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Het goede leven doorgeven
Naar een eigentijdse invulling van 

het verheffingsideaal

In het vorige nummer van s&d benoemden we wat van waarde is voor 
onze bestaanszekerheid. In dit nummer doen we dat voor ‘verheffing’. 
Monika Sie Dhian Ho legt uit waarom dit ogenschijnlijk achterhaalde 

ideaal misschien wel belangrijker is dan ooit.

monika sie dhian ho

‘What matters to a society, is less what it owns than 
what it is and how it uses its possessions. It is civilized 
in so far as its conduct is guided by a just apprecia-
tion of spiritual ends, in so far as it uses its material 
resources to promote the dignity and refinement of 
the individual human beings who compose it.’ 
(R.H. Tawney, 1931)

Als boze jongeren slag leveren met winkeliers, 
zoals in Engeland gebeurde deze zomer, wat is 
er dan aan de hand? Hebben deze jongeren geen 
moraal meer overgedragen gekregen, hebben 
ouders en onderwijzers en sportinstructeurs 
en buurtwerkers en museumcuratoren gefaald 
in het voorleven en doorgeven van het goede 
leven, zodat slaan en stelen deze jongeren nu als 
een volkomen logische manier voorkomt om te 
bereiken wat ze willen, namelijk het hebben van 
meer spullen? Is dat alleen maar ontremming? 
Of is die maatschappij er juist uitstekend in 
geslaagd om haar moraal over te dragen op deze 

‘opstandelingen voor een dag’, namelijk de im-
pliciete regel dat alles waar je niet voor gepakt 
wordt is toegestaan, dat onder het mom van 
verzakelijking alles mogelijk is? Een regel die in 
Engeland lijkt te gelden bij afluisterpraktijken 
door een veelgelezen krant, bij de ondergang 
van banken waar de medewerkers met miljoe-
nen aan bonussen wegkomen, en bij onge-
remde declaraties van politici van regerings- en 
oppositiepartijen. 
 Bij ons zal dat niet gebeuren, is de min of 
meer universele reactie vanuit Nederland. Maar 
die uitspraak viel hier eveneens op te tekenen 
toen halverwege 2007 de eerste Amerikaanse 
banken in grote problemen raakten. Zit Neder-
land echt zo veel robuuster in zijn morele vel 
dan Engeland? Of is de explosieve cocktail van 
ontremming en verzakelijking ook hier aange-
maakt? Misschien hoeven we geen veldslagen 
tussen bewoners en politie te verwachten. 
Maar is de maatschappelijke stabiliteit hier veel 
groter? 
 We willen daar niet bij voorbaat ja op zeggen. 
In de reeks ‘Van waarde. Sociaal-democratie 
voor de 21ste eeuw’ willen we in s&d benoemen 
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wat van waarde is, hoe dit onder druk staat, en 
wat ons te doen staat. We begonnen die reeks in 
het vorige nummer met de uitwerking van de 
noodzaak van ‘bestaanszekerheid’, door Adriaan 
van Veldhuizen treffend gekarakteriseerd als 
‘startbaan naar emancipatoire vrijheid’. Maar 
met een inkomen, een huis en goede gezond-
heidszorg zijn we er niet. Want wat doen we 
met onze vrijheid als onze minimale bestaans-
voorwaarden zijn gegarandeerd? Waartoe willen 

we eigenlijk vrij zijn? Daarop zijn nu te weinig 
overtuigende antwoorden. We horen te veel 
over ontremde ‘ikke-ikke-ikkes’ en over door 
verzakelijking verziekte maatschappelijke 
verbanden en we horen te weinig over inhouds-
volle vrijheid, over mensen die leren zich eigen 
of gedeelde doelen te stellen. Vandaar dat we 
een nummer over persoonlijke en maatschap-
pelijke verheffing maken. 
 De specifieke invulling van verheffing is in 
de loop van de geschiedenis verschoven. Maar er 
is één groot ideaal dat constant blijft. Sociaal-
democratische politiek staat in het teken van 
gelijke kansen op persoonlijke ontplooiing, en 
van het creëren van maatschappelijke bloei. 
Verheffing overlapt deels met bestaanszeker-
heid, het gaat immers zowel om materiële 
omstandigheden als om geestelijke ontwikke-
ling en vorming. Het ideaal is dat ieder individu 
in de samenleving tot zijn recht mag komen, 
dat eenieder zich gezien mag weten, een bete-
kenisvol leven mag leiden in vrijheid. En dat 
tegelijkertijd kwaliteit van het bestaan boven 
economische groei gaat, dat een cultuur van 
gematigdheid, gemeenschapszin en solidariteit 
voor maatschappelijke bloei zorgt. Bij verhef-
fingspolitiek is het altijd gegaan om aanpassing 

aan de burgerlijke cultuur én het overstijgen 
daarvan. Een baan vinden en houden, carrière 
maken, je verbonden weten met je omgeving, 
maar ook ¬ of: desondanks ¬ je nieuwsgierig-
heid en verbazing leren behouden.
 Dit streven reisde de afgelopen eeuw onder 
allerlei noemers: verheffing, vorming, ont-
plooiing, emancipatie, bewustwording. Hier 
gebruiken we het begrip verheffing met een 
verwijzing naar het historische ideaal, waar 
telkens een eigentijdse invulling aan is gege-
ven. Sinds het einde van ‘de jaren zestig’ heeft 
de nadruk gelegen op het realiseren van gelijke 
kansen op persoonlijke ontplooiing. Onze stel-
ling is dat het verheffingsideaal hard toe is aan 
een eenentwintigste-eeuwse invulling. Zeker 
niet zonder persoonlijke ontplooiing, maar wel 
met veel meer gevoel voor gedeelde bloei. We 
werken die stelling in dit s&d-nummer uit in 
drie stappen, met eerst een conceptueel deel, 
dan volgen twee delen gewijd aan onderwijs en 
opvoeding.
 Het eerste deel gaat in op de historische 
wortels. Wat is verheffing allemaal geweest, en 
wat zijn de schaduwkanten van dit ideaal geble-
ken? Wie of wat kan zorgen voor gelijke kansen 
op ontplooiing, voor een samenleving op een 
hoger plan? Ligt deze taak bij de overheid, bij 
maatschappelijke instituties, bij de mensen zelf, 
of ¬ waarschijnlijk het meest voor de hand lig-
gend ¬ in een gunstige combinatie hiervan?
 Vast staat dat individuele ontplooiing en 
maatschappelijke bloei alleen kunnen plaats-
vinden na het overdragen van de nodige compe-
tenties en waarden. Of we dat nu willen of niet, 
we zijn allemaal gevormd door onze ouders en 
verzorgers, door onze leraren en leermeesters, 
en door de samenleving, het ‘regime’ waarin 
we verkeren. Overdracht en ontplooiing gaan 
hand in hand, en dat geldt ook voor een gebrek 
aan overdracht en voor een gebrek aan ontplooi-
ing. Het goede leven nastreven en doorgeven 
vindt allereerst plaats in het onderwijs en in 
de opvoeding, maar het gebeurt ook via andere 
minder expliciete wegen, zoals de media, en ook 
via reclame en via therapie. 

van wa arde verheffing

Een hedendaagse en vooral 
ook gedeelde invulling van het 
verheffingsideaal is zeer urgent
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de urgentie van moderne verheffing

De analyse is bekend: gelijke kansen op 
ontplooiing voor iedereen zouden zo langza-
merhand wel gerealiseerd zijn en daarmee 
heeft de sociaal-democratie (of zelfs de politiek 
in het algemeen) zichzelf overbodig gemaakt. 
Missie volbracht? Niets is minder waar; grote 
groepen van de bevolking staan ook nu weer 
lijnrecht tegenover elkaar. Meer dan ooit lijken 
interpretaties van het beschavingsideaal de 
inzet, meer dan ooit is de ene burger bezorgd 
of geërgerd dat de ander zich zo weinig verhef-
fend gedraagt. De bankiers zijn te hebberig en 
te reislustig, de migranten te religieus en te 
lui, de gewone werknemers te veeleisend en 
onverdraagzaam, de scholieren ongeïnteres-
seerd en ambitie-loos, de politici spilziek en 
elitair. Egoïsme en doorgeslagen verzakelijking 
aan de ene kant en allerlei vormen van emo-
tionele en fysieke ontremming aan de andere 
kant worden door iedereen waargenomen ¬ 
maar het zijn altijd de anderen. Een heden-
daagse en vooral ook gedeelde invulling van het 
verheffingsideaal is zeer urgent. We zetten de 
redenen op een rij. 
 Allereerst is het ideaal gewoon nog niet vol-
bracht. Een inzet op gelijke kansen op ontplooi-
ing is onverminderd actueel. Sociaaleconomi-
sche en culturele achtergrond werken door in de 
schoolprestaties van kinderen. De vaardigheden 
van ouders om hun kinderen te begeleiden 
en ondersteunen in hun ontwikkeling zijn 
zeer ongelijk verdeeld. In kansarme gezinnen 
ontbreekt het aan sociaal en cultureel kapitaal, 
waardoor kinderen al vroeg een achterstand 
oplopen die later nauwelijks meer in te halen 
valt. Sjoerd Karsten en Ewald Engelen laten dat 
in dit themanummer zien. De werking van de 
verzorgingsstaat als emancipatiemachine staat 
bovendien onder grote bezuinigingsdruk. Blijft 
het voor kinderen uit achterstandssituaties 
mogelijk om opleidingen te ‘stapelen’ en op die 
manier via een omweg alsnog toegang te krijgen 
tot middelbaar en hoger onderwijs, en daarmee 
tot de arbeidsmarkt?

 Bovendien is verheffing zeer onevenwichtig 
ingevuld. De ontplooiingsgedachte is doorgescho-
ten in het streven naar louter een bevrijding van 
tradities en waarden. Het ideaal is versmald tot 
een zaak die op zijn best exclusief het individu en 
zijn verhouding tot de arbeidsmarkt aangaat, en 
op zijn slechtst bestaat uit ‘het kapitalisme van de 
begeerte’ waarbij de commercie ons voorhoudt 
dat ‘you can be an individual’ na aanschaf van 
tamelijk dure schoenen. Dat ook een ‘verhe-
ven’ lid van de maatschappij gemeenschappen 
nodig heeft om zich gezien te weten, om respect 
te verwerven, wordt te weinig verwoord. Het 
doorgeschoten individualisme leidt eveneens tot 
onzekerheid over gezamenlijke waarden, verant-

woordelijkheid voor de samenleving en uitoe-
fening van gezag. We weten vaak niet meer te 
benoemen wat ‘we’ van waarde vinden. Het besef 
dat we in een bepaalde mate schatplichtig aan el-
kaar zijn en dat tot op zekere hoogte sprake is van 
lotsverbondenheid en dus ook van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om vorm te geven aan een 
beschavingsideaal, verdwijnt achter de horizon. 
Niets of niemand verdient nog respect of gezag, 
iedereen heeft zijn eigen mening en individuele 
voorkeur ¬ met nefaste gevolgen, volgens Bas 
van Stokkom in dit nummer. We durven elkaar 
nergens meer op aan te spreken; als de dood zijn 
we te worden beticht van bemoeizucht, paterna-
lisme of spruitjesmentaliteit. Ouders ervaren in 
de opvoeding weinig steun van andere volwas-
senen, zoals Freek Bucx laat zien. Ze roepen 
professionals in omdat ze zich afvragen of ze het 
wel goed doen, stelt Edo Nieweg.

We durven elkaar nergens meer 
op aan te spreken; als de dood 
zijn we te worden beticht van 
bemoeizucht, paternalisme of 
spruitjesmentaliteit
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 Die nadruk op individuele emancipatie heeft 
vervolgens ook het onderwijs in hevige verwar-
ring gebracht. Aan de ene kant is de overdracht 
van basale vaardigheden als taal, rekenen en het 
leren van een ambacht weggedrukt. Dit heeft 
met name negatieve effecten voor mensen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. Tegelijker-
tijd lijkt ‘kenniseconomie’ (lees: economische 
groei) het enig overgebleven antwoord op de 
vraag wat het doel is van onderwijs. Ook ele-
menten van de menselijke persoonlijkheid die 
de loutere aanpassing en disciplinering over-
stijgen, komen daardoor in de verdrukking. Of 
de vragen naar meer ambachtelijkheid én naar 
meer maatschappelijkheid tegelijkertijd beant-
woord kunnen worden, staat te bezien. Maar de 
noodzaak ze onder ogen te zien is groot. Kees 
Schuyt, Wout Cornelissen, Jola Jackson en Jelle 
van der Meer gaan erop in.
 Dan is er een ondubbelzinnige schaduwkant 
aan het ideaal van gelijke kansen op ontplooi-
ing. Immers, als niet je afkomst, maar je talent 
en vooral je eigen inzet en verdienste bepalend 
worden voor waar je terechtkomt, dan is het ook 
in de eerste plaats aan jezelf te wijten als je geen 
‘geslaagd’ leven leidt. Het ‘meritocratisch’ ideaal 
zou dan leiden tot een crisis in het zelfrespect, 
doordat de rol van het lot of het toeval niet meer 
wordt erkend, noch de rol van instituties die 
wel of niet rechtvaardig (genoeg) zijn ingericht. 
Zowel een geslaagd als een mislukt leven zijn 
dan niet alleen je ‘eigen verantwoordelijkheid’, 
maar ook je eigen schuld, zoals Evelien Tonkens 
en Tsjalling Swierstra stellen.
 Ten slotte staan de overdrachtsinstituties onder 
druk: de gezinnen, de scholen, de universiteiten. 
Die druk wordt aan de ene kant veroorzaakt 
door structurele ontwikkelingen in economie, 
technologie en demografie. Zo hebben gezin-
nen het zwaar, omdat de huisvrouw als buffer 
is weggevallen en de maatschappij nog niet is 
ingericht op vaders en moeders met ambities 
in werk en gezin (zie de bijdrage van Freek 
Bucx). Ook neemt het aantal gebroken gezinnen 
(door scheidingen bijvoorbeeld) nog steeds toe. 
Commercie en media verstoren de rust in de 

opvoedingsruimte. Tegelijk stellen deze ontwik-
kelingen ook nieuwe eisen aan de opvoeding en 
aan het onderwijs: hoe kinderen af te schermen 
van een wereld waarvoor ze tegelijk ook moeten 
worden toegerust? (zie Sannette Naeyé over het 
belang van media-educatie).
 Aan de andere kant worden overdrachtsin-
stituties geteisterd door een ongeremde markt 
en een ongeremde overheid. De overheid laat 
de teugels van de markt vieren, maar kan het 
daarna niet laten corrigerend en controlerend op 
te treden. De erkenning dat opvoeding en onder-
wijs min of meer geïnstitutionaliseerde praktij-
ken zijn met een eigen ritme, waarden, normen 
en deugden verdwijnt dan. Beheersdenken en 

controledrang staan haaks op de professionele 
vrijheid die nodig is om een bepaald ethos in de 
opvoeding of in het onderwijs te kunnen blijven 
overdragen (zie onder andere de bijdragen van 
Jan Blokker, Edo Nieweg en Wout Cornelissen). 
 Ook de regen van vernieuwingsprojecten 
heeft het onderwijs meer slecht dan goed 
gedaan. Alleen al doordat zij miskennen dat 
opvoeding en onderwijs tot op zekere hoogte 
een cyclisch karakter hebben. Steeds opnieuw 
is overdracht van kennis en waarden nodig, 
omdat steeds opnieuw mensen geboren worden 
en immigranten ons land betreden. De ver-
nieuwingsillusie dat het ei van Columbus kan 
worden uitgevonden, staat hier haaks op.

politieke perspectieven

Kortom, moderne verheffing staat danig onder 
druk. Wat staat ons te doen en wie kan dat het 
beste doen? Bij de beantwoording van deze 

De overheid laat de teugels van 
de markt vieren, maar kan het 
daarna niet laten corrigerend 
en controlerend op te treden

f o t o  arie  kievit  |  hollandse hoog te 
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vraag is het van belang ‘de politiek’ niet te ver-
eenzelvigen met ‘de overheid’ of ‘de staat’, en dat 
de sociaal-democratie zich niet uitsluitend met 
de staat laat identificeren. Het liberalisme en de 
christen-democratie sinds Balkenende stellen 
‘eigen verantwoordelijkheid’ tegenover de staat. 
Alsof er slechts twee mogelijkheden zijn: of de 
overheid is verantwoordelijk, of het individu 
is verantwoordelijk ¬ ‘de mensen moeten het 
zelf maar zien te redden’. Deze ideologie is een 
valse, omdat ‘eigen verantwoordelijkheid’ in de 
praktijk vaak betekent dat mensen of aan hun 
lot worden overgelaten, of aan de grillen van 
de markt. Een onmatige staat en een onmatige 

markt komen dan tegenover een onmachtig 
individu te staan, omdat de samenleving het laat 
afweten. We zijn vergeten dat publieke vrijheid 
niet uitsluitend via de staat vormgegeven moet 
worden, en dat politiek handelen breder is dan 
overheidshandelen alleen.
 Deze nadruk op óf overheid óf eigen verant-
woordelijkheid wreekt zich met name in de 
opvoeding en in het onderwijs, omdat juist daar 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is vereist. We 
hebben een nieuwe afbakening nodig van ver-
antwoordelijkheden tussen de overheid (staat), 
de politiek (politieke partijen die rivaliserende 
visies presenteren op de goede samenleving), de 
markt, de samenleving (maatschappelijke insti-
tuties en praktijken zoals scholen), gezinnen en 
andere samenlevingsvormen, het individu. 
 Rutger Claassen betoogt in zijn bijdrage dat 
er een basis is voor overheidsverheffing waar 
het gaat om het bieden van gelijke kansen op 

een autonoom leven. Maar de staat kan geen 
eigen visie op het goede leven opleggen aan 
zijn burgers, kan niet aan geestelijke verheffing 
doen. Dit laat echter onverlet dat er op allerlei 
andere manieren aan verheffingspolitiek gedaan 
kan worden (zie ook het artikel van Adriaan van 
Veldhuizen). Het initiatief en de verantwoor-
delijkheid moeten dan bij de samenleving en 
haar maatschappelijke instituties liggen, en bij 
de politieke partijen die strijden om een visie 
op de goede samenleving. De staat zou dienstig 
moeten zijn aan onze publieke vrijheid, door 
gewenste bestaande praktijken en nieuwe 
initiatieven als uitgangspunt te nemen. De 
sociaal-democratie zou zich bondgenoot moeten 
verklaren van mensen uit de praktijk. De PvdA 
zou (weer) een burgerlijke protestpartij moeten 
worden: verantwoordelijk waar het kan, onge-
hoorzaam waar het moet.
 Daarvoor is het hard nodig dat mensen 
beseffen dat ze niet (alleen) slachtoffer zijn van 
‘de overheid’ of ‘de markt’, en tegelijk ook geen 
machteloze individuen die, als ze verstandig 
zijn, alleen nog maar uit eigenbelang zouden 
moeten handelen. Publieke vrijheid kan alleen 
gestalte krijgen via sociale verantwoordelijkheid.
 Dit alles begint door je uit te spreken, door 
waarden te benoemen die onder druk staan. 
Vrijheid krijgt al gestalte door te getuigen van je 
opvattingen. Veel van de auteurs in dit num-
mer proberen allereerst dát te doen. Discussies 
over waarden die onder druk staan moeten niet 
alleen binnenskamers worden gevoerd, maar 
publiekelijk. In de woorden van Hans Blokland: 
‘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, beteke-
nis en richting te verlenen aan het samen leven 
en invloed uit te oefenen op de maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Het belang van deze 
vorm van politiek moet niet worden onderschat. 
Een systeem dat niet meer te bieden heeft dan 
het verdelen van de schaarste en het defensief 
reageren op maatschappelijke problemen, ver-
vreemdt zich uiteindelijk van zijn burgers’.1

We zijn vergeten dat publieke 
vrijheid niet uitsluitend via de 
staat vormgegeven moet worden, 
en dat politiek handelen breder is 
dan overheidshandelen alleen

Monika Sie Dhian Ho  Het goede leven doorgeven
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 Met de titel van deze inleiding ‘het goede 
leven doorgeven’ willen we een eenentwin-
tigste-eeuwse invulling bieden van het oude 
verheffingsideaal. Deze rust ten minste op vier 
pijlers. We beperken ons hier tot de hoofdlijnen 
daarvan en enkele maatregelen bij wijze van 
voorbeeld. De verschillende bijdragen aan dit 
themanummer bieden voor elk van die pijlers 
een meer concreet politiek programma.
 Ten eerste is een onverminderde inzet 
nodig op gelijke kansen op ontplooiing. Sjoerd 
Karsten schetst in zijn artikel hoe de linkse 
gemeenschapstraditie van solidariteit met kans-
arme leerlingen in ere hersteld kan worden, van 
het in stand houden van goede scholen in buur-
ten met veel kansarme leerlingen samen met 
leerkrachten en ouders, tot solidaire ouders die 
zich opgeven als mentor of coach om kansarme 
leerlingen te ondersteunen in hun ontwikke-
ling. Freek Bucx betoogt dat van de overheid 
verwacht mag worden dat de bestrijding van 
armoede bij kinderen de komende jaren de aan-
dacht krijgt van het gezinsbeleid (tien procent 
van de jeugdigen in Nederland groeit nog op in 
een gezin waarin er niet voldoende geld is om te 
voorzien in basisbehoeften). 
 Ewald Engelen pleit in aanvulling hierop on-
der andere voor forse investeringen in kwalita-
tief hoogstaande staatscrèches, opdat kinderen 
van staatswege het diverse aanbod ontvangen 
dat momenteel uitsluitend is voorbehouden 
aan kinderen van hoogopgeleide ouders. Dat 
stelt veel hogere pedagogische eisen aan het 
crèchepersoneel dan er momenteel aan worden 
gesteld. Jeroen Dijsselbloem wijst op het conse-
quent handhaven van de leerplicht. 
 Ten tweede is een evenwichtiger invulling 
van het verheffingsideaal nodig. Dit ideaal is de 
afgelopen decennia gevaarlijk verengd, tot niet 
meer dan het beeld van een ladder overbleef, 
waar wie dat kan op mag klimmen, omhoog, 
op weg naar meer, ieder voor zich, the sky is the 
limit. En wie niet mee kan, kijkt vol afgunst naar 
boven. Daar moeten we iets tegenoverstellen ¬ 
geen trampolines, vangnetten of andere retorica 
om de slachtoffers van de individuele emanci-

patiedrang te paaien ¬ maar de notie dat het 
doorgeven van het goede leven een wezenlijk 
maatschappelijk ideaal is. Dat betekent dat 
overdracht ruimer ingevuld moet worden dan 
mensen klaarstomen voor de ‘kenniseconomie’. 
De drie levensvoorwaarden voor goed onder-
wijs zijn rust, kennisoverdracht en wederzijds 
vertrouwen, stelt Jan Blokker. Jola Jackson pleit 
voor de opvoeding van de jeugd tot burger, 
door overdracht van waarden als respect voor 
de rechtsstaat, dienstbaarheid aan de gemeen-
schap, rechtvaardigheid et cetera. En Frans Bec-
ker maakt zich hard voor een verankering van 
het kunstonderwijs in het reguliere onderwijs. 

Om te voorkomen dat deze verrijkingen we-
derom ten koste zullen gaan van de overdracht 
van basisvaardigheden, doet Ewald Engelen 
het voorstel tot brede scholen met substantieel 
langere lestijden. Het is duidelijk dat het laatste 
woord hier nog niet over gezegd is. 
 Ook buiten de schoolomgeving kan de linkse 
en progressieve beweging haar eigen verhef-
fingsideaal consistenter naar voren brengen. Zo 
pleit Dick Pels voor een vrijzinnig beschavings-
offensief: een welbewust moraliseren en soci-
aliseren om keuzes te bevorderen die rekening 
houden met anderen, die verantwoordelijk, 
duurzaam en sociaal zijn. Rutger Claassen kiest 
positie tegen de cultuur van het kapitalisme, 
met een oproep aan sociaal-democraten om een 
visie op ‘goed kapitalisme’ te expliciteren en de 
normen te propageren die daarbij horen.
 Ten derde moeten we oog hebben voor de 
schaduwzijden die zich aandienen bij een 
meritocratie-in-wording. Verschillende auteurs 
wijzen er terecht op dat de meritocratie nog 
verre van gerealiseerd is. Dat laat echter onverlet 

‘Overdracht’ moet ruimer ingevuld 
worden dan mensen klaarstomen 
voor de ‘kenniseconomie’

Monika Sie Dhian Ho  Het goede leven doorgeven



s& d  7 / 8  |  20 1 1

12

van wa arde verheffing

dat we de oproep van Evelien Tonkens en Tsjal-
ling Swierstra serieus moeten nemen om ieder-
een gelijke kansen te bieden op het verwerven 
van (zelf)respect, door mensen ook voortdurend 
verschillende manieren aan te bieden om dat 
zelfrespect te verwerven (bijvoorbeeld niet al-
leen cognitieve vaardigheden erkennen, maar 
ook praktische, kunstzinnige en sociale vaardig-
heden). Sociaal-democratische politiek behelst 
ook oog voor gematigde inkomensverschillen, 
en het organiseren van macht en tegenmacht, 
opdat wordt voorkomen dat ‘the winner takes 
all’ (een mechanisme dat overigens geen exclu-
sief kenmerk is van de meritocratie).
 Ten vierde moeten belangrijke overdrachts-
instituties (het gezin, de kinderopvang, de 
school, de universiteit) waar mogelijk worden 
gevrijwaard van ongeremde invloeden van 
zowel markt als staat, en verdienen zij onder-
steuning in hun aanpassing aan structurele 
economische, technologische en demografische 
ontwikkelingen. Met betrekking tot laatstge-
noemde noemt Freek Bucx praktische onder-
steuning vanuit de omgeving bij de combinatie 
van werk en zorg in gezinnen van levensbelang. 
 In dat licht vormen de aangekondigde 
bezuinigingen op de subsidies voor kinderop-
vang een zorgelijke ontwikkeling. Naast deze 
praktische ondersteuning bij de zorg voor 
kinderen vanuit de omgeving hebben ouders 

ook veel baat bij een ondersteunende cultuur 
binnen de organisatie waar zij werken (flexi-
bele werktijden, de mogelijkheid tot thuiswer-
ken et cetera). Sannette Naeyé laat zien hoe 
ingrijpend de impact van (nieuwe) media is 
op de jeugd. Zij schetst manieren om kinderen 
actief te betrekken bij de media in de verwach-
ting dat ze vervolgens sterker in hun schoenen 
staan ten opzichte van deze media, en wijst op 
het belang van een doorlopende leerlijn media-
educatie om onszelf en het basisonderwijs een 
handvat te geven in het nadenken over wat in 
welke klas aan media-educatie gedaan zou kun-
nen worden.
 Ontremming en verzakelijking keren om 
bloei mogelijk te maken ¬ bij dit alles moeten 
we niet schuwen om kritisch te kijken naar de 
geschiedenis van de eigen politiek van de soci-
aal-democratie. Wie heeft zij aangewezen om de 
doelen van verheffing, ontplooiing en eman-
cipatie te verwezenlijken, en was dit altijd een 
gelukkige keuze? Het goede leven doorgeven 
begint bij de linkse beweging zelf. Waakzaam-
heid voor zoiets als de Engelse zomer van 2011 is 
belangrijk, maar nog net iets belangrijker is dat 
we naar onszelf kijken. De verantwoordelijk-
heid voor de gemeenschap moet niet alleen aan 
de overheid worden overgelaten, maar ook door 
burgers zelf ter hand worden genomen. Laten 
we het goede leven vooral ook zelf voorleven.2

Noten

1 Hans Blokland, Een lange leegte. 
Over maatschappelijk onbehagen, 
politieke competentie en het plan-
nen van een toekomst, Kampen: 
Klement, 2008, p. 145.

2 Ik bedank de leden van de 
Kompasgroep voor een waarde-
volle discussie over het thema. 
Kompasleden Kees Schuyt, 

Rutger Claassen, Adriaan van 
Veldhuizen, Frans Becker en 
Wout Cornelissen waren zeer 
nauw betrokken bij de totstand-
koming van dit themanummer. 
In het bijzonder ben ik Wout 
Cornelissen erkentelijk dat 
ik ideeën en ongepubliceerde 
teksten van hem heb mogen 
gebruiken in deze inleiding. 
Eventuele onvolkomenheden 

zijn uiteraard voor mijn reke-
ning. Mijn dank gaat ook uit 
naar Menno Hurenkamp, mijn 
favoriete marathonloper die 
mij de laatste meters over de 
finish duwde. Eindredacteur 
Annemarieke Nierop verdient 
alle lof voor het maken van een 
tweede s&d-’boek’ binnen twee 
maanden.
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