderen 

 

hoe kunnen opvoeders, hulpverleners en ordehandhavers hun legitieme gezag heroveren? 

welke technieken van sturing en verleiding kunnen worden ingezet om burgers aan te zetten tot gewenst gedrag? 

vrijzinnigheid vergt een oordeel en strategie die eisen stelt aan de manier waarop mensen denken en leven 

het wordt tijd dat progressieve partijen zich zelfbewuster profileren als een democratische elite 

dit om vrijzinnige idealen te verdedigen tegen de zelfbenoemde woordvoerders van ‘het volk’ 

 

een cultuur van vrijzinnige verheffing kan vooralsnog niet meer dan een minderheids-cultuur zijn 

niettemin moet zij niet bang zijn om te leiden, trots zijn op haar waarden en willen streven naar de macht 

in alle bescheidenheid blijft zij zichzelf beter vinden dan gesloten, kleingeestige culturen 

 

 

Bas van Stokkom 

Wat een hufter! - ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing (2010) & 

De noodzaak van verheffing; over mateloosheid en de hegemonie van de ‘eigen keuze’-doctrine (2013) 

 

het emancipatie-project is mislukt: burgers hebben zich ‘suf’ geëmancipeerd en moeten nu permanent ‘zelf kiezen’ 

de markt biedt het ultralichte zingevingskader van het beeld, de icoon, het merk en de lichamelijke ervaring 

aan de 'onderkant' van de samenleving gaat het kapitalisme van de begeerte er dagelijks met de paplepel in 

mensen hebben nooit geleerd weerstand te bieden tegen bling-bling, snelle auto’s, geweld en porno 

de commercie en de amusements-industrie brengen onophoudelijk gemakkelijke entertainment aan de man 

juist in lagen van de bevolking waar resistentie tegen deze verdwazing het zwakst is, is de aftrek het gretigst 

mensen in kansarme milieus zijn ook meer vatbaar voor populisme en goedkope retoriek 

 

de nieuwe middenklassen van ‘opwaarts mobielen’, ‘genieters’ en ‘gemaks-georiënteerden’ zijn op zichzelf gericht 

assertieve Nederlanders willen onbelemmerd handelen en spreken, en hebben weinig affiniteit met zelfbeheersing 

vrijheid wordt opgevat als ‘niet gehinderd worden’, als een frivole rit bergafwaarts, zonder zelfcontrole of matiging 

aan bemoeizucht hebben zij hartgrondig de pest: aan individuele vrijheid mag niet worden getornd 

vrijgevochten ‘antiburgers’ reageren op paternalisme met: "dat maak ik zelf wel uit" 

 

de nieuwe burgerij kenmerkt zich door zelfingenomenheid en wil geen inperking van vrijheden 

een beroep op moraliteit wordt al snel geïnterpreteerd als inperking en een aanval op het ego 

tegelijkertijd ergeren burgers zich aan asociaal gedrag en gebrek aan respect van anderen 

de samenleving vertoont op die manier ‘morele uitvalsverschijnselen’ 

men verkiest het gemak, laat de normen voor wat ze zijn, en is moe om overal argumenten voor te hebben 

 

het geloof in beschavings-idealen is ver te zoeken, en bij ‘verheffing’ krijgen velen een vieze smaak in de mond 

na de jaren '60 is links beschavingswerk gaan kritiseren: kansarmen zouden object van onfrisse bedilzucht worden 

de arbeiderscultuur zou gelijkwaardig zijn aan de cultuur van hogere milieus; zelfs authentieker want minder hypocriet 

beschavings-offensieven zouden slechts de leefwijze van de hoogopgeleide elite opdringen aan de gewone man 
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zowel links emancipatie-denken en politieke correctheid als het liberalisme hebben hiertoen bijgedragen 

zelfbeschikking werd belangrijker dan persoonlijke ontwikkeling, en de consequentie is een waarden-relativisme 

gevolg is dat niemand meer het lef heeft graffiti, zuipen of veel geweld op tv kijken te veroordelen 

wie ben jij, om kijkers van Oh Cherso, porno en gewelddadig vermaak, als onvrije mensen af te schilderen? 

de eigen keuze-doctrine draagt zo bij aan de reproductie van achterstand en de kloof tussen kansrijk en kansarm 

mensen aan de onderkant worden 'uitgeleverd aan vrijheid' door hen de autonomie toe te dichten die ze niet hebben 

zo veroordelen we laag-geletterden tot hun zelf-gekozen lot: een bestaan verstoken van beheersing, maat en reflectie 

"de hoger opgeleide burgers laten de onderklasse verzuipen in hun laag-cultuur, 

  terwijl ze zelf wel beter weten en zweren bij hoge kunst en muziek" (Thomas Nys, UvA) 

 

de heersende liberale klassen zijn erin bedreven dat onverantwoorde handelen op zijn beloop te laten 

mede omdat zij het gênant vinden te vertellen welke leefwijzen de moeite waard zijn 

deze collectieve zelf-censuur moet de schijn van autonomie hooghouden, zelfs van de proleet of verdoofde geest 

morele vorming, burgerschap, het is allemaal niet van belang, niet meer dan verdwaasd voor de beeldbuis liggen 

als de welgestelde klassen het gênant vinden om aan te geven wat kunst en cultuur in positieve zin betekenen, 

raken ook de opvoeding en het onderwijs van idealen verstoken 

als alles evenwaardig is, maakt dat mensen weerloos tegen de dictatuur van de amusements-industrie 

 

het verblijf in de laag-cultuur, en de vrije val van de ‘onmatigen’ naar die cultuur, moet ontmoedigd worden 

onmatigheid en grenzeloosheid vragen om matiging en begrenzing; "varkensvreugden te boven komen" (de Kadt) 

hiertoe dienen competenties ontwikkeld te worden: bijv. zelf-reflectie t.a.v. primaire impulsen, en autonomie 

autonomie vereist jezelf kunnen corrigeren en hindernissen (impulsiviteit, onwetendheid) overwinnen 

de grootste uitdaging is om de maatschappelijke participatie van lager opgeleiden te stimuleren 

in sport-verenigingen en buurt-organisaties doen zij het relatief goed 

maar in school-besturen, kunst- en muziek-clubs, milieu-organisaties en politiek blijft hun deelname sterk achter 

mensen weghouden van ‘hoge cultuur’, ‘goede manieren’ of ‘burgerschap’ verkleint hun kansen 

 

verheffing en cultureel kapitaal 

 

de aanmatigende toon van deze passages doet denken aan het beschavingsoffensief van de 19e eeuw 

het draait bij verheffing volgens Van Stokkom om cultureel kapitaal: overdracht van ideeën, gedrag en moraal 

de vraag is of dat culturele kapitaal over te dragen is van de ‘hogere’ op de 'lagere klassen'... 

te meer omdat het cultureel kapitaal van de ‘hogere klasse’ ontwikkeld is met het oog op distinctie (!) 

 

Pierre Bourdieu (1939-2002) 

onderscheidt in The Forms of Capital (1986) naast economisch kapitaal ook sociaal & cultureel kapitaal   

 economisch kapitaal bestaat uit de materiele en financiele middelen om invloed uit te oefenen 

 sociaal kapitaal 5 betreft de relaties en netwerken die mensen in staat stellen invloed uit te oefenen 

    mensen hebben contacten nodig om te stijgen op de sociale ladder, maar ook om zich te ontplooien 

 cultureel kapitaal betreft de beheersing van culturele competenties: kennis, ideeen, waarden, houding, smaak 

    het is de 'know-how' van de gebruiken en normen & waarden (en etiquette) binnen een (sub)cultuur of klasse 

    om hogerop te komen in de samenleving is internalisering van de heersende moraal essentieel 

    m.n. cultureel kapitaal is het middel waarmee elites zich weten te onderscheiden van niet-ingewijden 

    "over smaak valt niet te twisten" luidt het gezegde, maar smaak is bij uitstek om over te twisten, aldus Bourdieu 
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maar is verhuftering een gebrek aan moraal? een probleem van mensen die niet geleerd hebben ‘hoe te leven’? 

of is het juist de moraal van onze tijd die zegt dat alles waar je niet voor gepakt wordt is toegestaan? 

 in het 1e geval denkt men aan een beschavings-offensief waarbij de focus ligt op morele vorming 

 in het 2e geval aan maatschappelijke hervorming, waarbij de focus ligt op sociale randvoorwaarden 

 

moralisme is moeilijk in te passen in een post-moderne pluralistische multi-culturele samenleving, 

waarin er verschillende opvattingen bestaan over 'het goede' (Popper: the open society & its enemies), 

en waarin de vrijheid van burgers, consumenten, en sociale en etnische minderheden centraal staan 

kritiek op promoten van 'het goede leven' wordt al snel afgedaan als bedilzucht, betutteling en spruitjesmentaliteit 

toch is er behoefte aan een bredere invulling van vrijheid dan die in de 19e en 20e eeuw centraal heeft gestaan 

"Een belangrijke vorm van politieke vrijheid die steeds meer naar de achtergrond verdwijnt is de vrijheid om 

gezamenlijk met anderen, anderen waarmee men een gemeenschap vormt, betekenis en richting te 

verlenen aan het samen leven, en invloed uit te oefenen op de maatschappelijke ontwikkelingen. [...] Een 

systeem dat niet meer te bieden heeft dan het verdelen van de schaarste en het defensief reageren op 

maatschappelijke problemen, vervreemdt zich uiteindelijk van zijn burgers." (Hans Blokland) 

 

een sociologische analyse 

 

Émile Durkheim (1858-1917) 

een van de grondleggers van de sociologie en bedenker van de term anomie (van a-nomos = zonder wet) 

deviantie (afwijkend gedrag) komt voort uit de veranderende solidariteit naarmate de samenleving complexer wordt 

in een traditionele samenleving met weinig differentiatie wordt moraal gereproduceerd door pressie en conformisme 

in een moderne gedifferentieerde samenleving komt solidariteit voort uit het besef van inter-afhankelijkheid 

wanneer ontwikkelingen sneller gaan dan de moraal zich aan de nieuwe orde kan aanpasssen, treedt anomie op 

anomie is een mentale toestand die gekenmerkt wordt door afwezigheid of afwijzen van normen en waarden 

sinds de industriele revolutie en de ermee gepaard gaande urbanisatie nam ook de anomie toe 

in de verstedelijkste maatschappij is minder sociale controle en zijn er minder tradiotionele structuren 

en welvaart reduceert de weerstand die we normalerwijs ontmoeten om dingen voor elkaar te krijgen 

welvaart stimuleert een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid, en daarmee ook anomie (en asociaal gedrag) 

Durkheim: "hoe minder beperkt men zich voelt, des te onverdraaglijker alle beperking lijkt" (Suicide, 1897) 

deviantie is een verschijnsel waarmee de grenzen van ‘de samenleving’ aangegeven worden 

een sociale functie ervan is het versterken van de solidariteit tussen leden van de samenleving 

degenen die niet van de norm afwijken voelen zich gesterkt in hun identiteit 

de gelederen sluiten zich tegen de zondebok (= de slecht geintegreerde 'ander') 

wanneer grote groepen individuen niet kunnen voldoen aan maatschappelijke normen wordt anomie pathologisch  

fragmentatie van de sociale identiteit leidt dan tot normloosheid, individualisme en eenzaamheid (of rebellie) 

 

Ferdinand Tönnies (1855-1936): "Gemeinschaft und Gesellschaft" (1887) 

verdeelt de samenleving in twee systemen, met twee typen associaties tussen mensen: 

 in de gemeenschap is samenleven (met de ander) doel op zich (proces-gericht) 

 in de maatschappij staat doelen bereiken voorop, de ander is daarbij een middel (resultaat-gericht) 

dit veronderstelt verschillende manieren van denken, verschillende vormen van rationaliteit 

rationalisering is het proces waarbij religieuze en traditionele  wereldbeelden plaats maakten voor moderne 

modern denken en handelen is gericht op effectiviteit en efficiëntie 
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Max Weber (1864-1920) 

menselijk handelen kan niet begrepen worden vanuit alleen objectieve beschrijving van feitelijke waarneming 

anders dan de natuurwetenschappen moet de sociologie niet objectief beschrijven, maar ook "verstehen"  

tegenover de systeem-theoretische benadering (Durkheim) stelt hij een "verstehende" handelings-theorie 

Weber onderscheidt 4 typen handelen: 

 doel-rationeel handelen (voorspelling van gedrag van dingen & mensen + afweging van doel & middel) 

 waarde-rationeel handelen (uit geloof in waarden of principes) 

 affectueel handelen (uit gevoel) 

 traditioneel handelen (uit gewoonte) 

 

Weber zag in de 19e / begin 20e eeuw een sterke toename van het doel-rationeel handelen: 

berekenbaarheid, efficiëntie, voorspelbaarheid, technologie, en controle over onzekerheden werden de norm 

deze overgang van traditionele naar moderne samenleving, heeft irrationele gevolgen voor mens en samenleving: 

doel-rationaliteit leidt namelijk tot onbeoogde effecten, zoals bureaucratie, en onttovering van de wereld 

deze leiden vervolgens tot toenemende individualisering, anomie, en nihilisme 

 

Jürgen Habermas (1929): Frankfurter Schule (geëngageerde maatschappijkritiek) 

de overgang van de traditionele naar de moderne samenleving omvat meer dan rationalisering: 

hij maakt onderscheid tussen een politiek-economisch systeem (Gesellschaft) 

en een op communicatie gerichte leef-wereld (samenleving, cultuur, Gemeinschaft) 

 systeem = de materiële reproductie en ordening van de samenleving (economie & overheid) 

 leefwereld = geheel aan hulpbronnen waarvan actoren bij het communicatief handelen gebruik maken: 

overgeleverde interpretatiekaders, geldende normen, en verworven competenties 

 

de overgang naar de moderne samenleving betekent ook de ontkoppeling van systeem- en leef-wereld, 

d.w.z. de geleidelijke verzelfstandiging van een deel van de samenleving waar handelingen niet primair 

gecoördineerd worden via communicatief handelen, maar door strategisch en instrumenteel handelen 

economie en staat zijn domeinen waar men niet streeft naar een overeenstemming, 

maar waarin men strategisch handelt om gestelde doelen te bereiken 

 

deze ontkoppeling van systeem en leefwereld is niet persé problematisch 

materiële reproductie gebeurt veel efficiënter door de rationalisering van de leefwereld (geld en macht) 

maar de leefwereld is verantwoordelijk voor de symbolische reproductie (cultuur) van de samenleving, 

zij voorziet in de symbolen waarmee individuen communiceren en de wereld interpreteren en bekritiseren; 

daarmee is de leefwereld de bakermat van de communicatieve rationaliteit 

 

de moderniteit heeft een punt bereikt waarop het systeem zich losmaakt 

uit zijn imbedding in de leefwereld (volgt een eigen logica) 

de symbolische reproductie van de samenleving wordt onderworpen 

aan de imperatieven van het systeem (systeem-belangen) 

de sub-systemen staat & economie dringen binnen in de leefwereld: 

zij koloniseren de leefwereld 

 

Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) is een pleidooi voor de publieke sfeer (openbaarheid): 

voor een optimale publieke sfeer moet ruimte zijn waarbinnen rationele discussies kunnen worden gevoerd 

de publieke sfeer moet zoveel mogelijk vrijgemaakt worden van dwingende machten (overheid, commercie) 
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de markt, massa-media en de vervagende grenzen tussen privé en staat, ondermijnen de publieke sfeer 

de publieke sfeer is gereduceerd tot vrijtijd-besteding, aangeduid als cultuur (‘folklore’, ‘brood-en-spelen’) 

 

Technik und Wissenschaft als Ideologie (1968) introduceert een nieuw communicatie-theoretisch paradigma 

steeds meer wordt het handelen gecoördineerd vanuit een kader van doel-middel rationaliteit 

dus: systeem-theoretisch, objectiverend, kwantitatief, instrumenteel, strategisch 

dit leidt tot bureaucratisering en verharding van de maatschappij 

hij pleit voor een bredere opvatting van rationaliteit, en grijpt terug op de begrippen "rede" & "redelijkheid"  6 

 

op basis van Weber's 4 vormen van rationaliteit onderscheidt Habermas 3 vormen van rationaliteit & handelen: 

1] instrumenteel: gericht op effectiviteit & efficientie m.b.t. het bereiken van doelen 

    wetenschap & technologie opereren vanuit cognitief-instrumentele rationaliteit: 

    met welke middelen wordt de werkelijkheid zo adequaat, effectief en efficiënt mogelijk beheerst? 

2] strategisch: als 1 maar houdt rekening met gedrag van de ander (als een te beïnvloeden factor) 

    in economisch & politiek handelen wordt geopereerd vanuit strategische rationaliteit 

3] communicatief: proces gericht op overeenstemming / consensus (Einverständnis) 

 

Theorie des kommunikativen Handelns (1981) pleit voor een rehabilitatie van het niet-strategisch handelen 

communicatieve rationaliteit is de bindende factor in de leef-wereld en is gebaseerd deliberatie 

voorwaarde ervoor is de machtsvrije dialoog, waar belangen ondergeschikt zijn aan overleg en argumenten 

communicatieve rationaliteit moet de sociaal-culturele aspecten van de samenleving veilig stellen 

 

communitarisme, strong democracy en sociaal kapitaal 

 

Robert Putnam (1941) gebruikt het concept van social kapitaal  in een studie naar Amerikaans burgerschap: 

Bowling alone: America's declining social capital (1995) & The collapse and revival of American community (2000) 

Putnam beschrijft hoe sinds de jaren '50 het individualisme de Amerikaanse samenleving sociaal heeft verarmd 

Alexis de Tocqueville zag hoe begin 19e eeuw de Amerikaanse democratie steunde op publieke participatie 

zonder de actief engagement van burgers bij de samenleving zou de democratie al snel tyranniek worden (zie p.19) 

Putnam stelt de retraite van de burger uit de publieke sfeer heeft geleid tot erosie van sociaal kapitaal 

dit heeft geleid tot anomie: wantrouwen onder burgers, angst voor criminaliteit, lage verkiezingsopkomst, etc 

hij stelt dat de oorzaak ervan niet arbeids-participatie van vrouwen is (zoals conservatieven gesteld hadden), 

maar de toegenomen consumenten-electronica en moderne media (televisie, computer-games, internet) 

 

het communitarianisme benadrukt het belang van de relatie tussen individu en gemeenschap 

communitarisme kent progressieve en conservatieve varianten, maar alle zijn een kritiek op negatieve vrijheid 

enkele namen: Amitai Etzioni, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, Charles Taylor, Martha Nussbaum, 

Benjamin Barber, Robert Putnam, Michael Sandel, Theodore Dalrymple, Roger Scruton 

 

politiek filosoof Benjamin Barber bekritiseert het liberale conservatisme in zijn land (USA): 

democratie is geen geschenk uit de hemel, maar altijd bewerkstelligd door een gezamenlijke strijd van onderaf 

de politieke elite heeft altijd geijverd voor een opvatting van burgerschap als ‘individu met private belangen’ 

de mens is echter een sociaal en politiek wezen, niet reduceerbaar tot een individu met economische belangen 

de mens is niet louter consument, maar heeft de gemeenschap nodig om als actief burger tot bloei te komen 

de huidige maatschappij-vorm (economisch kapitalisme + representatieve democratie) biedt daarvoor geen ruimte 
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in Jihad vs. McWorld (1995) schetst hij hoe de democratie knel komt te zitten tussen twee ondermijnende krachten: 

 het geglobaliseerde kapitalisme is niet geworteld in gemeenschappen, maar kent alleen individuele klanten 

 als reactie op de desintegratie van gemeenschappen ontstaan reactionaire, fundamentalistische stromingen 

beide vormen een bedreiging voor de democratie, wat betekent dat we moeten werken aan een strong democracy 7 

deze moet meer inhouden dan formele representatie via politieke partijen: de burger moet actief betrokken zijn 

 

"In een sterke democratie, regeren burgers zichzelf zoveel mogelijk, i.p.v. dat zij hun macht en 

verantwoordelijkheid delegeren aan afgevaardigden die handelen in hun naam. Sterke democratie betekent 

niet politiek als leefwijze, als alles-eisend beroep, een spel, een roeping, zoals het is voor professionele 

politici. Het betekent (politiek) burgerschap als als leef-wijze, als gegeven onderdeel van het leven. Het is een 

prominente en natuurlijke rol, zoals dat van vader / moeder, of buurman / buurvrouw." 

(Herman Daly, Thomas Prugh, Robert Costanza: The Local Politics of Global Sustainability, 2000) 

 

 

de respectsamenleving 

 

Tonkens & Swierstra 8 wijzen op de chaduwzijden van de meritocratie, m.n. het afrekenen op prestatie: 

 het een aanslag op het zelfrespect van de verliezers 

 het een aanslag op de solidariteit van de winnaars met de verliezers 

 het leidt tot grotere onzekerheid voor allen 

 

ze pleiten voor vervanging van de meritocratie door de respect-maatschappij 

zelf-respect kunnen we definiëren als het basale gevoel dat je mag bestaan, dat je van waarde bent 

het is een belangrijke voorwaarde voor het actief vormgeven aan je eigen leven 

wie zichzelf respecteert, kan ook gemakkelijker respect opbrengen voor anderen 

en omgekeerd: mensen zijn voor hun zelfrespect altijd ook aangewezen op het respect van anderen 

 

in een samenleving die steeds meer draait om succes komt het respect voor de 'losers' onder spanning te staan 

en gebrek aan respect leidt tot gebrek aan zelf-respect, en vervolgens tot gebrek aan respect jegens anderen: 

"Een belangrijke reden waarom problemen ontstaan en uit de hand lopen, ligt in het feit dat de jongens 

onderling van mening zijn dat zij te weinig respect ontvangen. Daardoor voelen ze zich ook erg snel 

veroordeeld en aangevallen: ‘Kijk, die mensen moeten me gewoon respect geven die ik verdien als man, 

begrijp je? Als ze dat doen, is niks aan de hand. Ben ik rustig, alles. Maar doen ze dat niet? Tja... dan ga ik 

die respect zelf wel pakken. Dan krijg je problemen, vriend. Dan word ik gewoon agressief. Wat moet je 

anders doen? Ik laat niet met me spelen, je weet toch?" (Jan Dirk de Jong: Kapot moeilijk: een etnografisch 

onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van Marokkaanse jongens, 2007) 

 

meritocratie leidt tot narcisme bij de succesvollen, en tot onzekerheid bij de verliezers 

het wordt steeds onduidelijker wat bronnen van (zelf)respect zijn voor degenen die weinig succesvol zijn 

naarmate iemand meer kansen heeft gehad en toch laag eindigt, wordt dat steeds meer zijn eigen schuld; 

niet alleen in de ogen van de buitenwereld, maar ook in die van zichzelf 

de meritocratie doet ook een aanslag op de solidariteit van de winnaars met de verliezers 

"Ik heb er ook hard voor gewerkt, ik heb het helemaal zelf gedaan, ik ben niemand iets verschuldigd" 
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"Tegenover het ressentiment van de verliezers staat de zelfgenoegzaamheid van de winnaars, die zich onder 

luid zelf-applaus afwenden van de publieke zaak [...] Het ressentiment van allen jegens allen en het 

volstrekte gebrek aan politiek engagement [leidt tot] de totale desintegratie van sociale weefsels en politieke 

infrastructuur" (Hans Wansink) 

 

de meritocratie moet vervangen worden door het bredere ideaal van de respect-maatschappij (aidocratie) 

een samenleving waarin iedereen een gelijke kansen krijgt op het verwerven van (zelf)respect 

goed presteren in rekenen, taal en cito-scores is dan slechts een van de manieren daartoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
1  bijv: een jongeman raapt een propje papier van de straat en gooit dat in een afvalbak 
    prompt is hij de held: Miss Holland dringt zich aan hem op, tv-microfoons worden hem voorgehouden, 
    hij krijgt een lintje van de burgemeester, een fanfare-orkest duikt op, er vliegen straaljagers over, 
    en er wordt een standbeeld voor hem onthuld; "alweer een lid erbij ! het gaat goed met de maatschappij" 
 
2  vgl. Roger Waters (Pink Floyd): "we don't need no education - we don’t need no thought control" 

 
3  Herman Vuijsje & Cas Wouters (SCP): Macht en gezag in het laatste kwart: inpakken en wegwezen (1999) 

 
4  Marx: "de heersende ideologie is altijd de ideologie van de heersende klasse" 

 
5  de term sociaal kapitaal werd voor het eerst gebruikt in 1916 door L.J. Hanifan (1879-1932) 

"I do not refer to real estate, or to personal property or to cold cash, but rather to that in life which tends to make these tangible 

substances count for most in the daily lives of people, namely, goodwill, fellowship, mutual sympathy and social intercourse among 

a group of individuals and families who make up a social unit [...] The individual is helpless socially, if left to himself. If he may come 

into contact with his neighbor, and they with other neighbors, there will be an accumulation of social capital, which may immediately 

satisfy his social needs and which may bear a social potentiality sufficient to the substantial improvement of living conditions in the 

whole community. The community as a whole will benefit by the cooperation of all its parts, while the individual will find in his 

associations the advantages of the help, the sympathy, and the fellowship of his neighbors" 

 
6  Immanuel Kant: "Kritik der praktischen Vernunft" (1788) 
   Kant leidt de principes van de moraal direct af uit de rede / het verstand (i.p.v. bovennatuurlijke geboden) 
   de mens is als redelijk wezen vrij, en kan naar de principes van de rede handelen 
   de rede kan instinctmatig handelen overwinnen, evenals handelen uit pragmatische en egoïstische motieven 
   moreel handelen is handelen conform de categorische imperatief   
   vgl. de eis van veralgemeniseerbaarheid van persoonlijke handelingsprincipes 
   "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet" (Mattheüs 7:12 & Lucas 6:31) 
 
7  Benjamin R. Barber: Strong democracy: participatory politics for a new age; 1984 
 
8  Tsjalling Swierstra & Evelien Tonkens: De schaduwzijde van de meritocratie - de respectsamenleving als ideaal 

    (gebaseerd op hun boek De beste de baas? verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie, 2008) 

 


